
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE 
FOR CLEAN ENVIRONMENT 

Soluții pentru un aer curat 



INFORMAȚII DESPRE 
PROTECȚIA AERULUI, 

SOLUȚII REFERITOARE LA 
POLUAREA AERULUI 

 

Scrisoare de la Lucy 



PĂRINȚII TĂI 
FOLOSESC O 
CENTRALĂ?  



SURSE ALTERNATIVE DE ELECTRICITATE 
 

Solară Biomasă 

Geotermală 

Eoliană 

Apă 



Guvernul are multe opțiuni pentru a menține            curat. 

Există reglementări speciale pentru emisiile din              noastre, din                              

fabricile și            noastre, care sunt introduse în variate țări pe baza 

nevoilor existente. 

home 

aerul  

casele 

mașinile 



Guvernul are multe opțiuni pentru a menține aerul curat. 

Există reglementări speciale pentru emisiile din casele, fabricile și mașinile 

noastre, care sunt introduse în variate țări pe baza nevoilor existente. 

BRAVO! 



În multe locuri, sunt introduse diferite restricții pentru cazane, sobe și șeminee, 

cum ar fi, de exemplu, interzicerea arderii              de calitate inferioară și a 

          umed și utilizarea sobelor învechite cu emisii înalte. În unele orașe, 

autoritățile locale au introdus o       completă referitoare la arderea 

combustibililor solizi!  

e  

cărbunelui lemnului 

interdicție 



În multe locuri, sunt introduse diferite restricții pentru cazane, sobe și șeminee, 

cum ar fi, de exemplu, interzicerea arderii cărbunelui  de calitate slabă și a  

lemnului utilizarea sobelor învechite cu emisii înalte. În unele orașe, autoritățile 

locale au introdus o interdicție  completă referitoare la arderea combustibililor 

solizi!  

 

BRAVO! 



Există, de asemenea, reglementări pentru fabrici și mașini. 

             trebuie să aibă filtre montate la                          și acestea nu pot 

depăși limitele de emisii. Altfel, trebuie să achite o amendă. Și                         

au limite de emisii. Acestea sunt determinate de standardul EURO.  

home 

fabricile 

coșuri 

mașinile  



Există, de asemenea, reglementări pentru fabrici și mașini. 

Fabricile trebuie să aibă filtre montate la coșuri și acestea nu pot depăși 

limitele de emisii. Altfel, trebuie să achite o amendă. Și mașinile au limite 

ale emisiilor. Acestea sunt determinate de standardul EURO. 

 

BRAVO! 



MAI ȚINEȚI MINTE CUM 
PUTEM VERIFICA DACĂ 
AERUL ESTE CURAT? 



Calitatea aerului poate fi 

verificată: 

- online la: 

http://airindex.eea.europa.eu/ 

- prin intermediul aplicațiilor pentru 

telefoanele inteligente 

 



INDICELE CALITĂȚII AERULUI 

Bun 

Moderat 

Nesănătos 

pentru 

grupurile 

sensibile 

Nesănăt

os 

Foarte 

nesănătos 

Periculos 

Nivelul 

poluării 

aerului 
Implicații pentru sănătatea oamenilor Afirmații de precauție (pentru PM2.5) 

Calitatea aerului este considerați mulțuimtoare și 

poluarea aerului implică riscuri reduse sau inexistente. 
Niciuna 

Calitatea aerului este acceptabilă. Dar, pentru unii 

poluanți, poate există o îngrijorare de sănătate moderată 

pentru un număr foarte mic de oameni care sunt 

deosebit de sensibili la poluare aerului. 

Copiii și adulții activi, ca și persoanele cu afecțiuni 

respiratorii, cum ar fi astmul, trebuie să limiteze timpul 

petrecut în exterior. 

Membrii grupurilor sensibile pot experimenta efecte la 

adresa sănătății. Probabil, publicul general va fi afectat. 

Copiii și adulții activi, ca și persoanele cu afecțiuni 

respiratorii, cum ar fi astmul, trebuie să limiteze timpul 

petrecut în exterior. 

Toată lumea poate începe să resimtă efecte la nivelul 

sănătății. Membrii grupurilor sensibile pot experimenta 

efecte mai grave la adresa sănătății. 

Copiii și adulții activi, ca și persoanele cu afecțiuni respiratorii, 

cum ar fi astmul, trebuie să limiteze timpul petrecut în exterior. 

Toată lumea, în special copiii, trebuie să limiteze timpul petrecut 

în exterior. 

Avertizări referitoare la sănătate din cauza 

condițiilor de urgență. Probabil, întreaga populație 

va fi afectată. 

Copiii și adulții activi, ca și persoanele cu afecțiuni 

respiratorii, cum ar fi astmul, trebuie să evite să iasă din 

case. Toată lumea, în special copiii, trebuie să limiteze 

timpul petrecut în exterior. 

Alertă de sănătate. Toată lumea poate 

experimenta efecte mai grave la adresa sănătății. 
Toată lumea trebuie să evite să iasă din case. 

Sursa:  https://climate.copernicus.eu/ 
 

https://climate.copernicus.eu/
https://climate.copernicus.eu/


Activitate 
suplimentară: 

Diagrama poluării 
aerului 



https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE 
Acest film este în limba engleză. Pentru a accesa varianta în limba română faceți 

următorii pași: 

1) Faceți click pe ‘’Subtitrare’’ (în partea dreaptă); 

2) Faceți click pe ‘’Setări – Subtitrare’’ și alegeți ‘’Auto-traducere – Română’’. 

 

 
Instrucțiuni: 
1. Faceți două orificii într-o farfurie de hârtie prin utilizarea unui 

perforator sau a unui creion. 
2. Puneți lână sau sfoară prin orificii și faceți un nod. 
3. Pe de o parte a farfuriei, desenați o imagine, de exemplu ceva legat de 

natură, cum ar fi animalele sau plantele. 
4. Luați puțină vaselină și întindeți-o pe cealaltă parte a farfuriei. Acolo va 

fi înmagazinat aerul.  
5. Gata, ați realizat dispozitivul de surprindere a poluării. Decideți unde 

doriți să surprindeți poluarea și agățați farfuria acolo. După ceva timp, 
dați jos dispozitivul și verificați nivelul de poluare surprins. 

 

 

Crearea dispozitivului de surprindere a poluării 

https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE
https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE
https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE
https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE


VĂ MULȚUMIM PENTRU 
COOPERARE! 

  

DE ASTĂZI ÎNAINTE, FIȚI 
UN PROTECTOR AL 
AERULUI CURAT! 

 Sprijinul Comisiei Europene pentru realizarea acestei publicații nu constituie o 

aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi 

considerată responsabilă pentru nicio utilizare posibilă a informațiilor conținute aici.  


