
2015: 
DIRECTIVELE ECODESIGN ȘI 
ETICHETARE ENERGETICĂ APLICABILE 
ECHIPAMENTELOR DE ÎNCĂLZIRE 
ȘI DE APĂ CALDĂ 
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Din 2008, politica de mediu adoptată de Uniunea Europeană vizează combaterea 
schimbărilor climatice. Aceasta încurajează în paralel dezvoltarea surselor de energie 
regenerabilă pentru atingerea unui obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 20 %, până în 2020: „Uniunea Europeană ar putea (astfel) să 
economisească 44 de miliarde de euro din valoarea facturilor pentru energie și să evite 
generarea a 210 milioane de tone de CO2 pe an.” (Sursa: http://ec.europa.eu). 

	  
În acest context, Comisia Europeană a implementat Directivele Ecodesign și Etichetare energetică, care stabilesc o serie 
de măsuri pentru reducerea impactului asupra mediului al produselor consumatoare de energie, pe toată durata ciclului 
de viață a acestora. Directivele obligă producătorii să investească în inovații în materie de proiectare ecologică și are 
menirea de a influența pozitiv comportamentul consumatorilor în legătură cu un factor extrem de important: energia. 
	  

Adoptate în 2009 și 2010, respectiv, Directivele Ecodesign și Etichetare energetică prevăd pentru 2015 două 
seturi de măsuri privind echipamentele de încălzire și de producere a apei calde: 
- regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sau ErP (pentru produsele cu 
impact energetic), 
- regulamentul privind etichetarea energetică sau ELD (pentru Directiva privind etichetarea 
energetică). 

	  

	  
	  
ErP: DIRECTIVA PRODUSELOR CU 
IMPACT ENERGETIC 

	  

	  
Directiva produselor cu impact energetic stabilește condițiile 
minime de randament energetic și limitele superioare ale 
emisiilor poluante ale echipamentelor de încălzire și de 
producere a apei calde sanitare. Sunt vizate pompele de 
căldură, boilerele, baloanele de stocare, centralele de 
microcogenerare, cazanele cu abur, sistemele solare etc. 
	  

În temeiul acestui regulament, producătorii de echipamente 
de încălzire și de producere a apei calde trebuie să propună, 
începând din septembrie 2015, soluții conforme cerințelor 
de mediu ale Directivei Ecodesign atât profesioniștilor, 
cât și utilizatorilor casnici. 
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ELD: DIRECTIVA PRIVIND 
ETICHETAREA 
ENERGETICĂ 

	  

	  
Directiva privind etichetarea energetică impune 
aplicarea etichetei energetice pe orice echipament 
de încălzire și de producere a apei calde. Aceasta 
trebuie să indice toate caracteristicile produsului: 
numele fabricantului, seria aparatului și modelul, 
nivelul de zgomot generat în timpul funcționării, 
puterea termică. 
De asemenea, trebuie să menționeze clasa de 
eficiență energetică, pe o scară de la A+++ 
(randamentul optim) la G (cea mai scăzută 
eficiență) pentru încălzire și de la A la G pentru apă 
caldă. Aceasta trebuie să fie prezentă și pe toate 
materialele referitoare la produs. 
	  

Începând din septembrie 2015, această etichetă 
energetică va apărea pe toate echipamentele de 
încălzire și de producere a apei calde oferite clienților 
casnici. Astfel, aceasta va permite furnizarea 
informațiilor necesare consumatorilor pentru a alege 
soluția cea mai performantă. 

	  

	  
	  
	  
	  
I. Numele producătorului 
	  

Încălzire 
	  

Clasa energetică 
pentru încălzire 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Nivelul de zgomot 
generat în timpul 

funcționării pentru 
aparatele mixte sau 

termodinamice 
	  
	  
	  

Puterea termică în modul 
încălzire pentru aparatele 
mixte sau termodinamice 

	  
	  
	  
	  
II. Denumirea aparatului și 
a modelului 
	  
Apă caldă sanitară și profilul 
de debit maxim 
	  
Clasa energetică pentru 
apă caldă sanitară 

	  
Exemplu de combinație hibridă: 
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Condens Pompă de căldură aer/apă 
	  

	  
	  
	  

DE DIETRICH, O MARCĂ A GRUPULUI BDR THERMEA 
	  

Creat în 2009, grupul BDR Thermea este în prezent al 3-lea actor european de pe piața echipamentelor pentru încălzire. Cu 19 unități de 
producție în 12 țări, printre care unitatea industrială și centrul de competență global de la Mertzwiller (Bas-Rhin) pentru cazane la sol, pompe de 
căldură, acumulatoare de apă caldă și reglare, grupul își confirmă locul de lider, cu o cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro, din care peste 20 % numai 
pentru piața franceză, în special, marca De Dietrich. 

	  
Lider pe piața instalațiilor cu condensare, De Dietrich s-a angajat de peste 10 ani pe calea Confort Durable® (confortului durabil), propunând sisteme de 
încălzire inovatoare, care permit reducerea consumului de energie și protejarea mediului înconjurător: instalații cu condensare alimentate cu păcură sau 
gaz, pompe de căldură, sisteme solare, sobe cu lemn etc. Dacă până în prezent activitatea mărcii s-a concentrat foarte mult pe piața reabilitării termice, 
De Dietrich a început să se afirme și pe piața imobilelor noi. 

	  
	  

De Dietrich Thermique 
S.A.S cu capital de 22.487.610 € 
57, rue de la Gare - 67580 
MERTZWILLER Tel: 03 88 80 27 00 - 
Fax: 03 88 80 27 99 


