
   
 

 

Singura responsabilitate pentru conținutul acestui material aparține autorilor. Acesta nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici 
EASME nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute de acesta.  

 
Obiectivul principal al portalului românesc www.topten.info.ro este creşterea eficienţei în domeniul consumului 
casnic prin înlocuirea accelerată a aparaturii electrocasnice uzată fizic şi moral din gospodăriile populaţiei, cu 
echipamente noi cu performanţe energetice înalte. Practic portalul asigură un serviciu oferit în primul rând 
populaţiei. Acest serviciu oferă un instrument on-line ce permite compararea şi ierarhizarea produselor de uz 
casnic consumatoare de energie pe baza criteriilor de eficienţă energetică, completate şi cu alte criterii (de 
mediu, nivel zgomot, ecodesign etc). 
 
Website-ul vizează prezentarea în mod prietenos a unei ierarhizări din punct de vedere al eficienţei energetice a 
produselor electrice și electronice disponibile pe piața românească. 
 
Categoriile de produse prezente la momentul actual pe site sunt: 

1. Electrocasnice mari: 
– Frigidere, combine frigorifice, congelatoare şi lăzi frigorifice; 
– Maşini de spălat rufe; 
– Uscătoare de rufe; 
– Maşini de spălat vase; 

2. Aspiratoare de praf; 
3. Aparate de aer condiţionat; 
4. Televizoare; 
5. Imprimante şi multifuncţionale laser şi inkjet; 
6. Autoturisme; 
7. Becuri LED, 

acestea fiind actualizate periodic, cel putin de două ori pe an sau mai des, dacă acest lucru se impune. 
 
Printr-un simplu click se pot obţine informaţii detaliate despre cele mai performante aparate, incluzând 
caracteristici funcționale, imagini, prețuri, costuri medii pe ciclul de viață al produsului, informații legislative de 
ultimă oră precum și recomandări privind achiziția, utilizarea, întreținerea și reciclarea acestora. 
 
Selecţia se realizează într-o manieră neutră, transparentă şi responsabilă, produsele fiind ierarhizate în funcţie 
de valoarea Indicelui de eficienţă energetică (IEE). Cu cât un produs este mai eficient energetic cu atât se află 
mai în stânga tabelului de ierarhizare.   
Deşi există contacte, pentru a verifica informaţiile, colaborarea cu producătorii, importatorii, distribuitorii şi 
vânzătorii nu influenţeaza selectia. 
Îi invităm şi pe această cale să ne furnizeze informaţii cât mai exacte ori de câte ori au modele noi pentru a fi 
avute în vedere la actualizarea portalului www.topten.info.ro. 
 

Bucureşti, Iulie 2015 

 

 

 

Acest proiect a primit finanţare de la Programul 
de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene  - 
Orizont 2020, în conformitate cu acordul de 
finanţare nr 649647. 

 

 

http://www.topten.info.ro/
www.topten.info.ro

