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PREZENTE PE TOPTEN.INFO.RO 

 

Recomandări pentru alegeri inteligente: 

TV cu cea mai inalta eficienta energetica, aflate in prezent pe piata, sunt TV cu 
LCD (Liquid Crystal Display = Ecran cu cristale lichide) cu lumina de fundal cu LED-
uri (Light Emitting Diode = Diode luminiscente). Ele consuma cu circa 25% mai putina energie electrica 
decat ecranele LCD conventionale cu lumina de fundal CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp = Lampi 
fluorescente cu catod rece) si cu 40% mai putin decat televizoarele cu plasma. 

Pe piata, cel mai eficient TV este deja de clasa A++ pe scala etichetei energetice noi. In ciuda 
dezvoltarii rapide a tehnologiei actuale, consumul de energie datorat vizionarii programelor TV este in 
continua crestere. Principala cauza pentru cresterea consumului de energie in gospodariile europene 
este constituita de tendina utilarii cu doua TV cu ecran de dimensiuni mari pe gospodarie. Consumul 
anual de energie electrica al TV in UE este estimat sa creasca la circa 90 TWh pana in anul 2020. Este 
de asteptat ca reglementarile UE privind Proiectarea ecologica, imbinate cu cele privind Etichetarea 
energetica sa conduca la economii anuale de 43 TWh pana in anul 2020 (mai putin decat cresterea 
preconizata!). 

In scopul cresterii potentialului de economisire a energiei este necesar sa fie promovate TV cu 
consumul de energie cel mai scazut. In viitor trebuie implementate cerinte stricte de eficienta energetica, 
corespunzator celor mai bune tehnologii existente (BAT=Best AvailableTechnologies). Este obligatorie 
schimbarea TV uzate moral cu TV cu receptoare pentru televiziunea digitala integrate. De asemenea, pe 
termen mediu, este necesara revizuirea etichetei energetice. 

Eticheta energetica 

Eticheta energetica pentru TV a fost introdusa incepand cu ianuarie 2011 si din ianuarie 2012 a 
devenit obligatorie.  

Scala de clasificare si modelul actual (de la 1 ianuarie 2017) al etichetei energetice pentru TV: 
Clasa de 

eficienta energetica 
Indice de 

eficienta energetica 
A+++ (cel mai eficient) EEI < 0,10 

A++ 0,10 ≤ EEI < 0,16 
A+ 0,16 ≤ EEI < 0,23 
A 0,23 ≤ EEI < 0,30 
B 0,30 ≤ EEI < 0,42 
C 0,42 ≤ EEI < 0,60 
D 0,60 ≤ EEI < 0,80 
E 0,80 ≤ EEI < 0,90 

F 0,89 ≤ EEI < 1,00 
G (cel mai putin eficient) 1,00 ≤ EEI 
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In noiembrie 2010, atunci cand sistemul de etichetare a fost adoptat, doar sase modele TV aveau EEI 
necesare pentru clasa A. De atunci, mai multe TV de inalta eficienta energetica au intrat pe piata, 
producatorii fiind incurajati sa produca aparate TV cu o clasa energetica mai buna decat clasa A si care 
sa fie etichetate in acest sens inainte ca respectiva clasa energetica sa devina obligatorie la 
introducerea pe piata, conform urmatorului calendar:  

- de la 1 ianuarie 2014: clasa de eficienta energetica de la A+ la F 
- de la 1 ianuarie 2017: clasa de eficienta energetica de la A++ la E 
- de la 1 ianuarie 2020: clasa de eficienta energetica de la A+++ la D 

 Recomandari privind politica in domeniu 

Este de asteptat ca normele UE privind proiectarea ecologica a TV sa diminueze cresterea consumului 
de energie, nu sa o impiedice. De la publicarea studiului pregatitor privind normele de proiectare ecologica 
in 2007, dezvoltare tehnologica a condus la modificari majore pe piata de TV de inalta eficienta. Un impuls 
puternic a fost dat de dezvoltarea tehnologiei LED ca sursa eficienta de iluminare a fundalului la TV 
LCD.Realizarea unui EEI=0,64 ca cerinta minima de eficienta a fost considerata ca "nerealista" in studiul 
pregatitor (Fraunhofer Institute, 2007). In prezent exista insa un numar considerabil de modele cu un EEI 
de mai mic de 0,30 si chiar mai mic de 0,16 si cerinţele minime de eficienţa trebuie aliniate la aceste 
niveluri.  

 
Ultima actualizare a categoriei poate fi consultata pe site.  
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