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Criteriile UE privind APE pentru toalete cu apă și pisoare 

 
 
Achizițiile publice ecologice (APE) constituie un instrument voluntar. Prezentul document prezintă criteriile UE privind APE elaborate pentru grupul 
de produse „toalete cu apă și pisoare”. Raportul tehnic general pentru eticheta ecologică a UE care însoțește prezentul document, precum și 
criteriile APE ale UE, oferă detalii complete privind motivele pentru care au fost selectate aceste criterii, precum și referințe pentru obținerea de 
informații suplimentare. 

 
Sunt prezentate două seturi de criterii în materie de APE: 

− criteriile de bază sunt cele care pot fi utilizate de orice autoritate contractantă din statele membre și se referă la principalele impacturi 
asupra mediului ale produsului în cauză. Aceste criterii sunt concepute pentru a fi utilizate cu un efort suplimentar de verificare minim sau 
cu creșteri minime ale costurilor; 

− criteriile complete vizează achizitorii care doresc să achiziționeze cele mai bune produse ecologice disponibile pe piață. Acestea pot 
presupune un efort suplimentar de verificare sau o ușoară majorare a costurilor comparativ cu alte produse având aceeași funcționalitate. 

 

1. Definiție și domeniu de aplicare 
Prezentul document are drept obiect achizițiile publice privind echipamentele de toaletă cu apă și de pisoar, inclusiv seturile de toaletă, vasele de 
toaletă și sistemele de tragere a apei, precum și echipamentele de pisoar, inclusiv seturile de pisoar, pisoarele, pisoarele fără apă și sistemele de 
tragere a apei pentru pisoar1. În această privință, se aplică următoarele definiții: 

− „echipamente de toaletă cu apă” înseamnă fie un set de toaletă, fie un vas de toaletă, fie un sistem de tragere a apei pentru toaletă; 

− „set de toaletă” înseamnă o instalație sanitară care combină, într-o unitate funcțională, un sistem de tragere a apei și un vas de toaletă 
destinate colectării și evacuării urinei și a materiilor fecale umane și direcționării acestora într-un sistem de canalizare;  

− „vas de toaletă” înseamnă o instalație sanitară destinată colectării și evacuării urinei și a materiilor fecale umane și direcționării acestora 
într-un sistem de canalizare; 

− „echipamente de pisoar” înseamnă fie un set de pisoar, fie un pisoar, fie un pisoar fără apă, fie un sistem de tragere a apei pentru pisoar; 

− „echipamente de pisoar cu apă” înseamnă fie un set de pisoar, fie un pisoar, fie un sistem de tragere a apei pentru pisoar; 

                                                      
1 Echipamentele de toaletă cu apă și de pisoar din clasa 1 se referă în general la piața din Europa continentală, în timp ce echipamentele de toaletă cu apă și de 
pisoar din clasa 2 se referă în general la piața din Regatul Unit. Cu toate acestea, clasa necesară trebuie să fie verificată cu atenție de entitatea care realizează 
achizițiile, ținând cont de condițiile locale. 
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− „set de pisoar” înseamnă o instalație sanitară care combină, într-o unitate funcțională, un sistem de tragere a apei și un pisoar destinate 
colectării și evacuării urinei și direcționării acesteia într-un sistem de canalizare; 

− „pisoar” înseamnă o instalație sanitară destinată colectării și evacuării urinei și a apei utilizate pentru evacuare și direcționării acestora într-
un sistem de canalizare; 

− „pisoar colectiv” înseamnă o instalație sanitară cu sau fără sistem de tragere a apei care cuprinde o rigolă și o dală sau o placă fixată pe 
un perete, destinată colectării urinei și a apei utilizate pentru evacuare și direcționării acestora într-un sistem de canalizare; 

− „pisoar fără apă” înseamnă o instalație sanitară pentru colectarea urinei și direcționarea acesteia într-un sistem de canalizare, care 
funcționează fără utilizarea apei; 

− „sistem de tragere a apei” înseamnă, în cazul echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar cu apă, un rezervor de tragere a apei echipat 
cu un preaplin, sau un dispozitiv considerat la fel de eficace, dispozitive de intrare/ieșire, sau un robinet de tragere a apei. 

−  „dispozitiv de economisire a apei” înseamnă un dispozitiv de tragere a apei care permite utilizarea unei părți din debitul total al jetului de 
apă fie sub formă de mecanisme cu dublă acțiune (care pot fi oprite), fie sub formă de mecanisme cu dublă comandă (jet dublu); 

− „debitul total al jetului de apă” înseamnă debitul total al apei eliberate de sistemul de tragere a apei pe durata unui ciclu de tragere a apei;  

− „debit redus al jetului de apă” înseamnă partea din debitul total al jetului de apă eliberată de un dispozitiv de economisire a apei pe durata 
unui ciclu de tragere a apei, care nu depășește două treimi din debitul total al jetului de apă; 

−  „debitul mediu al jetului de apă” înseamnă media aritmetică între un debit total al jetului de apă și trei debite reduse ale jetului de apă, 
calculate în conformitate cu metodologia stabilită în apendicele 1 la Decizia 2013/641/UE a Comisiei; 

− „dispozitiv de control la cerere al jetului de apă” înseamnă un dispozitiv de tragere a apei care face parte dintr-o instalație sanitară și care 
poate fi operat fie manual, cu ajutorul unei manete, al unui levier, al unui buton, al unei pedale sau al oricărui alt element echivalent de 
acționare a jetului de apă, fie printr-un senzor care detectează utilizarea instalației sanitare; 

− „dispozitiv de reglare” înseamnă un dispozitiv care permite reglarea debitului total al jetului de apă și, dacă este cazul, a debitului redus al 
jetului de apă din cadrul unui sistem de tragere a apei. 

 
Criteriile privind APE pentru toalete cu apă și pisoare nu se referă la următoarele: 

− colacele și capacele de toaletă, numai când acestea sunt introduse pe piață și/sau comercializate separat de un echipament de toaletă cu 
apă sau de pisoar (cu alte cuvinte atunci când sunt introduse pe piață și/sau comercializate ca articol separat), 

− instalațiile sanitare care nu utilizează apă, care utilizează pentru evacuare substanțe chimice și apă și toaletele al căror sistem de tragere 
a apei necesită utilizarea energiei. 
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2. Principalele impacturi asupra mediului 
Se pare că cel mai important impact asupra mediului al toaletelor cu apă și al pisoarelor este consumul de apă din faza de utilizare. Alte impacturi 
relevante asupra mediului sunt asociate extracției și utilizării de materii prime pentru producerea toaletelor cu apă și a pisoarelor, prin urmare orice 
ameliorare a durabilității sau a duratei de viață a acestor produse ar produce beneficii pentru mediu. 

 
Principalele impacturi asupra mediului Abordarea pentru APE 

 
• Consumul de apă 

 
• Consumul de energie (din cauza 

producerii și distribuției apei și a colectării 
și tratării apelor reziduale) 

 
• Extracția materiilor prime/Epuizarea 

resurselor 
 

 
 

• Reducerea consumului de apă 
 
 
 

• Creșterea duratei de viață a 
produsului 
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3. Criteriile UE privind APE pentru toalete cu apă și pisoare 
Pe baza datelor și a informațiilor din raportul tehnic general, se propun trei seturi de criterii UE privind APE: 

a) criterii privind achiziționarea de echipamente de toaletă cu apă eficiente din punctul de vedere al consumului de apă pentru clădiri noi sau 
renovate (3.1); 

b) criterii privind achiziționarea de echipamente de pisoar eficiente din punctul de vedere al consumului de apă pentru clădiri noi sau renovate 
(3.2). 

 
 
 
 
3.1 Propunere de criterii de bază și complete ale UE privind APE pentru echipamentele de 

toaletă cu apă 

Criterii de bază Criterii complete 

SUBIECT SUBIECT 
Achiziționarea de echipamente de toaletă cu apă eficiente din punctul 
de vedere al consumului de apă pentru clădiri noi sau renovate 

Achiziționarea de echipamente de toaletă cu apă eficiente din punctul 
de vedere al consumului de apă pentru clădiri noi sau renovate 

CRITERII DE SELECȚIE CRITERII DE SELECȚIE 

1. Capacitatea ofertantului - numai în cazul lucrărilor de instalare 

1. În cazul în care se instalează echipamente de toaletă cu apă, 
ofertantul trebuie să demonstreze că instalarea sau înlocuirea 
echipamentelor va fi efectuată de personal calificat și cu experiență 
corespunzătoare. Ofertantul ar trebui să demonstreze în special că 
este familiar cu echipamentele care urmează să fie instalate, în special 
în ceea ce privește reglajele ecologice, cum ar fi reglarea volumului 
jetului de apă. Ofertantul descrie compoziția și calificările echipei care 
urmează să presteze serviciile. 

 
Verificare: 

Ofertantul prezintă o listă de proiecte comparabile realizate recent 

1. Capacitatea ofertantului - numai în cazul lucrărilor de instalare 

1. În cazul în care se instalează echipamente de toaletă cu apă, 
ofertantul trebuie să demonstreze că instalarea sau înlocuirea 
echipamentelor va fi efectuată de personal calificat și cu experiență 
corespunzătoare. Ofertantul ar trebui să demonstreze în special că 
este familiar cu echipamentele care urmează să fie instalate, în special 
în ceea ce privește reglajele ecologice, cum ar fi reglarea volumului 
jetului de apă. Ofertantul descrie compoziția și calificările echipei care 
urmează să presteze serviciile. 

 
Verificare: 

Ofertantul prezintă o listă de proiecte comparabile realizate recent 
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(numărul și orizontul de timp al proiectelor trebuie precizate de 
autoritatea contractantă), certificate de bună execuție și informații 
privind calificările și experiența personalului. 

(numărul și orizontul de timp al proiectelor trebuie precizate de 
autoritatea contractantă), certificate de bună execuție și informații 
privind calificările și experiența personalului. 

SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII TEHNICE 
1. Utilizarea eficientă a apei 1. Utilizarea eficientă a apei 

1.1 Debitul total al jetului de apă 

La introducerea pe piață a unui echipament de toaletă cu apă, debitul 
nominal total al jetului de apă al acestuia, independent de presiunea 
apei, nu trebuie să depășească 6,0 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se prezintă rezultatele încercărilor efectuate în 
conformitate cu procedura de încercare prevăzută în standardul EN 
997 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie efectuate de 
laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN 
ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 

1.1 Debitul total al jetului de apă 

La introducerea pe piață a unui echipament de toaletă cu apă, debitul 
nominal total al jetului de apă al acestuia, independent de presiunea 
apei, nu trebuie să depășească 6,0 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se prezintă rezultatele încercărilor efectuate în 
conformitate cu procedura de încercare prevăzută în standardul EN 
997 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie efectuate de 
laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN 
ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 

1.2 Economisirea apei 

Seturile de toaletă care produc un jet de apă cu un debit total de peste 
4,0 litri și sistemele de tragere a apei pentru toalete trebuie să fie 
echipate cu un dispozitiv de economisire a apei. Atunci când sunt 
introduse pe piață, debitul redus al jetului de apă, independent de 
presiunea apei, produs atunci când este acționat dispozitivul de 
economisire a apei nu trebuie să depășească 3,0 l/jet de apă. 

Vasele de toaletă trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv de 
economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apă al acestora, 
independent de presiunea apei, produs atunci când este acționat 
dispozitivul de economisire a apei, nu trebuie să depășească 3,0 l/jet 
de apă. 

 
 

1.2 Economisirea apei 

Seturile de toaletă care produc un jet de apă cu un debit total de peste 
4,0 litri și sistemele de tragere a apei pentru toalete trebuie să fie 
echipate cu un dispozitiv de economisire a apei. Atunci când sunt 
introduse pe piață, debitul redus al jetului de apă, independent de 
presiunea apei, produs atunci când este acționat dispozitivul de 
economisire a apei nu trebuie să depășească 3,0 l/jet de apă. 

Vasele de toaletă trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv de 
economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apă al acestora, 
independent de presiunea apei, produs atunci când este acționat 
dispozitivul de economisire a apei, nu trebuie să depășească 3,0 l/jet 
de apă. 

Pentru echipamentele bazate pe senzori: 

Orice dispozitiv de control al jetului de apă bazat pe senzori trebuie să 
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Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se prezintă rezultate ale procedurii de încercare 
prevăzute în standardul EN 997 sau într-un standard echivalent. 
Încercările trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele 
generale ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard 
echivalent. 

împiedice tragerea accidentală a apei și să asigure faptul că jetul de 
apă este produs numai după utilizarea efectivă a produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se prezintă rezultate ale procedurii de încercare 
prevăzute în standardul EN 997 sau într-un standard echivalent. 
Încercările trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele 
generale ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard 
echivalent. Pentru produsele echipate cu dispozitiv de control al jetului 
de apă bazat pe senzori, ofertantul furnizează o scurtă descriere a 
măsurilor luate în etapa proiectării produsului pentru a preveni tragerea 
accidentală a apei și pentru a asigura acționarea jetului de apă numai 
după utilizarea efectivă a produsului. 

1.3 Reglarea debitului jetului de apă 

Sistemele de tragere a apei trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de 
reglare astfel încât debitele jeturilor de apă să poată fi reglate de către 
instalator pentru a ține seama de condițiile locale ale sistemului de 
canalizare. Debitul total al jetului de apă după reglarea în conformitate 
cu instrucțiunile de instalare nu depășește 6 l/jet de apă sau 4 l/jet de 
apă dacă setul de toaletă nu este echipat cu un dispozitiv de 
economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apă după reglare nu 
depășește 3 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și, după caz, parametrii tehnici ai 
acestei soluții. 

1.3 Reglarea debitului jetului de apă 

Sistemele de tragere a apei trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de 
reglare astfel încât debitele jeturilor de apă să poată fi reglate de către 
instalator pentru a ține seama de condițiile locale ale sistemului de 
canalizare. Debitul total al jetului de apă după reglarea în conformitate 
cu instrucțiunile de instalare nu depășește 6 l/jet de apă sau 4 l/jet de 
apă dacă setul de toaletă nu este echipat cu un dispozitiv de 
economisire a apei, iar debitul redus al jetului de apă după reglare nu 
depășește 3 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și, după caz, parametrii tehnici ai 
acestei soluții. 

 1.4 Debitul mediu al jetului de apă 
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La introducerea pe piață a echipamentelor de toaletă cu apă, debitul 
mediu al jetului de apă al acestora, calculat conform metodologiei 
stabilite în apendicele 1 la Decizia Comisiei 2013/641/UE, nu trebuie 
să depășească 3,5 l/jet de apă. Seturile de toaletă care produc un jet 
de apă cu un debit total de 4,0 litri sau mai mic sunt scutite de această 
cerință. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace de probă, de exemplu o 
declarație a producătorului/furnizorului prin care se precizează debitul 
mediu calculat al jetului de apă (exprimat în litri/jet de apă) al 
produsului, împreună cu rezultatele încercărilor realizate în 
conformitate cu metodologia descrisă în apendicele 1 la Decizia 
Comisiei 2013/641/UE sau cu alte standarde echivalente. Încercările 
trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale 
ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 

2. Performanța produsului 2. Performanța produsului 

2.1 Cerințe privind sistemele de tragere a apei 

Sistemele de tragere a apei trebuie să respecte cerințele standardelor 
EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 1. Cerințele în materie de 
măsurare a debitului nominal total și redus al jetului de apă, stabilite în 
standardele EN relevante menționate în tabelul 1 de mai jos, sunt 
excluse de la obligația respectării acestui criteriu. 

Tabelul 1. Standarde EN privind cerințele în materie de sisteme de 
tragere a apei 

Numărul Titlul 

EN 14055 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și 
pisoare 

EN 12541 Robinete de spălare cu apă și robinete pentru 
pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10 

2.1 Cerințe privind sistemele de tragere a apei 

Sistemele de tragere a apei trebuie să respecte cerințele standardelor 
EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 1. Cerințele în materie de 
măsurare a debitului nominal total și redus al jetului de apă, stabilite în 
standardele EN relevante menționate în tabelul 1 de mai jos, sunt 
excluse de la obligația respectării acestui criteriu. 

Tabelul 1. Standarde EN privind cerințele în materie de sisteme de 
tragere a apei 

Numărul Titlul 

EN 14055 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și 
pisoare 

EN 12541 Robinete de spălare cu apă și robinete pentru 
pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10 
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EN 15091 Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu 
deschidere și închidere electronică 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că sistemul de tragere a apei al produsului respectă cerințele 
standardelor EN în cauză menționate mai sus sau ale unor standarde 
echivalente. 

EN 15091 Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu 
deschidere și închidere electronică 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că sistemul de tragere a apei al produsului respectă cerințele 
standardelor EN în cauză menționate mai sus sau ale unor standarde 
echivalente. 

2.2 Performanța jetului de apă 

Performanța jetului de apă al seturilor de toaletă și al vaselor de 
toaletă respectă cerințele standardului EN 997. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că performanța sistemului de tragere a apei al produsului respectă 
cerințele standardului EN 997 sau ale unor standarde echivalente. 

2.2 Performanța jetului de apă 

Performanța jetului de apă al seturilor de toaletă respectă cerințele 
standardului EN 997. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că performanța sistemului de tragere a apei al produsului respectă 
cerințele standardului EN 997 sau ale unor standarde echivalente. 
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3. Longevitatea produsului  

Echipamentul de tragere a apei pentru toaletă este acoperit de o 
garanție pentru reparații sau înlocuire de minimum patru ani. Condițiile 
de garanție trebuie să includă în mod clar etanșeitatea și toate 
robinetele produsului. În plus, ofertantul se asigură că piesele de 
schimb originale sau echivalentul acestora sunt disponibile pentru o 
perioadă de cel puțin zece ani de la data achiziționării. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, 
cum ar fi o declarație scrisă a producătorului prin care se confirmă 
îndeplinirea clauzei de mai sus. 

3. Longevitatea produsului  

Echipamentul de tragere a apei pentru toaletă este acoperit de o 
garanție pentru reparații sau înlocuire de minimum cinci ani. Condițiile 
de garanție trebuie să includă în mod clar etanșeitatea și toate 
robinetele produsului. În plus, ofertantul se asigură că piesele de 
schimb originale sau echivalentul acestora sunt disponibile pentru o 
perioadă de cel puțin zece ani de la data achiziționării. 

 
 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, 
cum ar fi o declarație scrisă a producătorului prin care se confirmă 
îndeplinirea clauzei de mai sus. 

4. Instrucțiuni de instalare/manual de utilizare 

Echipamentul de tragere a apei pentru toaletă este furnizat împreună 
cu următoarele informații în scris (pe ambalaj și/sau în documentele 
care însoțesc produsul) și/sau în format electronic: 

− instrucțiuni de instalare adecvate, inclusiv informații privind clasa 
(clasele) și/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul, 
informații privind presiunile de funcționare specifice compatibile cu 
produsul, informații privind tipurile de sisteme de canalizare care 
sunt compatibile cu produsul, informații care să prezinte modul de 
reglare a debitelor jeturilor de apă, precum și consecințele (de 
exemplu în ceea ce privește nivelul apei reziduale, nivelul de 
umplere etc.) și, în cazul vaselor de toaletă și al sistemelor de 
tragere a apei comercializate separat, informații privind produsele 
cu care acestea trebuie combinate pentru a se obține o unitate pe 
deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient; 

− sfaturi cu privire la modul în care utilizarea rațională poate reduce 
la minimum impactul asupra mediului, în special informații privind 
utilizarea corectă a produsului în vederea reducerii la minimum a 
consumului de apă; 

4. Instrucțiuni de instalare/manual de utilizare 

Echipamentul de tragere a apei pentru toaletă este furnizat împreună 
cu următoarele informații în scris (pe ambalaj și/sau în documentele 
care însoțesc produsul) și/sau în format electronic: 

− instrucțiuni de instalare adecvate, inclusiv informații privind clasa 
(clasele) și/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul, 
informații privind presiunile de funcționare specifice compatibile cu 
produsul, informații privind tipurile de sisteme de canalizare care 
sunt compatibile cu produsul, informații care să prezinte modul de 
reglare a debitelor jeturilor de apă, precum și consecințele (de 
exemplu în ceea ce privește nivelul apei reziduale, nivelul de 
umplere etc.) și, în cazul vaselor de toaletă și al sistemelor de 
tragere a apei comercializate separat, informații privind produsele 
cu care acestea trebuie combinate pentru a se obține o unitate pe 
deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient; 

− sfaturi cu privire la modul în care utilizarea rațională poate reduce 
la minimum impactul asupra mediului, în special informații privind 
utilizarea corectă a produsului în vederea reducerii la minimum a 
consumului de apă; 
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− informații privind debitul total și redus, exprimate în litri/jet de apă; 

− recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a produsului, 
inclusiv informații privind piesele de schimb care pot fi înlocuite, 
instrucțiuni privind înlocuirea garniturilor sau a altor accesorii în 
caz de scurgeri, sfaturi privind curățarea produsului etc.; 

− informații privind eliminarea corespunzătoare la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace de probă adecvate, cum 
ar fi dovezi scrise din partea producătorului care să ateste îndeplinirea 
clauzei sus-menționate.  

− informații privind debitul total, redus și mediu, exprimate în litri/jet 
de apă; 

− recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a produsului, 
inclusiv informații privind piesele de schimb care pot fi înlocuite, 
instrucțiuni privind înlocuirea garniturilor sau a altor accesorii în 
caz de scurgeri, sfaturi privind curățarea produsului etc.; 

− informații privind eliminarea corespunzătoare la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace de probă adecvate, cum 
ar fi dovezi scrise din partea producătorului care să ateste îndeplinirea 
clauzei sus-menționate. 

CRITERII DE ATRIBUIRE CRITERII DE ATRIBUIRE 
Se acordă puncte pentru: Se acordă puncte pentru: 
1. Economisire suplimentară a apei pentru debitul total al jetului 
de apă 

Se acordă puncte suplimentare pentru fiecare 0,5 litri de reducere 
suplimentară a debitului total al jetului de apă, astfel cum se 
precizează la criteriul 1.1. 

 
 
Verificare: 

Se prezintă rezultate ale procedurii de încercare prevăzute în 
standardul EN 997 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie 
efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale 
standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 

1. Economisire suplimentară a apei pentru debitul mediu al jetului 
de apă 

Se acordă puncte suplimentare pentru fiecare 0,1 litri de reducere 
suplimentară a debitului mediu al jetului de apă, astfel cum se 
precizează la criteriul 1.4. 

 
 
Verificare: 

Se prezintă rezultate ale procedurii de încercare prevăzute în 
standardul EN 997 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie 
efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale 
standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 

2. Economisire suplimentară a apei pentru debitul redus al jetului 
de apă 

Se acordă puncte suplimentare pentru fiecare 0,25 litri de reducere 
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suplimentară a debitului redus al jetului de apă, astfel cum se 
precizează la criteriul 1.2. 

 
Verificare: 

Se prezintă rezultate ale procedurii de încercare prevăzute în 
standardul EN 997 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie 
efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale 
standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 

3. Igienă 

Se acordă puncte suplimentare pentru orice dispozitiv de control al 
jetului de apă fără contact fizic (bazat pe senzori) care împiedică 
tragerea accidentală a apei și garantează că jetul de apă este produs 
numai după utilizarea efectivă a produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și parametrii tehnici ai acesteia, 
inclusiv o scurtă descriere a măsurilor luate în etapa proiectării 
produsului pentru a preveni tragerea accidentală a apei și pentru a 
asigura acționarea jetului de apă numai după utilizarea efectivă a 
produsului. 

2. Igienă 

Se acordă puncte suplimentare pentru orice dispozitiv de control al 
jetului de apă fără contact fizic (bazat pe senzori) care împiedică 
tragerea accidentală a apei și garantează că jetul de apă este produs 
numai după utilizarea efectivă a produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și parametrii tehnici ai acesteia, 
inclusiv o scurtă descriere a măsurilor luate în etapa proiectării 
produsului pentru a preveni tragerea accidentală a apei și pentru a 
asigura acționarea jetului de apă numai după utilizarea efectivă a 
produsului. 
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3.2 Propunere de criterii de bază și complete privind APE pentru echipamentele de pisoar 

Criterii de bază Criterii complete 
SUBIECT SUBIECT 
Achiziționarea de echipamente de pisoar eficiente din punctul de 
vedere al consumului de apă pentru clădiri noi sau renovate 

Achiziționarea de echipamente de pisoar eficiente din punctul de 
vedere al consumului de apă pentru clădiri noi sau renovate 

CRITERII DE SELECȚIE CRITERII DE SELECȚIE 

1. Capacitatea ofertantului - numai în cazul lucrărilor de instalare 

În cazul în care se instalează echipamente de pisoar, ofertantul trebuie 
să demonstreze că instalarea sau înlocuirea echipamentelor va fi 
efectuată de personal calificat și cu experiență corespunzătoare. 
Ofertantul ar trebui să demonstreze în special că este familiar cu 
echipamentele care urmează să fie instalate, în special în ceea ce 
privește reglajele ecologice, cum ar fi reglarea volumului jetului de apă. 
Ofertantul descrie compoziția și calificările echipei care urmează să 
presteze serviciile. 

Verificare: 

Ofertantul prezintă o listă de proiecte comparabile realizate recent 
(numărul și orizontul de timp al proiectelor trebuie precizate de 
autoritatea contractantă), certificate de bună execuție și informații 
privind calificările și experiența personalului. 

1. Capacitatea ofertantului - numai în cazul lucrărilor de instalare 

 În cazul în care se instalează echipamente de pisoar, ofertantul 
trebuie să demonstreze că instalarea sau înlocuirea echipamentelor va 
fi efectuată de personal calificat și cu experiență corespunzătoare. 
Ofertantul ar trebui să demonstreze în special că este familiar cu 
echipamentele care urmează să fie instalate, în special în ceea ce 
privește reglajele ecologice, cum ar fi reglarea volumului jetului de apă. 
Ofertantul descrie compoziția și calificările echipei care urmează să 
presteze serviciile. 

Verificare: 

Ofertantul prezintă o listă de proiecte comparabile realizate recent 
(numărul și orizontul de timp al proiectelor trebuie precizate de 
autoritatea contractantă), certificate de bună execuție și informații 
privind calificările și experiența personalului. 

SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII TEHNICE 
1. Utilizarea eficientă a apei în cazul echipamentelor de pisoar cu 
apă 

1. Utilizarea eficientă a apei în cazul echipamentelor de pisoar cu 
apă 

1.1 Debitul total al jetului de apă 

La introducerea pe piață a unui echipament de pisoar cu apă, debitul 
nominal al jetului de apă al acestuia, independent de presiunea apei, 
nu trebuie să depășească 2,0 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

1.1 Debitul total al jetului de apă 

La introducerea pe piață a unui echipament de pisoar cu apă, debitul 
nominal al jetului de apă al acestuia, independent de presiunea apei, 
nu trebuie să depășească 1,0 l/jet de apă. 

 
Verificare: 
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Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se prezintă rezultatele încercărilor efectuate în 
conformitate cu procedura de încercare prevăzută în standardul EN 
13407 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie efectuate de 
laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN 
ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. Pentru pisoarele 
colective, debitul total al jetului de apă se referă la cantitatea de apă 
necesară pentru a spăla o suprafață neîntreruptă cu o lățime de 60 cm. 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se prezintă rezultatele încercărilor efectuate în 
conformitate cu procedura de încercare prevăzută în standardul EN 
13407 sau într-un standard echivalent. Încercările trebuie efectuate de 
laboratoare care îndeplinesc cerințele generale ale standardului EN 
ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. Pentru pisoarele 
colective, debitul maxim al jetului de apă se referă la cantitatea de apă 
necesară pentru a spăla suprafață neîntreruptă cu o lățime de 60 cm. 

1.2 Economisirea apei 

Seturile de pisoar și sistemele de tragere a apei pentru pisoare trebuie 
să fie echipate cu un dispozitiv individual de control la cerere al jetului 
de apă. Pentru pisoarele colective cu sistem de tragere a apei, trebuie 
să existe un dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă 
pentru o suprafață de perete continuu cu o lățime de maximum 60 cm. 

Pisoarele trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv individual de 
control la cerere al jetului de apă. Pentru pisoarele colective fără 
sistem de tragere a apei, trebuie să existe un dispozitiv individual de 
control la cerere al jetului de apă pentru o suprafață de perete continuu 
cu o lățime de maximum 60 cm. 

 
 
 

 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și, după caz, parametrii tehnici ai 
acestei soluții. 

1.2 Economisirea apei 

Seturile de pisoar și sistemele de tragere a apei pentru pisoare trebuie 
să fie echipate cu un dispozitiv individual de control la cerere al jetului 
de apă. Pentru pisoarele colective cu sistem de tragere a apei, trebuie 
să existe un dispozitiv individual de control la cerere al jetului de apă 
pentru o suprafață de perete continuu cu o lățime de maximum 60 cm. 

Pisoarele trebuie să permită utilizarea unui dispozitiv individual de 
control la cerere al jetului de apă. Pentru pisoarele colective fără 
sistem de tragere a apei, trebuie să existe un dispozitiv individual de 
control la cerere al jetului de apă pentru o suprafață de perete continuu 
cu o lățime de maximum 60 cm. 

Pentru pisoarele echipate cu senzori: 

Orice dispozitiv de control al jetului de apă bazat pe senzori trebuie să 
împiedice tragerea accidentală a apei și să asigure faptul că jetul de 
apă este produs numai după utilizarea efectivă a produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și, după caz, parametrii tehnici ai 
acestei soluții. Pentru produsele echipate cu dispozitiv de control al 
jetului de apă bazat pe senzori, ofertantul furnizează o scurtă descriere 
a măsurilor luate în etapa proiectării produsului pentru a preveni 
tragerea accidentală a apei și pentru a asigura acționarea jetului de 
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apă numai după utilizarea efectivă a produsului. 

1.3 Reglarea debitului jetului de apă 

Sistemele de tragere a apei trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de 
reglare astfel încât debitele jeturilor de apă să poată fi reglate de către 
instalator pentru a ține seama de condițiile locale ale sistemului de 
canalizare. Debitul total al jetului de apă, după reglarea sa conform 
instrucțiunilor de instalare, nu trebuie să depășească 2 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și, după caz, parametrii tehnici ai 
acestei soluții. 

1.3 Reglarea debitului jetului de apă 

Sistemele de tragere a apei trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de 
reglare astfel încât debitele jeturilor de apă să poată fi reglate de către 
instalator pentru a ține seama de condițiile locale ale sistemului de 
canalizare. Debitul total al jetului de apă, după reglarea sa conform 
instrucțiunilor de instalare, nu trebuie să depășească 1 l/jet de apă. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și, după caz, parametrii tehnici ai 
acestei soluții. 

2 Performanțele produsului 2 Performanțele produsului 

2.1 Cerințe privind sistemele de tragere a apei pentru pisoare 

Sistemele de tragere a apei trebuie să respecte cerințele standardelor 
EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 2. Cerințele în materie de 
măsurare a debitului nominal al jetului de apă, stabilite în standardele 
EN relevante menționate în tabelul 2 de mai jos, sunt excluse de la 
obligația respectării acestui criteriu. 

Tabelul 2. Standarde EN privind cerințele în materie de sisteme de 
tragere a apei pentru pisoare 

Numărul Titlul 

EN 14055 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și 
pisoare 

EN 12541 Robinete de spălare cu apă și robinete pentru 
pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10 

EN 15091 Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu 
deschidere și închidere electronică 

2.1 Cerințe privind sistemele de tragere a apei pentru pisoare 

Sistemele de tragere a apei trebuie să respecte cerințele standardelor 
EN corespunzătoare, enumerate în tabelul 2. Cerințele în materie de 
măsurare a debitului nominal al jetului de apă, stabilite în standardele 
EN relevante menționate în tabelul 2 de mai jos, sunt excluse de la 
obligația respectării acestui criteriu. 

Tabelul 2. Standarde EN privind cerințele în materie de sisteme de 
tragere a apei pentru pisoare 

Numărul Titlul 

EN 14055 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri și 
pisoare 

EN 12541 Robinete de spălare cu apă și robinete pentru 
pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10 

EN 15091 Robinetărie sanitară. Robinet sanitar cu 
deschidere și închidere electronică 
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Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că sistemul de tragere a apei al produsului respectă cerințele 
standardelor EN în cauză menționate mai sus sau ale unor standarde 
echivalente. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că sistemul de tragere a apei al produsului respectă cerințele 
standardelor EN în cauză menționate mai sus sau ale unor standarde 
echivalente. 

2.2 Performanța jetului de apă al seturilor de toaletă și de pisoar 

Performanța jetului de apă al seturilor de pisoar și al pisoarelor 
respectă cerințele standardului EN 13407. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că performanța sistemului de tragere a apei al produsului respectă 
cerințele standardului EN 13407 sau ale unor standarde echivalente.  

2.2 Performanța jetului de apă al seturilor de toaletă și de pisoar 

Performanța jetului de apă al seturilor de pisoar și al pisoarelor 
respectă cerințele standardului EN 13407. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că performanța sistemului de tragere a apei al produsului respectă 
cerințele standardului EN 13407 sau ale unor standarde echivalente.  

2.3 Performanța pisoarelor fără apă 

Pisoarele fără apă respectă cerințele definite la apendicele 2 din 
Decizia Comisiei 2013/641/UE. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că produsul respectă cerințele sus-menționate.  

2.3 Performanța pisoarelor fără apă 

Pisoarele fără apă respectă cerințele definite la apendicele 2 din 
Decizia Comisiei 2013/641/UE. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se va accepta un raport de încercare din care să rezulte 
că produsul respectă cerințele sus-menționate.  

3. Longevitatea produsului 

Echipamentul de tragere a apei pentru pisoar este acoperit de o 
garanție pentru reparații sau înlocuire de minimum patru ani. Condițiile 

3. Longevitatea produsului 

Echipamentul de tragere a apei pentru pisoar este acoperit de o 
garanție pentru reparații sau înlocuire de minimum cinci ani. Condițiile 
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de garanție trebuie să includă în mod clar etanșeitatea și toate 
robinetele produsului. În plus, ofertantul se asigură că piesele de 
schimb originale sau echivalentul acestora sunt disponibile pentru o 
perioadă de cel puțin zece ani de la data achiziționării. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, 
cum ar fi o declarație scrisă a producătorului prin care se confirmă 
îndeplinirea clauzei de mai sus. 

de garanție trebuie să includă în mod clar etanșeitatea și toate 
robinetele produsului. În plus, ofertantul se asigură că piesele de 
schimb originale sau echivalente sunt disponibile pentru o perioadă de 
cel puțin zece ani de la data achiziționării. 

  
 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace doveditoare adecvate, 
cum ar fi o declarație scrisă a producătorului prin care se confirmă 
îndeplinirea clauzei de mai sus. 

4. Biodegradabilitatea lichidelor și întreținerea pisoarelor fără apă 

Pisoarele fără apă trebuie fie să utilizeze un lichid ușor biodegradabil, 
fie să funcționeze fără niciun lichid. În plus, ofertantul trebuie să 
precizeze regimul de întreținere necesar pentru pisoarele fără apă, 
inclusiv, dacă este cazul, calendarul de înlocuire a cartușelor, și să 
furnizeze o listă de prestatori de servicii pentru întreținerea periodică a 
acestor produse. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se vor accepta un eșantion din informațiile pentru 
utilizatori în care se descrie regimul de întreținere necesar și/sau un 
link către un site web al unui producător care conține aceste informații 
și o documentație prin care se descrie tehnologia utilizată și, atunci 
când se utilizează un lichid, un raport de încercare care demonstrează 
biodegradabilitatea facilă a lichidului, în conformitate cu definiția și cu 
metodele de încercare prevăzute în documentul „Orientări privind 
aplicarea criteriilor CLP” 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008.  

4. Biodegradabilitatea lichidelor și întreținerea pisoarelor fără apă 

Pisoarele fără apă trebuie fie să utilizeze un lichid ușor biodegradabil, 
fie să funcționeze fără niciun lichid. În plus, ofertantul trebuie să 
precizeze regimul de întreținere necesar pentru pisoarele fără apă, 
inclusiv, dacă este cazul, calendarul de înlocuire a cartușelor, și să 
furnizeze o listă de prestatori de servicii pentru întreținerea periodică a 
acestor produse. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

În caz contrar, se vor accepta un eșantion din informațiile pentru 
utilizatori în care se descrie regimul de întreținere necesar și/sau un 
link către un site web al unui producător care conține aceste informații 
și o documentație prin care se descrie tehnologia utilizată și, atunci 
când se utilizează un lichid, un raport de încercare care demonstrează 
biodegradabilitatea facilă a lichidului, în conformitate cu definiția și cu 
metodele de încercare prevăzute în documentul „Orientări privind 
aplicarea criteriilor CLP”2 în conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1272/2008.  

                                                      
2 Cea mai recentă versiune a orientărilor (versiunea 3.0 din noiembrie 2012) poate fi găsită site-ul web al ECHA: 
http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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5. Instrucțiuni de instalare/manual de utilizare 

Echipamentul de tragere a apei pentru pisoare este furnizat împreună 
cu următoarele informații în scris (pe ambalaj și/sau în documentele 
care însoțesc produsul) și/sau în format electronic: 

- instrucțiuni de instalare adecvate, inclusiv informații privind clasa 
(clasele) și/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul, 
informații privind presiunile de funcționare specifice compatibile cu 
produsul, informații privind tipurile de sisteme de canalizare care 
sunt compatibile cu produsul, informații care să prezinte modul de 
reglare a debitului total al jetului de apă, precum și consecințele 
(de exemplu în ceea ce privește nivelul apei reziduale, nivelul de 
umplere etc.) și, în cazul pisoarelor și al sistemelor de tragere a 
apei pentru pisoare comercializate separat, informații privind 
produsele cu care acestea trebuie combinate pentru a se obține o 
unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient; 

- sfaturi cu privire la modul în care utilizarea rațională poate reduce 
la minimum impactul asupra mediului, în special informații privind 
utilizarea corectă a produsului în vederea reducerii la minimum a 
consumului de apă; 

- informații privind debitul total, exprimate în litri/jet de apă; 

- recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a produsului, 
inclusiv sfaturi privind întreținerea și utilizarea produselor, 
informații privind piesele de schimb care pot fi înlocuite, 
instrucțiuni privind înlocuirea garniturilor sau a altor accesorii în 
caz de scurgeri, sfaturi privind curățarea produsului etc.; 

- informații privind eliminarea corespunzătoare la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace de probă adecvate, cum 
ar fi dovezi scrise din partea producătorului care să ateste îndeplinirea 
clauzei sus-menționate. 

5. Instrucțiuni de instalare/manual de utilizare 

Echipamentul de tragere a apei pentru pisoare este furnizat împreună 
cu următoarele informații în scris (pe ambalaj și/sau în documentele 
care însoțesc produsul) și/sau în format electronic: 

- instrucțiuni de instalare adecvate, inclusiv informații privind clasa 
(clasele) și/sau tipul (tipurile) pentru care a fost testat produsul, 
informații privind presiunile de funcționare specifice compatibile cu 
produsul, informații privind tipurile de sisteme de canalizare care 
sunt compatibile cu produsul, informații care să prezinte modul de 
reglare a debitului total al jetului de apă, precum și consecințele 
(de exemplu în ceea ce privește nivelul apei reziduale, nivelul de 
umplere etc.) și, în cazul pisoarelor și al sistemelor de tragere a 
apei pentru pisoare comercializate separat, informații privind 
produsele cu care acestea trebuie combinate pentru a se obține o 
unitate pe deplin funcțională care utilizează apa în mod eficient; 

- sfaturi cu privire la modul în care utilizarea rațională poate reduce 
la minimum impactul asupra mediului, în special informații privind 
utilizarea corectă a produsului în vederea reducerii la minimum a 
consumului de apă; 

- informații privind debitul total, exprimate în litri/jet de apă; 

- recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a produsului, 
inclusiv sfaturi privind întreținerea și utilizarea produselor, 
informații privind piesele de schimb care pot fi înlocuite, instrucțiuni 
privind înlocuirea garniturilor sau a altor accesorii în caz de 
scurgeri, sfaturi privind curățarea produsului etc.; 

- informații privind eliminarea corespunzătoare la sfârșitul ciclului de 
viață al produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

Se vor accepta, de asemenea, și alte mijloace de probă adecvate, cum 
ar fi dovezi scrise din partea producătorului care să ateste îndeplinirea 
clauzei sus-menționate. 



 18 

CRITERII DE ATRIBUIRE CRITERII DE ATRIBUIRE 
Se acordă puncte pentru: Se acordă puncte pentru: 
1. Economisire suplimentară a apei pentru debitul jetului de apă 

Se acordă puncte suplimentare pentru fiecare 0,25 litri de reducere 
suplimentară a debitului total al jetului de apă, astfel cum se 
precizează la criteriul 1.1. 

 
Verificare: 

Ofertantul prezintă rezultatele procedurii de încercare prevăzute în 
standardul EN 13407 sau într-un standard echivalent. Încercările 
trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale 
ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 
Pentru pisoarele cu apă formate dintr-un zid continuu (de exemplu 
pisoarele colective), debitul total al jetului de apă se referă la cantitatea 
de apă necesară pentru a spăla o suprafață neîntreruptă cu o lățime 
de 60 cm. 

1. Economisire suplimentară a apei pentru debitul jetului de apă 

Se acordă puncte suplimentare pentru fiecare 0,25 litri de reducere 
suplimentară a debitului total al jetului de apă, astfel cum se 
precizează la criteriul 1.1. 

 
Verificare: 

Ofertantul prezintă rezultatele procedurii de încercare prevăzute în 
standardul EN 13407 sau într-un standard echivalent. Încercările 
trebuie efectuate de laboratoare care îndeplinesc cerințele generale 
ale standardului EN ISO 17025 sau ale unui standard echivalent. 
Pentru pisoarele cu apă formate dintr-un zid continuu (de exemplu 
pisoarele colective), debitul total al jetului de apă se referă la cantitatea 
de apă necesară pentru a spăla o suprafață neîntreruptă cu o lățime 
de 60 cm. 

2. Igienă 

Se acordă puncte suplimentare pentru orice dispozitiv de control al 
jetului de apă fără contact fizic (bazat pe senzori) care împiedică 
tragerea accidentală a apei și garantează că jetul de apă este produs 
numai după utilizarea efectivă a produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și parametrii tehnici ai acesteia, 
inclusiv o scurtă descriere a măsurilor luate în etapa proiectării 
produsului pentru a preveni tragerea accidentală a apei și pentru a 
asigura acționarea jetului de apă numai după utilizarea efectivă a 
produsului. 

2. Igienă 

Se acordă puncte suplimentare pentru orice dispozitiv de control al 
jetului de apă fără contact fizic (bazat pe senzori) care împiedică 
tragerea accidentală a apei și garantează că jetul de apă este produs 
numai după utilizarea efectivă a produsului. 

 
Verificare: 

Produsele care dețin o etichetă ecologică relevantă de tip 1 și care 
îndeplinesc criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

De asemenea, vor fi acceptate alte mijloace de probă 
corespunzătoare, de exemplu o declarație a producătorului/furnizorului 
care să indice tipul de soluție utilizat și parametrii tehnici ai acesteia, 
inclusiv o scurtă descriere a măsurilor luate în etapa proiectării 
produsului pentru a preveni tragerea accidentală a apei și pentru a 
asigura acționarea jetului de apă numai după utilizarea efectivă a 
produsului. 
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4. NOTE EXPLICATIVE 
În procesul de achiziție a echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar, autoritățile contractante pot încheia contracte separate (care să 
acopere, de exemplu, lucrări de proiectare, furnizarea de echipamente și instalarea) cu diferiți contractanți. Prin urmare, în astfel de cazuri, este 
posibil ca diferiți contractanți să fie responsabili cu garantarea îndeplinirii unor criterii diferite. 

Trebuie să se garanteze că informațiile pentru utilizator vor fi transmise persoanei potrivite la finalizarea lucrărilor de instalare (împreună cu un 
link către informațiile prezentate pe site-ul internet al producătorilor). 

Echipamentele de toaletă cu apă și pisoar necesită o întreținere adecvată pentru a se asigura buna funcționare a sistemului. În timp, anumite 
componente își pot pierde proprietățile necesare, de exemplu componentele de etanșeizare nu mai asigură o protecție adecvată împotriva 
scurgerilor, putând fi necesară înlocuirea lor. Astfel, controlul stării echipamentelor de toaletă cu apă și de pisoar, precum și înlocuirea 
componentelor uzate, ar trebui efectuate conform unui program bine stabilit. 

În cazul echipamentelor de toaletă cu apă, ar trebui remarcat că principalul criteriu de selectivitate, atunci când se utilizează criteriile complete, 
este debitul mediu al jetului de apă stabilit la punctul 1.4 din secțiunea „Specificații tehnice” (cerințele referitoare la debitul nominal total și redus, 
stabilite la punctul 1.1, respectiv 1.2, ar trebui privite drept măsuri de siguranță); atunci când se utilizează criteriile de bază, criteriile de atribuire 
privind economisirea suplimentară de apă pentru debitul integral al jetului de apă (stabilite la punctul 1 din secțiunea „Criterii de atribuire1”) și 
economisirea suplimentară de apă pentru debitul redus al jetului de apă (stabilite la punctul 2 din secțiunea „Criterii de atribuire”) pot fi utile pentru 
creșterea selectivității, cu ameliorarea economisirii de apă. 

În ceea ce privește echipamentele de pisoar și toaletă, ar trebui remarcat că principalul criteriu de selectivitate este debitul nominal al jetului de 
apă stabilit la punctul 1.4 din secțiunea „Specificații tehnice ”, fie pentru criteriile de bază, fie pentru cele complete. Criteriile de atribuire privind 
economisirea suplimentară de apă pentru jetul de apă (stabilite la punctul 1 din secțiunea „Criterii de atribuire”) pot fi utile pentru creșterea 
selectivității, cu ameliorarea economisirii de apă. 

Înainte de aplicarea oricărui criteriu de atribuire, trebuie mai întâi verificată legislația națională sau locală, pentru a evita orice conflict între cerințele 
legale și criteriile de atribuire propuse. 

În clădirile în care echipamentele de toaletă cu apă și de pisoar nu sunt utilizate pe perioade lungi de timp, entitatea care realizează achizițiile ar 
putea include, din motive de igienă, cerințe privind activarea preventivă a jetului de apă al echipamentelor neutilizate (de exemplu o dată pe zi sau 
o dată pe săptămână). 
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5. Costuri pe ciclu de viață (CCV) 
Costul pe ciclul de viață (CCV) include costurile totale ale produsului de-a lungului ciclului său de viață, inclusiv costurile de planificare, concepție, 
achiziționare și asistență, precum și orice alte costuri care pot fi atribuite în mod direct deținerii sau utilizării produsului. 

În clădirile nerezidențiale, consumul de apă pentru o toaletă cu jet de apă dublu 6/4 contribuie cu peste 80 % la CCV total. Prin urmare, se 
concluzionează că deciziile de achiziții publice care țin cont de consumul de apă al produsului conduc la cele mai favorabile rezultate din punctul 
de vedere al mediului și din punct de vedere economic. 

În scop ilustrativ, în Figura 1 sunt prezentate o serie de regimuri de utilizare eficientă a apei pentru toaletă în cazul unui set de toaletă 
nerezidențial, menite să demonstreze impactul aferent asupra CCV. 
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Figura 1: CCV pentru diverse seturi de toaletă (în Euro2011) 
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După cum se poate vedea din Figura 1, CCV total pentru un set de toaletă nerezidențial scade semnificativ la trecerea de la toaleta cu un singur 
jet de apă de 6 l la toaleta cea mai eficientă, cu două jeturi de apă 3,5/2 l, economiile fiind determinate exclusiv de scăderea consumului de apă. 
De exemplu, CCV total al unei toalete cu jet dublu 3,5/2 l (circa 1 500 EUR la nivelul prețurilor din 2011) este cu puțin mai mic decât jumătate din 
CCV al unei toalete cu un singur jet de 6 l (peste 3 100 EUR). În acest exemplu, contribuția costurilor cu apa la CCV total scade de la 86 % (în 
cazul toaletei de 6 l) la 70 % (în cazul toaletei de 3,5/2 l). 
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