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ENERGIE SOLARA 



De ce energie solara? 

• Este gratuită! Nu este influenţată în nici un fel de 
creşteri de preţ. 

• Instalaţiile nu necesită practic nici un fel de întreţinere. 

• Este regenerabilă şi nepoluantă. 

• In Europa, România se află în zona a doua de însorire 

• In România se pot defini 4 zone de însorire, de la un 
maxim de 1600 kWh/m2 în Dobrogea la 1250 kWh/m2 
în nordul ţării, anual 





Functionala si iarna? 

• Energia solară poate încălzi locuinţele în mod pasiv, 
datorită construcţiei acestora (casele pasive) sau poate fi 
stocată în acumulatoare termice sub formă de energie 
termică. Căldura generată solar se poate folosi în 
principal la prepararea apei calde menajere, încălzirea 
agentului termic responsabil de temperatura ambiantă a 
casei şi încălzirea piscinelor. Există chiar şi instalaţii de 
aer condiţionat bazate pe căldura solară, unde aceasta 
reprezintă energia principală necesară răcirii aerului. 

• Utilizarea energiei solare reprezintă la nivel global cea 
mai eficientă metodă de a aduce căldura în locuinţe. În 
general, cantitatea de căldură solară ce cade asupra 
acoperişului unei case este mai mare decât energia 
totală consumată în casă. 
 





Panouri solare 

• Aradul este un oras care an de an se 

modernizeaza pe toate domeniile sale.  

• Panourile solare sunt cuprinse in unul 

dintre cele mai mari proiecte de viitor ale 

orasului. Cei care conduc proiectul, au in 

plan aplicarea panourilor atat in locuri 

publice cat si pe mijloacele de transport in 

comun.  







Gradini suspendate 

(o idee de viitor) 





BICICLETELE 



• In momentul de fata, in municipiul Arad 

sunt in desfasurare doua proiecte ce 

privesc construirea unor piste de biciclete. 

Cu totii stim ca acest mijloc de transport 

este unul dintre cele mai putin poluante, 

de aceea, prin construirea acestor piste 

speram ca oamenii sa opteze pentru 

aceasta metoda de deplasare. 

 



Proiectul “Amenajare piste de biciclete în 

municipiul Arad”.  



Informatii generale 

• Primăria Arad a anunţat organizarea licitaţiei 
pentru atribuirea contractrului de lucrări pentru 
„Amenajare piste de biciclete în municipiul Arad”. 
Proiectul este finanţat prin Programul operaţional 
regional 2007-2013. Potrivit anunţului, valoarea 
estimată a achiziţiei este de 21.827.810 lei fără 
TVA, din care 20.105.210 lei fără TVA reprezintă 
lucrări de bază, iar 1.722.600 lei fără TVA (8,57%) 
sunt puşi deoparte pentru „diverse şi 
neprevăzute”. Ofertele constructorilor sunt 
aşteptate până în data de 12 mai. Lucrările vor 
trebui finalizate în 16 luni 



10% mai mulţi biciclişti 

 

• Pistele vor fi de trei feluri: atât construite noi, 

pe platformă proprie, cât şi realizate pe 

trotuare sau pe partea carosabilă, urmând să 

aibă o lăţime cuprinsă între 1,2 şi 2 metri. 

• Potrivit datelor prevăzute în proiect, 

Municipalitatea estimează că, prin realizarea 

pistelor de biciclete, numărul arădenilor care 

apelează la acest mijloc de transport va 

creşte cu 10%. 

 



Mai mult… 

• Pe lângă construirea efectivă a pistelor, 

constructorii vor avea sarcina de a asigura 

toate celelalte elemente necesare pentru 

un trafic normal: semnalizare rutieră, 

amenajarea de locuri de popas, cu rastele 

de biciclete, mobilier stradal, coşuri de 

gunoi. 

 



Pistele pentru biciclete de 

pe Faleza Mureşului 



Informatii generale 

• Lucrările la pistele de biciclete au început 

teoretic în luna martie, urmând ca în acest 

an să fie finalizaţi cel puţin 7 kilometri de 

piste dintr-un total de 12,5 kilometri. 

De asemenea, în cadrul proiectului va fi 

realizată şi o legătură rutieră cu Bulevardul 

Revoluţiei pe strada I.C. Brătianu. 

Lăţimea pistelor va fi de un metru pe sens. 

 



Traseu 

• Pistele pentru biciclete de pe Faleza Mureşului vor 
fi realizate în trei etape, pe parcursul a doi ani. În 
prima etapă se are în vedere amenajarea pistei de 
biciclete pe traseul Subcetate – Zona Maranata – 
Parcul Europa – zona Perla – Parcul Mihai 
Eminescu – Podul Decebal – Podul Traian. 

• În cea de-a doua etapă se vor amenaja pistele de 
pe tronsonul Podul Traian – Cartierul Alfa  

• în cea de-a treia etapă se face pista pe tronsonul 
Cartierul Alfa – Arad by Pass – Pădurea Ceala – 
Aeroport. 



Mai mult… 

• Pe traseu vor fi amenajate 15 locuri de 

popas, dotate cu rastele pentru biciclete, 

băncuţe şi coşuri de gunoi. 

• De asemenea, pe traseul pistelor va fi 

reabilitat sistemul de iluminat public pe o 

lungime de 2,6 km. Proiectul prevede 

și modernizarea falezei Mureşului. 

 

 



Drumurile solare 



Celule fotovoltaice în loc de 

asfalt 

• De ce? Pentru ca ar produce energie 
electrică întreaga zi, gratuit! 

• Această idee este mai mult decât o utopie, ea 
există în fază de start-up în Statele Unite, pornită 
sub numele Solar Roadways, de către Scott și 
Julie Brusaw. Ei au calculat că în SUA exista 
aprox. 75.000 km pătrați de drumuri asfaltate. 
Dacă toate acestea ar fi acoperite cu panouri 
solare în loc de asfalt, ar produce 14 trilioane de 
kWh. Toată această energie ar fi de ajuns pentru a 
alimenta toată America timp de un an și chiar de 
trei ori mai mult! 





Provocarea construcției 

 

• Celulele solare sunt 

extrem de delicate, fiind 

afectate de factor natural, 

precum grindina mai 

mare. Atunci cum ar putea 

rezista unui camion uriaș 

cu 18 roți?! De aici le-a 

vent ideea ingenioasă a 

unor panouri solare triple, 

special pentru drumuri! 

 



• Suprafața solară pentru drumuri va fi 

construită din sticlă special întărită și 

texturată, construită să reziste celor mai 

grele încărcături. Signalistica și marcajele 

rutiere vor fi inteligente, bazate pe lumina 

LED, iar suprafața celulelor solare va fi 

încălzită cu elemente speciale, pentru a le 

proteja de zăpadă și gheață. 

 





• Sticla este îndeajuns de transparentă pentru ca 
delicatele celule solare să fie stocate în stratul 
al doilea. Un panou cu microprocesor este 
adăugat, având senzori pentru a detecta 
temperatura și greutatea care traversează 
suprafața drumului, returnând informații pentru 
elementele de încălzire și LED-uri. Acestea pot 
chiar detecta momentul în care copiii se 
pregătesc să intre pe drum, iluminând semnale 
STOP, corespunzător. 

 





Mai multe avantaje 

• În cele din urmă, stratul de jos distribuie 
energia electrică de-a lungul rețelei. Acest 
strat va putea fi folosit inclusiv pentru 
“acomodarea” cablurilor electrice, a liniilor 
telefonice și de internet, eliminând nevoie 
de stâlpi. Cei de la Solar Roadways se 
gândesc chiar la utilizarea tehnologiei 
inducției electrice pentru a alimenta 
mașinile electrice, în timp ce străbat 
drumurile solare! 

 



Visul devine realitate 

• În 2011, Solar Roadways a primit un grant de 
750.000$ din partea Administrației Federale a 
Autostrăzilor pentru a construi un prototip de parcare 
solară. Proiectul a fost finalizat in primavara anului 
acesta, având celule solare cu funcționalitate 
completă, LED-uri, elemente de încălzire și o 
suprafață din sticlă texturată. 

• Având în vedere interesul major asupra acestei noi 
tehnologii, următorul pas este acela de a porni 
manufacturarea pentru uz comercial. O campanie de 
crowdfunding a fost inițiată în 21 aprilie pe 
Indiegogo, pentru a strânge banii necesari pentru 
construcția unei fabrici și angajarea unei echipe. 



Autostrada inteligentă 

 
•  O firmă de inginerie din Olanda a creat o autostradă 

inteligentă, cu drumuri care strălucesc în intuneric. Primul 
prototip de 500 de metri al autostrăzii inteligente a fost 
lansat în Olanda, arătând posibilitățile de a extinde 
tehnologia și în alte arii. 

• Pe lângă faptul că arată incredibil de bine, acest tip de 
drumuri vor face condusul pe timp de noapte mult mai 
sigur, în timp ce vor elimina (sau cel puțin vor reduce 
mult) nevoia de iluminat stradal. Acest lucru inseamna 
utilizarea in cantitati mai mici a electricitatii. Marcajele 
rutiere sunt făcute cu vopsea care conține pudră foto-
luminiscentă, care se încarcă ziua și au o strălucire verde 
noaptea. 
 





Gradini de vara, iluminare 

stradala si acoperisuri verzi 



Gradinile de vara 

• Gradinile de vara sunt o buna metoda de 

relaxare, in acelasi timp bucurandu-ne de 

natura. Restaurarea acestor cladiri (ex : 

Cinema Arta, Arad) poate duce la crearea 

de noi locuri de munca, incurajarea 

oamenilor de a-si petrece timpul in natura 

si de asemenea folosirea de materiale 

ecologice 

 











Iluminarea stradala 

• Conceptul de iluminare stradala tip “Embryo” 
arata complet practic si eficient. Inspirat 
direct din embrion, aceasta genereaza atat 
electricitate pentru iluminare stradala dar si 
pentru alte scopuri. Celula fotovoltaica 
superioara , situata deasupra capacului, 
include mici turbine de vant care produc 
energie si alimenteaza lampa propriu zisa iar 
energia ramasa se poate stoca intr-o baterie 
situate la baza corpului si poate fi 
intrebuintata in felurile moduri. 

 





• Panouri solare verticale sunt de asemenea 

un bun element decorativ 

 



Acoperisurile verzi 

• “Acoperisurile verzi” dureaza mai mult decat 
cele convetionale, reduc substantial costurile 
energetie prin izolarea naturala , creaza locuri 
de relaxare pentru oamneni si animale si absorb 
apa de ploaie, avand un potential de eliminare 
toata la retelelor complicate de burlane si drenaj 
de apa.  

• La scara mai larga, acestea imbunatatesc 
calitatea aerului si ajuta la reducerea senzatiei 
de sufocare vara, proces prin care structurile 
urbane absorb si stocheaza caldura.  

 



• Pretul initial al acoperisurilor verzi 

indeparteaza potentialii investitori si 

cumparatori, deoarece necesita design 

professional , analiza structurala atenta si 

multiple straturi si sisteme. Unele 

acoperisuri pot porni de la 8$ pe metru 

patrat; dar cum tehnologia evolueaza 

constant, aceste preturi vor scade rapid.  

 





• Acoperisurile verzi  suplimenteaza 

vegetatia traditionala fara a deranja 

infrastructura urbana- se ia un spatiu 

neglijat si se transforma intr-unul util 

 



Proprietati 

• Sursa regenerabila 

• Reutilizare apa 

• Valabilitate locala 

• Reducere de poluare a aerului, aperi si 
solului 

• Durabil 

• Biodegradabil 

• Reciclabil 

 



Pompe de caldura geotermale 



• O pompă de căldură este un sistem 

de încălzire şi/sau climatizare care 

foloseşte căldura stocată în pământ pentru 

a încalzi/climatiza o locuinţă. Pompele de 

căldură geotermale se bazează pe faptul 

că temperatura în sol, la câţiva metri 

adâncime, este destul de constantă pe 

toată perioada anului 





• Pompele geotermale de climatizare sunt 

mecanisme/dispozitive electrice de încalzire 

şi răcire care transmit căldura în şi din 

pământ printr-un proces de refrigerare. 

Pompele de climatizare sunt pe piaţă de 

peste 50 de ani şi funcţionează în acelaşi 

mod ca un frigider şi ca un aparat de aer 

condiţionat. 

 





• În timpul iernii căldura este absorbită din 
pământ printr-un circuit de ţevi îngropate 
sau prin sonde de pompaj/ pomparea apei 
de fântână în pompa geotermală/de 
căldură. Mecanismul pompei geotermale 
concentrează această energie şi o 
transmite/ distribuie în clădire sub formă de 
aer si apă caldă. 
Vara, procesul este inversat excesul de 
căldură din clădire este extras de pompa de 
căldură şi este dispersat în pământ. 

 





Energia geotermică 



Definitie 

• Energia geotermică este o formă de energie 
regenerabilă obținută din căldura aflată în 
interiorul Pamântului. Apa fierbinte și aburii, 
captați în zonele cu activitate vulcanică și 
tectonică, sunt utilizați pentru încălzirea 
locuințelor și pentru producerea electricității. 

 





• Depresiunea Panonică, care în România 
include Banatul și vestul munților 
Apuseni, este bogată în zăcăminte 
geotermale. Județele Timiș, Arad și Bihor 
ar putea beneficia. În Timișoara există 
apă termală de până la 80 de grade 
Celsius. 

 



Avantaje 

• Avantajele centralelor geotermale: 
- energia rezultată este curată pentru mediul 
înconjurător şi regenerabilă. 
- centralele geotermale nu sunt afectate de 
condiţiile meteorologice şi ciclul noapte/zi. 
- energia geotermală este mai ieftină, de 
obicei, decât cea rezultată din combustibilii 
fosili. 

 



Colectarea apelor pluviale 



• Apa de ploaie se recoltează de pe 
acoperișurile din țiglă (arsă, de ciment sau 
țiglă metalică). Nu se recoltează apă de ploaie 
de pe acoperișurile din elemente 
bituminoase!  
Sistemul de burlane al casei se continuă cu 
conducte până la rezervorul de stocare. Acest 
rezervor trebuie dotat cu un preaplin care să 
deverseze un eventual surplus de apă la canal 
sau într-un șanț. 

 







 Parcurile din Arad 



Locuri de joacă pentru copii 

• În multe parcuri din Arad există locuri de joacă 
realizate din schelet metalic și fibră de sticlă. 
Acestea după o perioadă se strică și prezintă un 
real pericol pentru cei mici. 

• O idee mai sigură și mult mai sănătoasă ar fi ca 
acestea să fie înlocuite cu elemente 
preponderent din lemn,care nu conțin substanțe 
toxice și sunt mult mai atractive.Un alt avantaj ar 
fi faptul că sunt mai rezistente,sunt prietenoase 
cu mediul,iar degradarea lor în timp nu pune în 
pericol sănătatea copiilor. 

 





Fântână arteziană 

pietonală 

• Într-o zi cu multe 
grade,o fântână 
arteziană pietonală este 
cea mai bună alegere 
pentru copii de a se 
răcori și distra. Această 
fântână ar fi o încântare 
pentru cei mici, fiind de 
asemenea singronizată 
cu melodii din desenele 
animate. 

 



Aparate de gimnastică 

• O viață sănătoasă și echilibrată necesită 

multă mișcare fizică.În acest sens, în 

parcuri ar trebui asamblate aparate 

fitness speciale pentru exterior. Astfel 

lumea ar putea beneficia de mișcare în 

aer liber. 





Spații pentu câini 

• Orașului nostru nu i-ar strica și niște 

spații special amenajate pentru câini. 

Unele strict pentru nevoile acestora, 

astfel păstrându-se curățenia în 

parcuri și pe străzi, iar altele special 

amenajate pentru dezvoltarea 

abilităților. 

 





 Spații verzi 

• De multe ori când mergi într-un parc ți-ai dori să 

poți să te relaxezi stând pe iarbă. Pentru ca acest 

lucru să poată fi realizabil, ar trebui plantat gazon 

și îngrijit corespunzător. Firește,nu în toate 

locurile este permis acest lucru, iar din această 

cauză amplasarea unor semne care indică 

locurile permise ar fi pe placul tuturor. 

 



• Parcurile din Arad,mai 

ales cele din zona 

Mureșului au nevoie de o 

pată de culoare. 

Amenajarea unor 

rondouri cu flori și 

plantarea unor pomi 

ornamentali ar încânta 

privirea tuturor 

 



• Multă lume se plânge de 

coșurile portocalii de 

gunoi inestetice.Acestea 

ar putea fi înlocuite cu 

altele realizate din 

lemn,mai stabile,care au 

pe partea superioara un 

loc special pentru 

chiștoacele de țigară. 

 



• Un alt asepect care ar trebui remediat sunt 

băncile din metal din Parcul Copiilor care sunt 

incomode, se deteriorează repede si nu au un 

aspect plăcut. Acestea ar putea fi înlocuite cu 

unele din lemn cu o formă favorabilă. 

 



Transportul de marfuri 



Probleme 

– Aglomeratia urbana 

– Poluare masiva 

– Costuri ridicate de sustenanta 

 



Solutia 

 
 Folosirea tehnologiei Matternet pentru 

transportul de pachete intre firmele din oras 

si din toata tara 

• Componente 

 



. Dronele 

• Tehnologia actuala 

ne permite sa 

transportam 2 kg pe 

distante de 10 km in 

aproximativ 15 

minute. 

• Sunt vehicule 

autonome 

 



2. Statiile 

• Statiile se vor amplasa 

in zone cheie ale 

orasului 

• Au incorporat un 

mecanism care 

schimba automat 

bateriile dronelor 

• Pentru siguranta, 

pentru fiecare pachet 

transmis se va utiliza 

un cod cunoscut doar 

de cei implicati in 

schimb 

 



3. Software 

• Programul incorporat in fiecare drona si 

statie de aterizare le permite sa isi 

stabileasca pozitia in raport cu celelalte 

dar si sa comunice date importante despre 

vreme 

• Dronele au fost testate cu succes si in 

zone cu climat extrem 

 



Costuri 

• In momentul de fata o drona costa 300 de 

dolari insa odata cu avansarea 

tehnologica acestea scad foarte repede 

 

• Transportul a 2 kg  

la 10 km 

24 de centi americani 
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