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GHIDUL

CUMPĂRĂTORULUI INTELIGENT

Eficiența energetică - Cum putem face economii?

Cuprins

Istoria etichetei
Te uiți la eticheta eficienței energetice. Este acel autocolant multicolor cu litere
lipite în fața noului aparat pe care vrei să-l achiziționezi. Știi că trebuie să fie
acolo, știi că e important, dar este foarte ușor să-l ignori în favoarea altor
aspecte, cum ar fi prețul, stilul și mărimea. Cu toate acestea, eticheta de
eficiență energetică a unui aparat nu trebuie ignorată. Ea stochează o mulțime
de informații într-un format simplu, care te poate ajuta să iei decizii inteligente.
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În Republica Moldova se folosește eticheta europeană, cu bare orizontale de la
verde spre roșu. Istoric, aceasta s-a dovedit a fi cea mai eficientă. Standardizarea echipamentelor electronice în UE a început în 1995 și seta cerințe minime de
eficiență energetică pentru majoritatea produselor utilizate în casă. Actualmente, numărul acestor electrocasnice se ridică la 14, ele fiind evaluate pe o
grilă comparativă de eficiență de la A+++ (cele mai eficiente produse) până la G
(cele mai ineficiente).
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8

Instalațiile pentru încălzirea apei
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Din 2014, etichetele energetice sunt obligatorii pentru 11 categorii de produse
electrice de uz casnic, iar comercianții sunt obligați să informeze despre
consumul energetic al produsului, afișând eticheta energetică, oferind fișe
informative, sau răspunzând la întrebări concrete.
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Aspiratoarele

„Confortul casnic joacă un rol primordial în asigurarea unei stări de sănătate și
de echilibru emoțional al cetățenilor. În același timp, opțiunile privind
procurarea echipamentelor electrocasnice trebuie să ﬁe orientate inclusiv și de
considerente bazate pe eﬁciența energetică a aparatelor respective.
Fiecare cumpărător conștient înțelege că investiția nu ține doar de economia
de bani, energie, resurse, dar și asigură un mediu ambiant sănătos nouă și
generațiilor viitoare. Consumatorii care vor alege să procure aparate eﬁciente
din punct de vedere energetic vor reduce în mod considerabil factura de
energie electrică a locuinței lor, dar și vor contribui la efortul comun de
protejare a mediului înconjurător.
O analiză minuțioasă a cifrelor din acest domeniu demonstrează, că economiile
pot ﬁ considerabile, de unde și interesul cetățenilor de a studia cu atenție
etichetele energetice ale aparatelor înainte ca acestea să ﬁe procurate și
instalate la domiciliu.
Agenția pentru Eﬁciență Energetică a elaborat acest Ghid cu scopul de a ajuta
consumatorul casnic pentru a face alegerea corectă, inteligentă, cu economii de
energie și bani și un mediu sănătos.”
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Informații de contact
Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc A1,
Etajul 10, MD-2068
(+373) 22 311 001
(+373) 22 499 444
office@aee.md
info@aee.md
www.aee.gov.md

www.facebook.com/AgentiapentruEficientaEnergetica/
https://twitter.com/OfficeAee
Youtube / Agentia pentru Eficienta Energetica

