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NOUA ETICHETĂ ENERGETICĂ
SCOP ȘI AVANTAJE
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ETICHETA ENERGETICĂ A UE ... O POVESTE DE
SUCCES ...

DE CE O NOUĂ SCHEMĂ DE ETICHETARE?

ü Eticheta energetică europeană a favorizat
inovația în domeniul eficienței produselor.

Majoritatea produselor se află acum în topul
celor mai bune 2 - 3 clase.

Cea utilizata în prezent, bazat pe clasele A +++
/ G, a devenit mai puțin eficienta.

Diferența dintre A +, A ++ și A +++ nu este
foarte clară pentru consumatori.

ü Consumul de energie și costurile energiei
echipamentelor au scăzut dramatic.

Este mai puțin probabil ca producătorii să
dezvolte produse mai eficiente
De la 1 martie 2021 va fi introdusă noua etichetă recalificată și
va include doar clasele energetice de la A la G.
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BENEFICII PENTRU CONSUMATORII CARE ACHIZIȚIONEAZĂ
UN PRODUS MAI EFICIENT
ü Etichetele energetice europene oferă o indicație clară și simplă a eficienței
energetice a produselor.
ü Consumatorii economisesc bani pe facturile lor, reducând în același timp
emisiile de gaze cu modificări de top.
Atunci când consumatorii aleg produse din cea mai bună clasă energetică disponibilă, pot realiza
economii semnificative ...
Alegând un uscător din clasa A ++ față de clasa B, puteți economisi 2.900 kWh, egal cu 638 euro *, pe
durata de viață a produsului.
Alegând un frigider din clasa A +++ (200 l) comparativ cu clasa A +, puteți economisi, pe toată durata de
viață a produsului, 600 kWh egal cu 132 de euro *.
Alegând un frigider și congelator din clasa A +++ (200/100 l) comparativ cu clasa A +, puteți economisi
1.500 kWh, egal cu 330 de euro *, pe toată durata de viață a produsului.
Dacă vizionați 4 ore de TV pe zi cu un televizor cu ecran plat LED de 52 ”clasa A ++, comparativ cu un clasa
B puteți economisi 1.000 kWh pe durata de viață a produsului, egal cu 220 de euro.
* Preț de kWh 0,22 euro.
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CARE VOR FI NOILE ETICHETE ÎN 2021?
Introducerea noii etichete va fi organizată
treptat în conformitate cu reglementările
UE specifice.

Frigidere și congelatoare de uz casnic
Mașini de spălat și uscătoare
Mașină de spălat vase

În 2021, noua etichetă va fi lansată în
magazinele fizice și online pentru 5 grupe
de produse.

Televizoare și afișaje electronice
Surse de lumină

6

CARE SUNT PRINCIPALELE DIFERENȚE ÎNTRE VECHI ȘI
NOUA ETICHETĂ?
Cod QR

O scală uniformă bazată pe clasele A până la G
este utilizată pentru toate produsele
Un cod QR care va oferi o legătură directă cu
baza de date a Comisiei Europene, sprijinind
transparența și facilitând supravegherea pieței
pentru autoritățile naționale

Clasa energetică

Consumul energetic

Consumul de energie al produselor este
prezentat într-un mod mai evident și uniform,
în secțiunea centrală a etichetei

Pictograme

Au fost revizuite diferite pictograme, care
indică caracteristicile produsului, în timp ce
altele au fost introduse pentru prima dată
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CE ALTCEVA MAI ȘTIE DESPRE NOUA ETICHETĂ?
PICTOGRAME
Unele pictograme au fost ușor adaptate
și unele au fost introduse pentru prima
dată (de exemplu, eficiența energetică
în modul HDR pentru televizoare și
afișaje electronice sau timpul de
spălare pentru mașinile de spălat).
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GRUPE DE PRODUSE
ETICHETĂ NOUĂ - CARACTERISTICI
ȘI P.I.S. (FOAIA DE INFORMAȚII DESPRE PRODUS)
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ETICHETĂ NOUĂ PENTRU REFRIGERATOARE ȘI CONGELATE
Etichetă veche
Cod QR
Clasa de eficiență energetică a
produsului

Diferențe față de vechea etichetă
Pictogramă diferită pentru
compartimentele de răcire și
compartimentele pentru produse
necongelate

Scala de eficiență energetică de la A la G.

Consumul anual de
energie (kWh)

Suma volumelor pentru
produse congelate (litri)

Pictogramă diferită pentru emisiile
Suma volumelor compartimentelor din
de zgomot și indicație suplimentară a
racire si compartimente pt
produse necongelate (litri)
clasei de emisii de zgomot

Emisii de zgomot în aer (dB (A)) și clasa de emisii de zgomot
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ETICHETĂ NOUĂ PENTRU REFRIGERATOARELE NECESARE
PENTRU DEPOZITAREA VINULUI
Etichetă veche

Cod QR
Clasa de eficiență
energetică a produsului

Diferențe față de vechea etichetă
Noua pictogramă pentru sticlele de vin

Scala de eficiență energetică
de la A la G.
Consumul anual de
energie (kWh)

Emisii de zgomot în aer
(dB (A)) și clasa de
emisii de zgomot

Numărul de sticle de vin de
dimensiuni standard care pot
fi găzduite
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Pictogramă diferită pentru emisiile de
zgomot și indicație suplimentară pentru
clasa de emisii de zgomot

NOUA ETICHETĂ PENTRU MAȘINA DE SPALAT VASE
Etichetă veche
Cod QR

Diferențe față de vechea etichetă

Clasa de eficiență energetică
a produsului

Consumul de energie în programul
Scala de eficiență energetică de la A laEco
G.
pentru 100 de cicluri
Consumul de apă pe ciclu, pentru
programul Eco

Consumul de energie
în programul Eco
pentru 100
cicluri (kWh)
Capacitatea estimată
standard pentru
programul Eco

Durata programului Eco
(ore și minute)

Durata programului Eco
Consumul de apă pentru cicluri
în programul Eco (litri)

Emisii de zgomot în aer (dB (A)) și
clasa de emisii de zgomot
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Clasa de emisii de zgomot și de
zgomot

ETICHETĂ NOUĂ PENTRU MAȘINILE DE SPĂLAT RUFE
Etichetă veche

Diferențe față de vechea etichetă
Cod QR
Clasa de eficiență energetică
produsului

Consum de energie specificat pentru
100 de cicluri
Capacitate nominală pentru programul
„Eco 40-60”

Scala de eficiență energetică de la A la G.

Consum de energie
pentru 100 de cicluri
(kWh)
Capacitate estimată pentru
programul „Eco 40-60” (kg)

Consumul de apă pe ciclu
Consumul de apă pe ciclu (litri)

Emisii de zgomot numai pentru ciclul
de centrifugare și nu pentru spălare,
dar informații suplimentare despre
clasa de emisii de zgomot
Durata programului „Eco 40-60”

Clasa de eficiență a centrifugelor

Emisii de zgomot în aer (dB (A)) și clasa
de emisii de zgomot
Durata programului „Eco 40-60” (ore /
minute)
13

NOUA ETICHETĂ PENTRU MASINA DE SPĂLAT RUFE FĂRĂ USCĂTOR
Diferențe față de vechea etichetă

Etichetă veche

Consum de energie pentru 100 de
Scala de eficiență energetică de la A lacicluri
G.
Cod QR

Clasa de eficiență
energetică a ciclului
complet (spălare +
uscare)

Consum ponderat de
energie pentru 100 de
cicluri (spălare și
uscare)
Capacitate nominală a
ciclului complet (kg)
Consumul ponderat de apă pe ciclu
în litri pentru ciclul complet
Durata la capacitatea nominală a
întregului ciclu (ore / minute)

Clasa de eficiență a uscării prin centrifugare

Clasa de eficiență energetică a
ciclului de spălare
Consum ponderat de energie la
100 de cicluri în kWh pentru
ciclul de spălare
Capacitatea nominală a
ciclului de spălare (kg)
Consumul ponderat de apă pe
ciclu în litri pentru ciclul de
spălare (litri)
Durata la capacitatea nominală
a ciclului de spălare (ore /
minute)
Clasa de emisii de zgomot în aer din
faza de centrifugare a programului eco
40-60, în dB (A)
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Capacitate estimată pentru un
„ciclu de spălare și uscare” și pentru
un ciclu de spălare
Consumul de apă pentru un "ciclu de
spălare și uscare" și pentru un ciclu
de spălare
Emisii de zgomot pentru centrifugă,
inclusiv clasa de emisii de zgomot
Durata „ciclului de spălare și
uscare” și a ciclului de spălare

ETICHETĂ NOUĂ PENTRU TV ȘI AFIȘARE ELECTRONICĂ
Diferențe față de vechea etichetă

Etichetă veche

Cod QR
Clasa de eficiență energetică
a produsului

Consum de energie specificat
pentru 1.000 de ore de funcționare
Indicație de consum de energie din
domeniul dinamic ridicat pentru
1.000 de ore de funcționare

Scala de eficiență energetică de la A la G.

consumul de energie în
modul pornit în kWh la
1000h, la citirea conținutului
SDR

diagonală vizibilă a
ecranului în centimetri și
inci, și rezoluție orizontală și
verticală în pixeli

Gata cu indicarea puterii (W)
consumul de energie în
modul pornit în kWh la
1000h, la citirea conținutului
HDR
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Gata cu indicarea închiderii
Indicarea numărului de pixeli
orizontali și verticali

ETICHETE CARE RĂMÂN ÎN VIGOARE DUPĂ 1 MARTIE 2021

Aer conditionat

Cuptoare
pentru uz
casnic

Cazane pe
combustibil
solid

Hote
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Uscătoare

Incalzitoare
de apa
electrice

LANSAREA NOII ETICHETE
CALENDAR, FAQ, BAZA DE DATE EPREL
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ÎNLOCUIREA ETICHETELOR PENTRU ELECTROCASNICE,
AFIȘAJE ELECTRONICE ȘI TELEVIZOARE
PRODUSE PLASATE PE PIAȚĂ ÎNAINTE DE 1 NOIEMBRIE 2020 ȘI ÎNCĂ PLASATE PE PIAȚĂ DUPĂ ACEA DATA

În perioada 01.11.2020 - 28.02.2021

de la 1.03.2021 la 18.03.2021
Înlocuirea etichetelor din retelele de magazine și
magazinele online

Perioada de tranziție de 4 luni
• Furnizorii trebuie să înregistreze din nou un produs în EPREL
care are o etichetă recalificată pe baza reglementării
revizuite.

• Etichetele vechi afișate trebuie
înlocuite cu etichete reclasificate în
termen de 14 zile lucrătoare.

• Furnizorii trebuie să furnizeze cele 2 etichete și fișele de
informații cu unități de produse noi

• În cazul vânzării pe internet sau la
distanță, consultați cerințele
suplimentare

• Furnizorii, la cererea comerciantului cu amănuntul, trebuie să
furnizeze noile etichete energetice pentru produsele din
depozitul lor (al vânzătorului cu amănuntul).
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• Pentru afișaje, consultați cerințele
suplimentare

ÎNLOCUIREA ETICHETELOR PENTRU ELECTROCASNICE,
AFIȘAJE ELECTRONICE ȘI TELEVIZOARE
PRODUSE NOI PLASATE PE PIAȚĂ DE LA 1 NOIEMBRIE 2020 ÎNCOACE, DAR VÂNDUTE UTILIZATORULUI
FINAL NUMAI DUPĂ 1 MARTIE 2021
începând cu 1.11.2020

De la 1.3.2021

Furnizarea etichetei cu date de produs
recalificate și foaia de informații despre produs

Produs nou cu etichetă recalificată
în retelele de magazine și magazinele online
• În cazul vânzării pe internet sau la
distanță, consultați cerințele suplimentare
• Pentru afișaje, consultați cerințele
suplimentare

• Furnizorii trebuie să înregistreze produsul
numai în EPREL pe baza reglementării
revizuite
• Furnizorii trebuie să furnizeze distribuitorilor
eticheta recalificată și fișa cu informații
despre produs
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ÎNLOCUIREA ETICHETELOR PENTRU ELECTROCASNICE,
AFIȘAJE ELECTRONICE ȘI TELEVIZOARE
PRODUSE VÂNDUTE PE PIAȚĂ DEJA ÎNAINTE DE 1.11.2020, DAR CARE NU MAI SUNT INTRODUSE PE
PIAȚĂ DUPĂ 1.11.2020 SAU CÂND UN FURNIZOR ȘI-A ÎNCETAT ACTIVITĂȚILE

În perioada 1.3.2021 - 30.11.2021

De la 1.12. 2021

Eliminarea treptată a produselor primite in
retelele de magazine și magazinele online

Eliminarea produselor cu
eticheta veche

• Nu trebuie furnizate informații noi de către
furnizori.

• Produsele cu eticheta veche nu
mai trebuie vândute

• Produsele pot fi vândute în continuare de către
comerciant cu amănuntul sub vechea etichetă
într-o perioadă de tranziție de 9 luni
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CERINȚE SUPLIMENTARE
PENTRU AFIȘELE ELECTRONICE
DE VÂNZARE DE LA O DISTANȚĂ
SAU PE INTERNET

Furnizorul trebuie să imprime eticheta colorată pe

O săgeată grafică cu clasa de eficiență a
produsului și gama de clase de eficiență energetică ar

ambalaj sau să aplice un autocolant cu eticheta pe
ambalaj.

trebui plasată lângă prețul modelului produsului pentru

Dacă un model de produs la punctul de vânzare nu

informațiile despre produs de pe web.

este afișat (adică nu este scos din ambalaj),
comerciantul cu amănuntul trebuie să asigure

Foaia de informații despre produs trebuie furnizată

vizibilitatea etichetei pentru consumator (adică partea

consumatorului pe hârtie sau in format electronic (lângă

laterală a ambalajului care arată eticheta trebuie să

prețul modelului produsului pentru informațiile despre

fie vizibilă).

produs de pe web)
Cerințele detaliate cu privire la implementarea etichetei
pentru vânzarea la distanță și pe internet pot fi găsite în
anexele VII și VIII la reglementările privind produsele
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ÎNLOCUIREA ETICHETEI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ
SURSE DE LUMINĂ DEJA PLASATE PE PIAȚĂ ÎNAINTE DE 1 SEPTEMBRIE 2021

de la 1.5.2021
Furnizarea de date despre produse
către EPREL de la furnizori
• Furnizorii trebuie să-și
înregistreze din nou produsul în
EPREL în conformitate cu noua
reglementare a sursei de lumină,
inclusiv eticheta recalificată și
fișa cu informații despre produs.

de la 1.9.2021 la 28.2.2023
Perioada de tranziție de 18 luni cu posibila
utilizare a etichetei vechi în ambalaj
• Produsele deja introduse pe piață înainte
de 1.9.2021 pot fi vândute în continuare
sub vechea etichetă.
• Furnizorii, la cererea revânzătorilor,
trebuie să furnizeze etichete
autocolante recalificate și fișe de
informații aferente produselor pentru
depozitul lor (revânzătorului).
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De la 1.3.2023
Toate produsele cu eticheta
recalificată
• Eticheta veche afișată în ambalaj
sau atașată produsului trebuie
acoperită cu un autocolant de
aceeași dimensiune cu eticheta
recalificată
• Noua fișă cu informații despre
produs trebuie afișată

ÎNLOCUIREA ETICHETEI PENTRU SURSELE DE LUMINĂ
NOILE SURSE DE LUMINĂ INTRODUSE PE PIAȚĂ DE LA 1 SEPTEMBRIE 2021

De la 1. 5. 2021 când produsul este introdus pe piață

De la 1. 9. 2021
Produs nou cu etichetă recalificat pe ambalaj
în retelele de magazine și magazine online

Furnizarea de date despre produse de către furnizori
către EPREL și revânzători
• Furnizorii trebuie să-și înregistreze produsul în EPREL
pe baza noii reglementări privind sursele de lumină și
să furnizeze eticheta tipărită recalificată pe ambalaj
• Furnizorii trebuie să furnizeze distribuitorilor fișa
electronică relevantă a produsului. Distribuitorii pot
solicita, de asemenea, foaia de informații despre
produs în format hârtie
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• În cazul vânzării pe internet sau la
distanță, consultați cerințele
suplimentare

CE MAI TREBUIE LUAT ÎN CONSIDERARE
Publicitatea vizuală pentru produsele recalificate (de exemplu, în cataloage sau online)
care conțin noua clasă de eficiență energetică nu poate fi făcută publică înainte de data
aplicării noului regulament (1 martie sau 1 septembrie 2021, în funcție de produs).
Cataloagele pot fi pregătite, dar nu lansate înainte de aceste date.
Distribuitorii nu trebuie să schimbe conținutul pachetului pentru unitățile aflate deja în
inventarul revânzătorului, astfel încât etichetele din pachetele de produse stocate nu
trebuie înlocuite.
Pentru sursele de lumină, comerciantul cu amănuntul va trebui să înlocuiască eticheta
existentă cu un autocolant recalificat de aceeași dimensiune pe ambalaj sau atașat la
ambalaj, în termen de 18 luni de la 1 septembrie 2021, adică până la 28 februarie 2023.
De asemenea, distribuitorii vor putea descărca informațiile de pe etichetă de la EPREL de
la data de începere a aplicării noii etichete.
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BAZA DE DATE EUROPEANĂ A PRODUSELOR PENTRU
ETICHETAREA ENERGETICĂ (EPREL)
Ce reprezinta EPREL?
European Product Database for Energy Labelling (EPREL)
Oferă informații importante despre eficiența energetică consumatorilor și, de asemenea,
va îmbunătăți supravegherea pieței și activitățile de aplicare
Este o cerință legală pentru furnizori să înregistreze produse pe EPREL înainte de a le
introduce pe piața UE.
Baza de date oferă informații suplimentare despre produs care nu sunt incluse pe etichetă.
Informațiile din baza de date a produselor vor fi accesibile direct prin intermediul site-ului
web al UE și printr-un cod QR inclus în etichete.
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LABEL 2020
PORTAL, EDUCATIE
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LABEL 2020: INSTRUMENTE
DEJA DISPONIBILE
SITE WEB - SERVICIU DE INFORMAȚIE PENTRU
CONSUMATORI ȘI RETAILERI

ro.label2020.eu
.
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Secțiune
Întrebări frecvente

∞ intrebari frecvente
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LABEL 2020 – MISIUNE ȘI GRUPURI ȚINTĂ
SPRIJINIREA IMPLEMENTĂRII EFICIENTE A NOILOR ETICHETE PENTRU A CREȘTE OFERTA ȘI
CEREREA DE PRODUSE CARE ECONOMISESC ENERGIE
Furnizarea de instrumente și servicii pentru:
• Consumatori și cumpărători profesioniști
• Comercianții cu amănuntul
• Furnizori (producători / importatori)
• Factorii de decizie politică / sectorul public
• Actori cheie la nivel european și
supravegherea pieței
• Presă
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CONSORȚIUL PROIECTULUI
•

20 de agenții energetice și
asociații de mediu din 16 țări
europene

•

Peste 100 de parteneri asociați
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§ Daniela Barbu (Direcția Eficiență Energetică - director)
Email:

daniela.barbu@energie.gov.ro

§ Matei Dimitriu (manager proiect Label2020)
Email:

matei.dimitriu@energie.gov.ro

§ Eugen Oprițescu (responsabil proiect)
Email:

Disclaimer Label2020: conținutul acestui material
nu este destinat să înlocuiască regulamentul și, în
orice caz de îndoială, regulamentul este aplicabil.
Informațiile furnizate nu sunt obligatorii din punct
de vedere juridic, deoarece o interpretare
obligatorie poate fi furnizată doar de Curtea
Europeană de Justiție.

eugen.opritescu@energie.gov.ro

web:

Romania - Label 2020

web:

Directia Eficiență Energetică

Proiectul LABEL2020 a primit fonduri din programul de cercetare și inovare H2020 al
Uniunii Europene, pe baza acordului de subvenționare nr. 847062 ..
Singura responsabilitate pentru conținutul acestui document revine autorilor. Nu
reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici EASME și nici Comisia Europeană nu
sunt responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută a informațiilor
conținute în acesta.
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