


Această carte de benzi desenate are ca scop sporirea 
cunoștințelor tinerei generații în legătură cu problemele 
privind eficiența energetică, măsurile de economisire a 

energiei, precum și daunele provocate mediului și naturii, 
drept consecință a risipei de energie.

 
În această istorie sunt prezentate câteva reguli simple 
pentru a economisi energia și a reduce daunele aduse 

mediului, într-un mod captivant pentru copii, cu scopul de a 
dezvolta obiceiuri bune în ceea ce privește ecologismul.





Povestea începe 
într-o MICĂ 

SUBURBIE DE 
LÂNGĂ PĂDURE.

 

Ca și în majoritatea suburbiilor, oamenii de aici duc o viață 
liniștită: conduc mașinile, plătesc facturile de energie 
electrică, muncesc din greu, iar seara se adună în jurul 

televizorului cu familia.
 

Leah și Luna locuiesc într-o casă frumoasă cu părinții lor.
Leah se pregătește pentru competiția de robotică care urmează.

 

Hmm, încă nu e gata.

Cred că vei câștiga …
Fără îndoială! Acesta este cel mai tare 
robot creat vreodată.



BANG

Ozzy! Unde te 
duci? Ozzy!

Hei micuțule, 
cred că îți 
e foame.

Iaată unde erai!

Ți-am spus de o
 mie de ori să nu 

intri fără să bați la 
ușă.

Pleacă, 
te rog!

Bine, 
paaa ...
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Această locație unde se servesc hot-dog-uri e locul unde 
adolescenții își petrec timpul liber de obicei.

Danny savurează un hot-dog și citește știrile.

Danny, 
Să vezi 

ce-ți fac!!!

Oh, nu! Nu din nou!

Max, ca de obicei, ține 
companie prietenilor săi.



BANG

OUCH

Leah și Luna locuiesc într-o casă frumoasă cu părinții lor.
Leah se pregătește pentru competiția de robotică care urmează.

 

Danny, 
Să vezi 

ce-ți fac!!!

Nu am intenționat 
să o fac, 

calmează-te, amice!

Poți să fugi cât vrei, 
că oricum o să 

te prind!!!

Max, ca de obicei, ține 
companie prietenilor săi.



Doar de data 
aceasta ... 

Oh, ce urăsc să dorm 
în întuneric ...

Ozzy?... OZZY??!!

Unde ești, Ozzy? 
Vrăjitor micuț 

ce ești ...



Leah! Trezește-te! 
Ozzy a dispărut.

Fetele realizează că s-au 
aventurat prea adânc în pădure.

Uite, Leah! 
ARAHIDELE ... Pe aici 

a luat-o!

Sper să 
găsim o ieșire.

O, NU!!!



Nu poți fugi fără 
capăt, 

eventual o să 
obosești!

Max și Danny ajung și ei în 
pădure, după o fugă 

neîntreruptă.



Deodată, copiii observă cum mii de licurici intră într-o cabină 
misterioasă prin hogeac.



Să-mi explice și mie 
cineva ce se întâmplă 

aici!

Nu știu... Noi îl 
căutăm pe 

Ozzy...

Apropo, vrei o 
prăjiturică?

Eu îl fugăream 
pe el!

Hei, dar voi ce 
faceți aici?

Adică, pe 
hamsterul 

nostru.



Cred că voi 
merge cu voi 

prieteni.

Tu la fel! Vei 
merge cu noi!

Ajunge atâta 
pălăvrăgeală!

Haideți să-l găsim 
pe Ozzy.



Ce fel de loc 
este acesta?

Un loc unde nu 
vreau să mă 

aflu? ...



Hmm ... Îmi pare că știu 
ce este asta. Am văzut 

ceva asemănător pe 
YouTube - cu siguranță, 
aici cineva generează 

energie!



Uau, un licurici 
înăuntrul becului! 
Cui i-a venit în cap 

așa nebunie?

Mai rabdă încă 
puțin, micule 

vrăjitor - venim să 
te salvăm.

Privește! Aceste 
fire duc toate în 
aceeași direcție!

Uită-te la butoanele 
alea! Mă întreb la ce 

folosesc ...



Oho, ce 
tocmai s-a 

auzit?

Uite! Când ai stins 
acea lumină, câțiva 
licurici au zburat 

afară!



Nu vă faceți griji 
prieteni, nu aveți de 
ce să vă fie frică! Cine ești și cine ți-a dat 

dreptul să furi 
libertatea acestor 

animale? Eliberează-i! 
Imediat!



Sunt profesorul 
Slate și nu aș fura 

libertatea animalelor 
pentru nimic în lume.

Toți s-au oferit 
voluntari să ne ajute 
pe noi, oamenii, să 
vindecăm Pământul!

Noi aici generăm energie 
pentru că oamenii o irosesc 
prea mult și cineva trebuie 
să facă ceva în legătură cu 
asta! Facem asta pentru 

binele planetei!!

Uitați-vă la ecran! Iată 
cu ce ne vom alege dacă 

oamenii nu vor 
economisi energia ... 

Slate demonstrează consecințele oribile care ar putea 
afecta Pământul și locuitorii săi dacă oamenii nu vor 

începe să folosească energia în mod eficient.

Până acum, nimănui nu a 
părut să-i pese!

De aceea a apărut 
nevoia de a înlocui ceea 

ce ei irosesc!

Profesorul Slate este un fost profesor 
de fizică. După pensionare, și-a dedicat 
viața găsirii unor moduri alternative de 

generare a energiei.



0/100

Oho, nu știam că 
un bec consumă 
atâta energie.

Trebuie să existe o 
altă cale. Promitem 
să o găsim! Vrem 

animăluțele noastre 
înapoi acasă ... Vom 
economisi energie și 
vom răspândi vestea!

Bine, văd că vă atârnați serios 
de problemă. Haideți să facem 

o înțelegere: dacă veți 
economisi suficientă energie 

pentru a ilumina întreaga 
suburbie  pentru o singură 
noapte, animalele se vor 

întoarce acasă. Aveți doar o 
săptămână la dispoziție ...

O persoană care aleargă în o 
roată poate genera doar 100 de 

wați pe oră.

Acest dispozitiv va 
calcula câtă energie 

economisiți. Mult 
succes, copii!

Vom reuși 
prieteni! Cine e 

cu mine?

Toți suntem!!!



Uite că încarc 
videoclipul filmat de 

Luna.Trebuie să 
răspândim vestea prin 
intermediul rețelelor 

sociale și al comunității 
noastre de gameri.

Întreaga suburbie s-a unit pentru a 
economisi energia.

Sunt cu voi prieteni!

Sunt cu voi prieteni!

Nu-mi vine să cred, 
hamsterul meu!

Sunt cu voi prieteni!

Să economisim energia!
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12/100

Ești sigură că 
știi ce facem, 

Leah?

De exemplu, nu lăsa 
robinetul deschis în 
timp ce te speli pe 

dinți.

Să începem cu 
pași mici.



30/100

Bicicletele sunt mai 
eficiente decât mașinile! Nu 

veți mai fi nevoiți să vă 
pierdeți timpul în ambuteiaje 
oribile! Și plus la asta, veți 

economisi energia!

Fiți atenți la cea 
mai recentă 

actualizare a lui 
Robo Ozzy, 

prieteni!

Are o caracteristică 
nouă! Acesta poate 

identifica orice 
lumini care au rămas 
aprinse și le stinge 

desinestătător.



Întreaga suburbie s-a unit pentru a 
economisi energia.

Zis și făcut, copii! 
Faceți o treabă 

minunată!

În acest fel, vom 
economisi energie și 
ne vom salva mâinile 

de arsuri în băile 
școlii.

De asemenea, destul 
de multă căldură se 

strecoară prin ramele 
ferestrelor. Haideți 

să le sigilăm.

Sunt o fată mare 
deja și nu mai e 

nevoie să dorm cu 
lumina aprinsă.

Hai Luna! O 
poți face!

Cel mai bun mod de a economisi energia este să vă 
regândiți vechile obiceiuri.

Hmm ... Totuși, nu 
este chiar atât 

de înfricoșător ...

În calitate de membru 
al comitetului școlar, 

propun să setăm 
temperatura apei la 
40 de grade Celsius.

Fabrica dvs. are scurgeri 
de abur, trebuie să fi 

observat! Dacă ați face 
reparație, s-ar economisi 

multă energie.



Va funcționa 
cu siguranță!

Ar trebui să 
înlocuiți asta.

Mi-a luat o veșnicie 
să adun destule haine 

murdare pentru a 
umple mașina de 

spălat.

Știați că soarele ne 
ajută să economisim o 

mare parte din 
energie? Ar trebui să 
învățăm să-i folosim 

căldura și lumina 
într-un mod mai 

eficient.

Lasă soarele să 
strălucească!

Lasă lumina soarelui 
să intre.

Așteptați până când aveți încărcătura completă înainte de a vă spăla rufele în mașina 
de spălat - astfel se economisește multă energie.

Am o grămada 
de probleme, și 
toate acestea 

sunt rufe!

Ai dreptate, scumpo. 
Intenționam să facem 
asta de mult timp deja.

Acest frigider 
merită o stea! El 
primește note 

bune la eficiență! 
Te iubesc, domnule 

frigider!

Eficiența energetică a aparatului este evaluată în 
funcție de un set de clase de eficiență energetică de 
la A la G pe etichetă, A+++ fiind cel mai eficient din 
punct de vedere energetic, G cel mai puțin eficient.

Bastonul energetic este 
o nouă invenție a lui 

Leah. Aceasta 
monitorizează consumul 
de energie al becurilor.
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99/100

Suntem atât de 
aproape de 
obiectiv!

Știu ce putem 
face!

Deja venim în 
ajutor, copii!

Da, dar suntem și 
cam aproape de 
termenul limită!

Haideți să înlocuim 
acest bec cu unul mai 
eficient din punct de 

vedere energetic.

Mmm, bine. Dar cum 
anume? Acesta se află 
mult prea sus pentru 

noi.



Dacă tot am avut o 
înțelegere, aceasta trebuie 

respectată. Toate speranțele 
noastre stau pe umerii 

acestor copii.

O, NU!

Stați puțin! Ce 
se întâmplă…



O, Ozzy! Ce dor 
mi-a fost de 

tine!

Scumpa mea Rosy!!! 
Credeam că te-am 

pierdut pentru 
totdeauna.

Ești un vrăjitor 
mic, dar curajos!

V-am spus că 
vom reuși!

Daaaaaaa, uraa!



Și au trăit 
energetic eficienți 

până la adânci 
bătrâneți

Pentru a economisi energia și a o folosi eficient, nu este nevoie de mare effort.
Trebuie doar să fim precauți zilnic și să-i învățăm pe alții despre aceste reguli 

simple pentru economisire a energiei.

Un fizician de geniu 
învață lumea să 

economisească energie



Publisher and proprietor:
Council of European Energy Regulators
Cours Saint-Michel 30a, 1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 (0)2 788 73 30
Fax: +32 (0)2 788 73 50
www.ceer.eu
e-mail: brussels@ceer.eu 
twitter.com/CEERenergy
https://www.linkedin.com/company/council-of-european- energy-regulators/
https://www.facebook.com/CEERenergy

Created by Windfor’s Tbilisi

© Council of European Energy Regulators in the framework of the EU4Energy 
Programme – “Promoting the Clean Energy Transition in the Eastern Partnership 
Countries: EU4Energy Phase II”



Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al 
Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea 

exclusivă a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei și nu împarte neapărat 

viziunea Uniunii Europene.




