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Criteriile UE privind achizițiile publice ecologice pentru centrale termice cu apă 
 
Criteriile UE privind APE urmăresc să faciliteze achiziționarea de către autoritățile publice a unor produse, servicii și lucrări cu impact redus asupra 
mediului. Utilizarea criteriilor este facultativă. Criteriile sunt formulate astfel încât autoritățile să le poată integra, dacă le consideră adecvate, în 
documentele de licitație. Prezentul document cuprinde criteriile UE privind APE, elaborate pentru grupul de produse „centrale termice cu apă”. 
Raportul tehnic general care însoțește prezentul document explică în detaliu motivele pentru care au fost selectate aceste criterii și furnizează 
referințe pentru obținerea de informații suplimentare. 

Pentru fiecare grup de produse/servicii sunt prezentate două seturi de criterii: 

− criteriile de bază, care abordează principalele efecte asupra mediului și pot fi utilizate de orice autoritate contractantă din statele membre. 
Acestea sunt concepute pentru a fi utilizate cu un efort de verificare suplimentar minim sau cu creșteri minime ale costurilor. 

− criteriile complete, care sunt destinate celor ce doresc să achiziționeze cele mai bune produse disponibile pe piață. Acestea pot solicita un 
efort de verificare suplimentar sau pot implica o ușoară creștere a costurilor în comparație cu alte produse care îndeplinesc aceleași 
funcții. 

Criteriile pentru unitățile de cogenerare mai mici de 50 kWe (unități de micro-cogenerare), care furnizează căldură utilă unui sistem de încălzire cu 
apă a incintelor, prevalează asupra criteriilor UE privind APE pentru cogenerare (CHP), publicate în 20101. 
 
NOTA (1): 
Următorul text va fi adăugat la criteriile UE privind APE pentru cogenerare: 
Unitățile de cogenerare mai mici de 50 kWe (unități de micro-cogenerare), care furnizează căldură utilă unui sistem de încălzire cu apă a incintelor, 
nu intră sub incidența criteriilor UE privind APE pentru cogenerare. Criteriile UE privind APE pentru centralele termice cu apă se aplică la achiziția 
centralelor termice respective. 
 
NOTA (2): 
Articolul 6 și anexa III din Directiva privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE), care trebuiau transpuse în legislația națională până în luna 
iunie 2014, stabilesc obligații specifice pentru autoritățile publice, referitoare la achiziționarea anumitor echipamente eficiente din punct de vedere 
energetic. Acestea includ, în cazul produselor care intră sub incidența unei măsuri de punere în aplicare a Directivei privind etichetarea energetică 
(Directiva 2010/30/UE), obligația de a achiziționa numai produse care se încadrează în cea mai ridicată clasă de eficiență energetică. În cazul 
centralelor termice cu apă, care intră sub incidența Regulamentului delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei2, măsurile de punere în aplicare a 
etichetării energetice vor intra în vigoare la 26 septembrie 2015. 
Această obligație se aplică numai administrațiilor centrale și numai pentru achiziții care depășesc pragurile stabilite în directivele privind contractele 
de achiziții publice. În plus, cerințele trebuie să țină seama de aspecte precum rentabilitatea, fezabilitatea economică, sustenabilitatea în sens larg, 
adecvarea din punct de vedere tehnic și necesitatea de a asigura o concurență suficientă. Acești factori pot varia în funcție de autoritățile publice și 
de piețe. Pentru orientări suplimentare cu privire la interpretarea acestui aspect al articolului 6 și al anexei III la DEE referitoare la achiziționarea de 

                                                      
1 Disponibile la: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm 
2 JO L 239, 6.9.2013, p. 1. 
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produse, servicii și clădiri eficiente din punct de vedere energetic de către autoritățile administrațiilor centrale, a se vedea punctele 33-42 din 
documentul de orientare al Comisiei3.  
 
 

1. Definiții și domeniu de aplicare 

1.1 Gama de produse 

Prezentul document se referă la achizițiile publice de centrale termice cu apă. În sensul prezentelor criterii, grupul de produse „centrale termice cu 
apă” cuprinde produsele utilizate pentru a produce căldură într-un sistem de încălzire centrală cu apă, în care apa încălzită este distribuită cu 
ajutorul pompelor de circulație și al emițătorilor de căldură cu scopul de a atinge și a menține la nivelul dorit temperatura interioară a unui spațiu 
închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră. Funcționarea generatorului de căldură se poate baza pe un număr de procese și tehnologii, 
cum ar fi: 

− arderea combustibililor fosili gazoși, lichizi sau solizi; 

− arderea biomasei gazoase, lichide sau solide; 

− utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică; 

− captarea căldurii ambiante din aer, apă sau sol și/sau captarea căldurii reziduale; 

− cogenerare (generarea simultană în cadrul aceluiași proces a căldurii și a energiei electrice); 

− energia solară (energie auxiliară). 

Puterea maximă de ieșire a centralelor termice cu apă este de 400 kW. 

Centralele termice cu funcție dublă se includ în acest grup de produse dacă funcția lor principală este furnizarea căldurii ambiante. 

Următoarele produse nu se includ în acest grup de produse: 

− centralele termice a căror funcție principală este furnizarea apei calde potabile sau menajere; 

− centralele termice utilizate pentru încălzirea și distribuția agenților gazoși de transfer de căldură, cum ar fi vaporii sau aerul; 

− centralele termice cu cogenerare, cu o capacitate electrică maximă de cel puțin 50 kW; 

− centralele termice pentru încălzirea incintelor, care combină încălzirea indirectă, utilizând sistemul de încălzire centrală cu apă, cu 
încălzirea directă prin emisie directă de căldură în camera sau spațiul în care sunt instalate. 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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Deși acest lucru nu este precizat explicit în definițiile de mai sus, pompa de circulație poate fi parte integrantă a centralei termice. În cazul 
centralelor termice de dimensiuni mari, pompa de circulație este de obicei furnizată separat și, prin urmare, pompa de circulație în sine nu face 
parte din grupul de produse. Puterea maximă de ieșire a centralelor termice cu apă este de 400 kW. 

 
1.2 Definițiile produselor 
Se aplică următoarele definiții: 

 

 
− „centrală termică” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă; 

− „centrală termică pentru încălzirea incintelor” înseamnă o instalație care: 

a. furnizează căldură unui sistem de încălzire centrală cu apă, pentru a atinge și a menține la nivelul dorit temperatura interioară a 
unui spațiu închis, cum ar fi o clădire, o locuință sau o cameră și 

b. este echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură; 

− „centrală termică cu funcție dublă” înseamnă o centrală termică cu apă pentru încălzirea incintelor care este proiectată și pentru a furniza, 
pe parcursul unor intervale de timp date, apă caldă potabilă sau menajeră la niveluri de temperatură, în cantități și la debite date și care 
este conectată la o sursă externă de apă potabilă sau menajeră; 

− „generator de căldură” înseamnă partea unei centrale termice care generează căldură printr-unul sau mai multe dintre următoarele 
procese:  

a. arderea combustibililor fosili și/sau a biomasei;  

b. utilizarea efectului Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică;  

c. captarea căldurii ambiante din aer, apă sau sol și/sau captarea căldurii reziduale; 

− „pachet format din centrală termică pentru încălzirea incintelor, regulator de temperatură și dispozitiv solar” înseamnă un pachet oferit 
utilizatorului final, care conține una sau mai multe centrale termice pentru încălzirea incintelor, unul sau mai multe regulatoare de 
temperatură și/sau unul sau mai multe dispozitive solare; 

− „pachet format din centrală termică cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar” înseamnă un pachet oferit utilizatorului 
final, care conține una sau mai multe centrale termice cu funcție dublă, unul sau mai multe regulatoare de temperatură și/sau unul sau mai 
multe dispozitive solare; 

− „dispozitiv solar” înseamnă un sistem exclusiv solar, un colector solar, un rezervor de apă caldă solar sau o pompă din circuitul 
colectorului, care sunt introduse pe piață separat; 
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− „sistem de încălzire centrală cu apă” înseamnă un sistem care utilizează apa ca agent de transfer de căldură pentru a distribui căldura 
generată la nivel central unor emițători de căldură, pentru încălzirea clădirilor sau a unor părți ale acestora; 

− „biomasă” înseamnă fracția biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor de origine biologică provenite din agricultură (inclusiv 
substanțe de origine vegetală și animală), din silvicultură și din industriile conexe, inclusiv din pescuit și acvacultură, precum și fracția 
biodegradabilă a deșeurilor industriale și municipale; 

− „centrală termică pe gaz” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă, echipată cu unul 
sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibili gazoși de origine fosilă sau din biomasă; 

− „centrală termică pe combustibil lichid” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă, 
echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibili lichizi de origine fosilă sau din biomasă; 

− „centrală termică pe combustibil solid” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă, 
echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibili solizi de origine fosilă sau din biomasă; 

− „centrală termică electrică” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă, echipată cu 
unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează energia electrică în locul combustibilului; 

− „centrală termică cu cazan” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă, echipată cu 
unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor gazoși, lichizi sau solizi de origine fosilă sau din 
biomasă; 

− „centrală termică cu cazan pe gaz” înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care 
utilizează arderea combustibililor gazoși de origine fosilă sau din biomasă; 

− „centrală termică cu cazan pe combustibil lichid” înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe generatoare de 
căldură care utilizează arderea combustibililor lichizi de origine fosilă sau din biomasă; 

− „centrală termică cu cazan pe combustibil solid” înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe generatoare de 
căldură care utilizează arderea combustibililor solizi de origine fosilă sau din biomasă; 

− „centrală termică cu cazan pe combustibil solid din biomasă” înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe 
generatoare de căldură care utilizează arderea combustibililor solizi din biomasă; 

− „centrală termică cu cazan electric” înseamnă o centrală termică cu cazan, echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care 
utilizează numai efectul Joule în elemente de încălzire cu rezistență electrică; 

− „centrală termică cu pompă de căldură” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor sau o centrală termică cu funcție dublă, 
echipată cu unul sau mai multe generatoare de căldură care utilizează căldura ambiantă din aer, apă sau sol și/sau căldura reziduală 
pentru a produce căldură; 

− „centrală termică cu pompă de căldură acționată cu combustibil” înseamnă o centrală termică cu pompă de căldură, echipată cu unul sau 
mai multe generatoare de căldură alimentate cu combustibil gazos sau lichid de origine fosilă sau din biomasă; 
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− „centrală termică cu pompă de căldură acționată electric” înseamnă o centrală termică cu pompă de căldură, echipată cu unul sau mai 
multe generatoare de căldură care utilizează energia electrică în locul combustibilului; 

− „centrală termică cu cogenerare” înseamnă o centrală termică pentru încălzirea incintelor, care generează simultan căldură și energie 
electrică în același proces; 

− „centrală termică echipată cu sistem de ardere externă” înseamnă o categorie de centrale termice care cuprinde cazane, pompe de 
căldură cu adsorbție sau absorbție și centrale termice echipate cu motor cu ardere externă; 

− „regulator de temperatură” înseamnă un echipament care constituie interfața cu utilizatorul final în ceea ce privește valorile și intervalele 
orare ale temperaturii interioare dorite și care comunică date relevante, precum temperatura interioară și/sau exterioară efectivă 
(temperaturile interioare și/sau exterioare efective), unei interfețe a centralei termice, cum ar fi o unitate centrală de procesare, permițând 
astfel reglarea temperaturii sau a temperaturilor interioare; 

− „eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor” (ηs) înseamnă raportul, exprimat în procente, dintre cererea de încălzire a incintelor 
într-un sezon de încălzire desemnat, acoperită de o centrală termică pentru încălzirea incintelor, de o centrală termică cu funcție dublă sau 
de o centrală termică hibridă, echipată cu regulator de temperatură, și consumul anual de energie necesar pentru satisfacerea acestei 
cereri; 

− „puterea termică nominală” înseamnă puterea termică declarată a unei centrale termice pentru funcția de încălzire a incintelor și, după caz, 
pentru funcția de încălzire a apei în condiții nominale standard, exprimată în kW; pentru centralele termice cu pompă de căldură pentru 
încălzirea incintelor și pentru centralele termice cu funcție dublă cu pompă de căldură, condițiile nominale de funcționare pentru 
determinarea puterii termice nominale sunt condițiile de proiectare de referință stabilite în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 de punere în 
aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de proiectare 
ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă4; 

− „condiții nominale de funcționare” înseamnă condițiile de funcționare a centralelor termice în condiții climatice medii, în care se determină 
puterea termică nominală, eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor, eficiența energetică a încălzirii apei, nivelul de putere 
acustică, emisiile de oxizi de azot (NOx), emisiile de monoxid de carbon (CO), emisiile de carbon organic gazos (OGC) și emisiile de 
particule. 

− „condiții climatice medii” înseamnă condițiile de temperatură caracteristice orașului Strasbourg; 

− „emisiile sezoniere aferente încălzirii incintelor” înseamnă: 

• pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare automată, media ponderată a emisiilor la puterea termică nominală și a 
emisiilor la 30 % din puterea termică nominală, exprimată în mg/Nm3; 

• pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuală, care pot fi utilizate în mod continuu la 50 % din puterea termică 
nominală, media ponderată a emisiilor la puterea termică nominală și a emisiilor la 50 % din puterea termică nominală, exprimată 
în mg/Nm3; 

                                                      
4 JO L 239, 6.9.2013, p. 136-161. 
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• pentru cazanele pe combustibil solid cu alimentare manuală, care nu pot fi utilizate în mod continuu la 50 % sau mai puțin din 
puterea termică nominală, emisiile la puterea termică nominală, exprimate în mg/Nm3; 

• pentru cazanele cu cogenerare pe combustibil solid, emisiile la puterea termică nominală, exprimate în mg/Nm3. 

− „potențialul de încălzire globală” înseamnă potențialul de încălzire globală definit la articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) 
nr. 842/20065; 

− „Nm³” înseamnă metru cub normal (la 101,325 kPa și 273,15 K). 

 

2. Efecte principale asupra mediului 
Efectele principale asupra mediului produse de centralele termice cu apă sunt asociate fazei de utilizare și sunt legate, în principal, de eficiența 
energetică a produsului și de emisiile de gaze cu efect de seră (GES) generate în cursul funcționării acestuia. Emisiile de gaze cu efect de seră 
constau, în principal, în emisii de CO2 rezultat din ardere și, eventual, într-o mai mică măsură, sunt generate de scurgerea de agent frigorific 
(pentru anumite tipuri de tehnologii de încălzire, cum ar fi pompele de căldură). 

Criteriul privind instrucțiunile de instalare și informațiile pentru utilizator a fost considerat ca fiind unul dintre cele mai importante criterii pentru 
garantarea unei performanțe de mediu optime a centralelor termice cu apă. 

Alte efecte asupra mediului, cum ar fi acidifierea, ozonul troposferic și poluarea aerului, a apei și a solului sunt produse de emisiile în aer generate 
în timpul funcționării, care includ emisii de oxizi de azot (NOx), de monoxid de carbon (CO), de carbon organic gazos (OGC) și de particule (PM). 

Alte aspecte de mediu relevante includ: zgomotul și modul de proiectare a produsului. 

 
 

                                                      
5 JO L 161, 14.6.2006, p. 1 
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Efecte principale asupra mediului Abordarea utilizată în cazul APE 
 

• Consumul de energie în faza de 
utilizare 

• Emisiile de GES în faza de utilizare, 
generate de arderea combustibililor 
fosili sau de scurgerile de agent 
frigorific din pompele de căldură 

• Emisiile în aer de NOx, OGC, CO și 
PM în faza de utilizare 

• Zgomotul în faza de utilizare 
 

 
• Achiziționarea de centrale termice cu apă cu 

eficiență energetică ridicată, cu emisii în aer 
(inclusiv de GES) scăzute și cu emisii reduse 
de zgomot 

• Promovarea utilizării surselor de energie 
regenerabilă pentru centralele termice cu 
apă 

• Maximizarea randamentului centralelor 
termice cu apă, prin dimensionarea și 
instalarea corectă  

• Menținerea randamentului centralelor 
termice cu apă, prin efectuarea unei 
întrețineri corespunzătoare de către personal 
calificat 
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3. Criteriile UE privind APE pentru centrale termice cu apă 
Criterii de bază Criterii complete 

OBIECT OBIECT 
Achiziționarea/achiziționarea și instalarea de centrale termice cu apă 
cu impact redus asupra mediului 

Achiziționarea/achiziționarea și instalarea de centrale termice cu apă 
cu impact redus asupra mediului 

CRITERII DE SELECȚIE CRITERII DE SELECȚIE 

1. Competența ofertantului – numai în cazul lucrărilor de instalare 

În cazul instalării centralelor termice cu apă, contractorul trebuie să 
demonstreze că instalarea sau înlocuirea produselor va fi efectuată de 
personal calificat corespunzător, care deține experiență. 

Instalatorii, distribuitorii și personalul de service trebuie să fie pe deplin 
instruiți. Formarea trebuie să includă următoarele: 

- asamblarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor 
de încălzire 

- testele de siguranță prevăzute de legislația națională 
- reglarea echipamentului, inclusiv setările care determină un 

impact redus asupra mediului 
- întreținerea și repararea sistemelor de încălzire  
- tehnicile de măsurare a emisiilor în aer 
- documentația tehnică și juridică a sistemelor de încălzire 

(rapoarte de testare, certificate, autorizații) 
 
Verificare: 
Ofertantul trebuie să furnizeze o listă de proiecte comparabile 
executate recent (numărul și calendarul proiectelor trebuie precizate 
de autoritatea contractantă), certificate de bună execuție și informații 
privind calificările și experiența personalului.  

  

 

 

1. Competența ofertantului – numai în cazul lucrărilor de instalare 

În cazul instalării centralelor termice cu apă, contractorul trebuie să 
demonstreze că instalarea sau înlocuirea produselor va fi efectuată de 
personal calificat corespunzător, care deține experiență. 

Instalatorii, distribuitorii și personalul de service trebuie să fie pe deplin 
instruiți. Formarea trebuie să includă următoarele: 

- asamblarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor de 
încălzire 

- testele de siguranță prevăzute de legislația națională 
- reglarea echipamentului, inclusiv setările care determină un 

impact redus asupra mediului 
- întreținerea și repararea sistemelor de încălzire  
- tehnicile de măsurare a emisiilor în aer 
- documentația tehnică și juridică a sistemelor de încălzire 

(rapoarte de testare, certificate, autorizații) 
 
Verificare: 
Ofertantul trebuie să furnizeze o listă de proiecte comparabile 
executate recent (numărul și calendarul proiectelor trebuie precizate de 
autoritatea contractantă), certificate de bună execuție și informații 
privind calificările și experiența personalului. 
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SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII TEHNICE 
1. Eficiența energetică minimă 

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs a centralei 
termice cu apă nu trebuie să scadă sub următoarele valori limită: 

Tehnologia generatorului de 
căldură 

Eficiența energetică 
sezonieră minimă a 
încălzirii incintelor 

Toate centralele termice, cu 
excepția centralelor termice cu 
cazan pe combustibil solid din 
biomasă 

ηs ≥ 90 % 

Centralele termice cu cazan pe 
combustibil solid din biomasă 

ηs ≥ 75 %6 

 
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor se calculează 
conform: 

1) procedurilor stabilite în anexa III la Regulamentul privind 
proiectarea ecologică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor 
și a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă7 și 

2) standardelor armonizate și metodelor tranzitorii de măsurare și 
de calcul pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind 
proiectarea ecologică și a Regulamentului privind etichetarea 
energetică, prevăzute în Comunicarea Comisiei 2014/C 
207/028 

Pe lângă procedurile de la punctele 1) și 2), pentru pachetele de 
centrale termice pentru încălzirea incintelor se aplică și procedurile 
stabilite în anexa VII la Regulamentul privind etichetarea energetică a 

1. Eficiența energetică minimă 

Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs a centralei 
termice cu apă nu trebuie să scadă sub următoarele valori limită: 

Tehnologia generatorului de 
căldură 

Eficiența energetică 
sezonieră minimă a 
încălzirii incintelor 

Toate centralele termice, cu 
excepția centralelor termice cu 
cazan pe combustibil solid din 
biomasă 

ηs ≥ 96 % 

Centralele termice cu cazan pe 
combustibil solid din biomasă 

ηs ≥ 77 % 

 
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor se calculează 
conform: 

1) procedurilor stabilite în anexa III la Regulamentul privind 
proiectarea ecologică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor 
și a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă și 

2) standardelor armonizate și metodelor tranzitorii de măsurare și 
de calcul pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind 
proiectarea ecologică și a Regulamentului privind etichetarea 
energetică, prevăzute în Comunicarea Comisiei 2014/C 207/02 

Pe lângă procedurile de la punctele 1) și 2), pentru pachetele de 
centrale termice pentru încălzirea incintelor se aplică și procedurile 
stabilite în anexa VII la Regulamentul privind etichetarea energetică a 
instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu 

                                                      
6 Un proiect de regulament privind proiectarea ecologică a cazanelor cu combustibil solid este în prezent în curs de examinare. Proiectul notificat Organizației Mondiale a Comerțului 
prevede, în funcție de mărimea cazanului, praguri de 75 % și de 77 % pentru eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor, care ar urma să se aplice după patru ani de la 
publicarea acestuia în Jurnalul Oficial (deși aplicarea ar putea fi amânată în urma examinării de către Comitetul de reglementare pentru proiectarea ecologică). Prin urmare, după 
intrarea în vigoare a cerințelor obligatorii prevăzute de proiectarea ecologică pentru cazanele pe combustibil solid, nivelul de ambiție în ceea ce privește eficiența energetică ar putea 
crește.  
7 Regulamentul (UE) nr. 813/2013 al Comisiei din 2 august 2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele 
în materie de proiectare ecologică pentru instalațiile pentru încălzirea incintelor și instalațiile de încălzire cu funcție dublă (JO L 239, 6.9.2013). 
8 Comunicarea Comisiei 2014/C 207/02, care cuprinde metodele tranzitorii de măsurare și de calcul pentru punerea în aplicare a cerințelor proiectării ecologice (Lot 1) 
(JO C 207, 3.7.2014). 
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instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu 
funcție dublă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor9. 

Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, ηs se 
calculează conform procedurilor sus-menționate, ținând seama de 
următoarele: 

(a) calculul ηs se bazează pe puterea calorifică brută a combustibilului 
umed (așa cum a fost primit) GCVar, care introduce o corecție 
pentru conținutul de umiditate al combustibilului și include energia 
termică latentă înmagazinată în hidrogenul care se oxidează 
transformându-se în apă în procesul de ardere. Pentru estimarea 
ηs se aplică principiile stabilite în standardul EN 303-5 sau într-un 
standard echivalent, iar pentru calcularea ηs se utilizează GCVar în 
locul puterii calorifice nete a combustibilului umed (așa cum a fost 
primit) NCVar,  

(b) pentru determinarea puterii calorifice brute a combustibilului umed 
(așa cum a fost primit) GCVar, se aplică principiile stabilite în 
standardul EN 14918 sau într-un standard echivalent. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei10), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
rezultatele testelor efectuate în conformitate cu procedura de testare 
indicată în standardele EN, sau în standarde echivalente, pentru tipul 
de produs în cauză (a se vedea tabelul 1 din Notele explicative). 

funcție dublă și a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor. 

Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, ηs se 
calculează conform procedurilor sus-menționate, ținând seama de 
următoarele: 

(a) calculul ηs se bazează pe puterea calorifică brută a combustibilului 
umed (așa cum a fost primit) GCVar, care introduce o corecție 
pentru conținutul de umiditate al combustibilului și include energia 
termică latentă înmagazinată în hidrogenul care se oxidează 
transformându-se în apă în procesul de ardere. Pentru estimarea 
ηs se aplică principiile stabilite în standardul EN 303-5 sau într-un 
standard echivalent, iar pentru calcularea ηs se utilizează GCVar în 
locul puterii calorifice nete a combustibilului umed (așa cum a fost 
primit) NCVar,  

(b) pentru determinarea puterii calorifice brute a combustibilului umed 
(așa cum a fost primit) GCVar, se aplică principiile stabilite în 
standardul EN 14918 sau într-un standard echivalent. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
rezultatele testelor efectuate în conformitate cu procedura de testare 
indicată în standardele EN, sau în standarde echivalente, pentru tipul 
de produs în cauză (a se vedea tabelul 1 din Notele explicative). 

2. Valorile limită ale emisiilor de gaze cu efect de seră 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ale centralei termice cu apă, 
exprimate în grame de echivalent CO2 per kWh de putere termică și 
calculate utilizând formulele Impactului total echivalent asupra încălzirii 

2. Valorile limită ale emisiilor de gaze cu efect de seră 

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) ale centralei termice cu apă, 
exprimate în grame de echivalent CO2 per kWh de putere termică și 
calculate utilizând formulele Impactului total echivalent asupra încălzirii 

                                                                                                                                                                                                                                             
9 Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013 al Comisiei din 18 februarie 2013 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește 
etichetarea energetică a instalațiilor pentru încălzirea incintelor, a instalațiilor de încălzire cu funcție dublă, a pachetelor de instalație pentru încălzirea incintelor, regulator de 
temperatură și dispozitiv solar și a pachetelor de instalație de încălzire cu funcție dublă, regulator de temperatură și dispozitiv solar (JO L 239, 6.9.2013). 
10 Decizia Comisiei din 28 mai 2014 de stabilire a criteriilor de acordare a etichetei ecologice a UE pentru centralele termice cu apă (JO L 164 3.6.2014, p. 83). 
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globale (TEWI), definite în Notele explicative, nu trebuie să 
depășească următoarele valori: 

Tehnologia generatorului de 
căldură 

Valorile limită ale emisiilor 
de GES 

Toate centralele termice, cu 
excepția centralelor termice cu 
pompe de căldură 

220 g echivalent CO2/kWh de 
putere termică  

Centralele termice cu pompe de 
căldură 

170 g echivalent CO2/kWh de 
putere termică 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă, sau o altă etichetă ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate, vor fi considerate conforme. Vor fi 
acceptate și alte dovezi adecvate, de exemplu, o declarație de 
conformitate cu acest criteriu, însoțită de valorile emisiilor de GES 
calculate cu formulele TEWI propuse și de informații privind toți 
parametrii utilizați pentru a calcula emisiile de GES. 

globale (TEWI), definite în Notele explicative, nu trebuie să 
depășească următoarele valori: 

Tehnologia generatorului de 
căldură 

Valorile limită ale emisiilor 
de GES 

Toate centralele termice, cu 
excepția centralelor termice cu 
pompe de căldură 

210 g echivalent CO2/kWh de 
putere termică  

Centralele termice cu pompe de 
căldură 

150 g echivalent CO2/kWh de 
putere termică 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă, sau o altă etichetă ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate, vor fi considerate conforme. Vor fi 
acceptate și alte dovezi adecvate, de exemplu, o declarație de 
conformitate cu acest criteriu, însoțită de valorile emisiilor de GES 
calculate cu formulele TEWI propuse și de informații privind toți 
parametrii utilizați pentru a calcula emisiile de GES. 
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3. Longevitatea produsului și garanția 

Garanția trebuie să acopere repararea sau înlocuirea produsului 
pentru o perioadă de minimum patru ani. Ofertantul trebuie să asigure 
în plus disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente 
(direct sau prin agenți desemnați) pentru o perioadă de cel puțin zece 
ani de la data achiziționării. Această clauză nu se va aplica în situații 
temporare inevitabile, aflate în afara controlului producătorului, cum ar 
fi dezastrele naturale. 
 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. 
Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, de exemplu, o declarație 
scrisă a producătorului în care se specifică faptul că această cerință va 
fi îndeplinită. 
 

3. Longevitatea produsului și garanția 

Garanția trebuie să acopere repararea sau înlocuirea produsului pentru 
o perioadă de minimum cinci ani. Ofertantul trebuie să asigure în plus 
disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct sau 
prin agenți desemnați) pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la 
data achiziționării. Această clauză nu se va aplica în situații temporare 
inevitabile, aflate în afara controlului producătorului, cum ar fi 
dezastrele naturale. 
 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. 
Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, de exemplu, o declarație 
scrisă a producătorului în care se specifică faptul că această cerință va 
fi îndeplinită. 
.  

4. Instrucțiuni de instalare și informații pentru utilizator 

Produsul trebuie livrat împreună cu următoarele instrucțiuni de 
instalare și informații pentru utilizator, tipărite (pe ambalaj și/sau în 
documentele care îl însoțesc) și/sau furnizate în format electronic: 

(a) informații generale privind dimensiunile adecvate ale centralelor 
termice pentru diferite mărimi/caracteristici ale clădirilor; 

(b) informații privind consumul de energie al centralei termice; 

(c) instrucțiuni pentru instalarea corectă, care includ: 

(i) instrucțiuni specificând faptul că centrala termică trebuie 
instalată de către instalatori calificați; 

(ii) orice precauții speciale necesare la asamblarea sau instalarea 
centralei termice; 

(iii) instrucțiuni specificând că setările de control ale centralei 
termice („curba de încălzire”) trebuie ajustate corespunzător 

4. Instrucțiuni de instalare și informații pentru utilizator 

Produsul trebuie livrat împreună cu următoarele instrucțiuni de 
instalare și informații pentru utilizator, tipărite (pe ambalaj și/sau în 
documentele care îl însoțesc) și/sau furnizate în format electronic: 

(a) informații generale privind dimensiunile adecvate ale centralelor 
termice pentru diferite mărimi/caracteristici ale clădirilor; 

(b) informații privind consumul de energie al centralei termice; 

(c) instrucțiuni pentru instalarea corectă, care includ: 

(i) instrucțiuni specificând faptul că centrala termică trebuie 
instalată de către instalatori calificați; 

(ii) orice precauții speciale necesare la asamblarea sau instalarea 
centralei termice; 

(iii) instrucțiuni specificând că setările de control ale centralei 
termice („curba de încălzire”) trebuie ajustate corespunzător 

                                                      
11 JO 196, 16.8.1967, p. 1. 
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după instalare; 

(iv) dacă este cazul, valorile permise pentru emisiile de poluanți 
atmosferici ale gazelor de ardere în faza de funcționare și 
modul de reglare a centralei termice pentru a nu depăși aceste 
valori. Recomandările trebuie să precizeze, în special, că: 

− centrala termică se reglează cu ajutorul instrumentelor de 
măsurare a CO, O2 sau CO2, NOx, a temperaturii și a 
funinginii, astfel încât niciuna dintre valorile pragurilor 
menționate la criteriile 2, 4, 5, 6 și 7 să nu fie depășită; 

− găurile pentru instrumentele de măsură se practică în același 
loc cu cele utilizate pentru testele de laborator; 

− rezultatele măsurătorilor se înregistrează pe un formular sau 
pe o diagramă specială, iar o copie a acesteia revine 
utilizatorului final; 

(v) în cazul tehnologiei cu temperatură scăzută a gazelor de 
ardere, instrucțiuni specificând că sistemul trebuie să fie 
echipat cu tehnologie de combatere a coroziunii; 

(vi) în cazul tehnologiei cazanelor cu condensare, instrucțiuni 
specificând necesitatea de a proteja coșul împotriva 
condensului cu pH scăzut; 

(vii) pentru pompele de căldură, precizarea clară a faptului că 
substanțele clasificate drept periculoase pentru mediu sau 
care constituie un pericol pentru sănătate, definite în Directiva 
67/548/CEE a Consiliului11 cu modificările ulterioare, nu pot fi 
utilizate 

(viii) informații despre persoanele pe care instalatorul le 
poate contacta pentru îndrumări privind instalarea; 

(d) instrucțiuni de funcționare pentru uzul personalului de service; 

(e) informații pentru utilizator, care includ: 

(i) date privind instalatorii și personalul de service competent; 

(ii) recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a 
centralei termice, privind combustibilii care trebuie utilizați și 
depozitarea lor adecvată pentru a obține o ardere optimă, 
precum și privind programul de întreținere obișnuit care 

după instalare; 

(iv) dacă este cazul, valorile permise pentru emisiile de poluanți 
atmosferici ale gazelor de ardere în faza de funcționare și 
modul de reglare a centralei termice pentru a nu depăși aceste 
valori. Recomandările trebuie să precizeze, în special, că: 

− centrala termică se reglează cu ajutorul instrumentelor de 
măsurare a CO, O2 sau CO2, NOx, a temperaturii și a funinginii, 
astfel încât niciuna dintre valorile pragurilor menționate la 
criteriile 2, 4, 5, 6 și 7 să nu fie depășită; 

− găurile pentru instrumentele de măsură se practică în același 
loc cu cele utilizate pentru testele de laborator; 

− rezultatele măsurătorilor se înregistrează pe un formular sau 
pe o diagramă specială, iar o copie a acesteia revine 
utilizatorului final; 

(v) în cazul tehnologiei cu temperatură scăzută a gazelor de 
ardere, instrucțiuni specificând că sistemul trebuie să fie 
echipat cu tehnologie de combatere a coroziunii; 

(vi) în cazul tehnologiei cazanelor cu condensare, instrucțiuni 
specificând necesitatea de a proteja coșul împotriva 
condensului cu pH scăzut; 

(vii) pentru pompele de căldură, precizarea clară a faptului că 
substanțele clasificate drept periculoase pentru mediu sau care 
constituie un pericol pentru sănătate, definite în Directiva 
67/548/CEE a Consiliului cu modificările ulterioare, nu pot fi 
utilizate; 

(viii) informații despre persoanele pe care instalatorul le 
poate contacta pentru îndrumări privind instalarea; 

(d) instrucțiuni de funcționare pentru uzul personalului de service; 

(e) informații pentru utilizator, care includ: 

(i) date privind instalatorii și personalul de service competent; 

(ii) recomandări privind utilizarea și întreținerea corectă a centralei 
termice, privind combustibilii care trebuie utilizați și depozitarea 
lor adecvată pentru a obține o ardere optimă, precum și privind 
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trebuie respectat; 

(iii) îndrumări privind modul în care utilizarea rațională a centralei 
termice reduce la minimum impactul acesteia asupra mediului, 
în special informații privind utilizarea corectă a produsului 
pentru a reduce la minimum consumul de energie; 

(iv) dacă este cazul, informații privind modul de interpretare și 
îmbunătățire a rezultatelor măsurătorilor; 

(v) informații privind piesele de schimb care pot fi înlocuite; 

(f) recomandări privind eliminarea adecvată a produsului la sfârșitul 
ciclului său de viață. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă o etichetă ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate vor fi considerate conforme. Vor fi 
acceptate și alte dovezi adecvate, cum ar fi dovezi scrise ale 
respectării criteriilor de mai sus. 

programul de întreținere obișnuit care trebuie respectat; 

(iii) îndrumări privind modul în care utilizarea rațională a centralei 
termice reduce la minimum impactul acesteia asupra mediului, 
în special informații privind utilizarea corectă a produsului 
pentru a reduce la minimum consumul de energie; 

(iv) dacă este cazul, informații privind modul de interpretare și 
îmbunătățire a rezultatelor măsurătorilor; 

(v) informații privind piesele de schimb care pot fi înlocuite; 

(f) recomandări privind eliminarea adecvată a produsului la sfârșitul 
ciclului său de viață. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă o etichetă ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate vor fi considerate conforme. Vor fi 
acceptate și alte dovezi adecvate, cum ar fi dovezi scrise ale 
respectării criteriilor de mai sus. 

 5. Agentul frigorific primar și agentul frigorific secundar 

Agentul frigorific primar 

Potențialul de încălzire globală pe o perioadă de 100 de ani (GWP100) 
al agentului frigorific primar nu trebuie să depășească valoarea de 
2 00012. Valorile GWP100 sunt cele stabilite în anexa I la Regulamentul 
(UE) nr. 517/201413. Valorile GWP100 ale agenților frigorifici se 
calculează ca potențial de încălzire pe o perioadă de 100 de ani a unui 
kilogram de gaz dat în raport cu un kilogram de CO2. Pentru agenții 
frigorifici care nu figurează în Regulamentul (UE) nr. 517/2014, sursele 
de referință pentru valorile GWP100 sunt cele definite în partea 1 
punctul 7 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 206/201214. 

Agentul frigorific secundar 

                                                      
12 Ca urmare a punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 517/2014, este de așteptat ca în următorii ani, echipamentele care utilizează agenți frigorifici cu 
potențial de încălzire globală (GWP) semnificativ mai mic să fie disponibile pe scară mai largă, fapt care va fi luat în considerare la viitoarea actualizare a acestor 
criterii. 
13 JO L 150, 20.5.2014, p. 195-230. 
14 JO L 72, 10.3.2012, p. 7 
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Centralele termice pentru încălzirea incintelor care utilizează un agent 
frigorific secundar nu trebuie proiectate pentru utilizarea unui agent 
frigorific secundar, a saramurii sau a altor aditivi clasificați ca substanțe 
periculoase pentru mediu sau care constituie un pericol pentru 
sănătate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1272/2008(15) și al 
Directivei 67/548/CEE a Consiliului (16), iar instrucțiunile de instalare a 
acestora trebuie să indice în mod clar că substanțele clasificate ca 
periculoase pentru mediu sau care constituie un pericol pentru 
sănătate nu trebuie utilizate ca agent frigorific secundar. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
denumirea agentului refrigerant utilizat (denumirile agenților refrigeranți 
utilizați) în produs și de valoarea (valorile) GWP100 a acestuia (ale 
acestora).  

 6. Valorile limită ale emisiilor de oxizi de azot (NOx) 

Conținutul de oxizi de azot (NOx) al gazelor evacuate nu trebuie să 
depășească valorile limită indicate mai jos (acestea nu se aplică în 
cazul centralelor termice electrice). Emisiile de NOx se măsoară ca 
sumă a monoxidului de azot și a dioxidului de azot, în următoarele 
condiții de funcționare: 

• pentru centralele termice pe combustibil gazos sau lichid, în 
condiții nominale de funcționare și la puterea termică nominală 

• pentru centralele termice pe combustibil solid, ca emisii 
sezoniere aferente încălzirii incintelor, conform tabelului 2 din 
Notele explicative 

 

Tehnologia Valorile limită ale emisiilor de NOx 

                                                                                                                                                                                                                                             
(15) JO L 353, 31.12.2008, p. 1. 
(16) JO 196, 16.8.1967, p. 1. 
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generatorului 
de căldură 

Centrale termice 
pe gaz 

Echipate cu motor cu ardere internă: 
170 mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV 

Echipate cu sistem de ardere externă: 
36 mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV 

Centrale termice 
pe combustibil 
lichid 

Echipate cu motor cu ardere internă: 
380 mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV 

Echipate cu sistem de ardere externă: 
100 mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV 

Centrale termice 
pe combustibil 
solid 

150 mg/Nm³ la 10 % O2 

 

Unitatea de măsură este mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV sau mg/Nm³, după caz. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele 
explicative) sau conform unor standarde echivalente. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
rezultatele testelor care indică valorile emisiilor de NOx din gazele 
evacuate. 

 7. Valorile limită ale emisiilor de monoxid de carbon (CO) 

Conținutul de monoxid de carbon (CO) al gazelor evacuate nu trebuie 
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să depășească valorile limită indicate mai jos (acestea nu se aplică în 
cazul centralelor termice electrice). Emisiile de CO se măsoară în 
condiții nominale de funcționare și la puterea termică nominală, în 
următoarele condiții de funcționare: 

• pentru centralele termice pe combustibil gazos sau lichid, în 
condiții nominale de funcționare și la puterea termică nominală 

• pentru centralele termice pe combustibil solid, ca emisii 
sezoniere aferente încălzirii incintelor, conform tabelului 2 din 
Notele explicative 

 

Tehnologia 
generatorului de 
căldură 

Valorile limită ale emisiilor de CO 

Centrale termice pe 
gaz 

Echipate cu motor cu ardere internă: 
150 mg/Nm³ la 5 % O2 

Echipate cu sistem de ardere externă: 
25 mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV 

Centrale termice pe 
combustibil lichid 

Echipate cu motor cu ardere internă: 
200 mg/Nm³ la 5 % O2 

Echipate cu sistem de ardere externă: 
50 mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV 

Centrale termice pe 
combustibil solid 

Cu alimentare automată: 
175 mg/Nm³ la 10 % O2 

Cu alimentare manuală: 250 mg/Nm³ la 
10 % O2 

Unitatea de măsură este mg/kWh de energie de intrare 
corespunzătoare GCV sau mg/Nm³, după caz. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele 
explicative) sau conform unor standarde echivalente. 
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Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
rezultatele testelor care indică valorile emisiilor de CO din gazele 
evacuate. 

 8. Valorile limită ale emisiilor de carbon organic gazos (OGC) 

Carbonul organic gazos (OGC) din gazele evacuate nu trebuie să 
depășească valorile limită indicate mai jos (acestea se aplică numai 
pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid). Emisiile de 
OGC se măsoară ca emisii sezoniere aferente încălzirii incintelor, 
conform tabelului 2 din Notele explicative.  

Tehnologia generatorului de 
căldură 

Valoarea limită a emisiilor de 
OGC 

Centrale termice cu cazan pe 
combustibil solid 

7 mg/Nm³ la 10 % O2 

Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie efectuate conform 
standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele explicative) sau 
conform unor standarde echivalente. 

 

 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
rezultatele testelor care indică valorile emisiilor de OGC din gazele 
evacuate. 

 9. Valorile limită ale emisiilor de particule (PM) 

Conținutul de particule (PM) al gazelor evacuate nu trebuie să 
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depășească valorile limită indicate mai jos. Emisiile de PM se măsoară 
în condiții nominale de funcționare și la puterea termică nominală, în 
următoarele condiții de funcționare: 

• pentru centralele termice pe combustibil lichid, în condiții 
nominale de funcționare și la puterea termică nominală 

• pentru centralele termice pe combustibil solid, ca emisii 
sezoniere aferente încălzirii incintelor, conform tabelului 2 
din Notele explicative 

 

 

Tehnologia 
generatorului de 
căldură 

Valorile limită ale emisiilor de PM 

Centrale termice pe 
combustibil lichid 

Echipate cu motor cu ardere internă: 
1 mg/Nm³ la 5 % O2 

Echipate cu sistem de ardere externă: fără 
limită 

Centrale termice pe 
combustibil solid 

20 mg/Nm³ la 10 % O2 

Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie efectuate conform 
standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele explicative) sau 
conform unor standarde echivalente. 

 
 
 
Verificare: 
Produsele care poartă eticheta ecologică a UE pentru centralele 
termice cu apă (Decizia 2014/314/UE a Comisiei), sau o altă etichetă 
ecologică relevantă de tipul 1 care îndeplinește cerințele menționate, 
vor fi considerate conforme. Vor fi acceptate și alte dovezi adecvate, 
de exemplu, o declarație de conformitate cu acest criteriu, însoțită de 
rezultatele testelor care indică valorile emisiilor de PM din gazele 
evacuate. 
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CRITERII DE ATRIBUIRE CRITERII DE ATRIBUIRE 
Se vor acorda puncte pentru: Se vor acorda puncte pentru: 
1. Eficiența energetică mărită 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare procent cu care 
crește eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs a centralei 
termice cu apă, specificată la criteriul 1. 

 
Verificare: 
Trebuie furnizată o declarație, însoțită de rezultatele testelor efectuate 
în conformitate cu procedura de testare indicată în standardele EN, 
sau în standarde echivalente, pentru tipul de produs în cauză (a se 
vedea tabelul 1 din Notele explicative). 

1. Eficiența energetică mărită 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare procent cu care 
crește eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs a centralei 
termice cu apă, specificată la criteriul 1. 

 
Verificare: 
Trebuie furnizată o declarație, însoțită de rezultatele testelor efectuate 
în conformitate cu procedura de testare indicată în standardele EN, 
sau în standarde echivalente, pentru tipul de produs în cauză (a se 
vedea tabelul 1 din Notele explicative). 

2. Reducerea suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare 5 g cu care se reduc 
emisiile de gaze cu efect de seră ale centralei termice cu apă, 
specificate la criteriul 2. 

 
Verificare: 
Trebuie furnizată o declarație, însoțită de valorile emisiilor de GES 
calculate cu formulele TEWI propuse și de informații privind toți 
parametrii utilizați pentru a calcula emisiile de GES. 

 

 

2. Reducerea suplimentară a emisiilor de gaze cu efect de seră 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare 5 g cu care se reduc 
emisiile de gaze cu efect de seră ale centralei termice cu apă, 
specificate la criteriul 2. 

 
Verificare: 
Trebuie furnizată o declarație, însoțită de valorile emisiilor de GES 
calculate cu formulele TEWI propuse și de informații privind toți 
parametrii utilizați pentru a calcula emisiile de GES. 

 

3. Valorile limită ale emisiilor de zgomot 
Se recomandă aplicarea acestui criteriu de atribuire în cazul achizițiilor 
publice de centrale termice cu apă care urmează să fie instalate în 
clădiri sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele și școlile, în conformitate 
cu domeniul de aplicare al Directivei 2002/49/CE17 privind evaluarea și 
gestiunea zgomotului ambiental. 

Unitatea de măsură este dB(A) sau dB(C), după caz. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea 
Notele explicative) sau conform unor standarde echivalente, în condiții 

3. Valorile limită ale emisiilor de zgomot  
Se recomandă aplicarea acestui criteriu de atribuire în cazul achizițiilor 
publice de centrale termice cu apă care urmează să fie instalate în 
clădiri sensibile la zgomot, cum ar fi spitalele și școlile, în conformitate 
cu domeniul de aplicare al Directivei 2002/49/CE privind evaluarea și 
gestiunea zgomotului ambiental. 

Unitatea de măsură este dB(A) sau dB(C), după caz. Testele trebuie 
efectuate conform standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele 
explicative) sau conform unor standarde echivalente, în condiții 
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nominale de funcționare și la puterea termică nominală. 

Punctele care urmează să fie atribuite se calculează după cum 
urmează: 

 
 

unde: 

• PL sunt punctele care se acordă pentru nivelul de zgomot 

• LA,min este cel mai scăzut nivel de putere acustică ponderat pe 

curba A, pentru o ofertă integral conformă 

• LC,min este cel mai scăzut nivel de putere acustică ponderat pe 

curba C, pentru o ofertă integral conformă, dacă este cazul 

• LA este nivelul de putere acustică ponderat pe curba A, care se 

evaluează  

• LC este nivelul de putere acustică ponderat pe curba C, care se 

evaluează, dacă este cazul 

• PLA,max este numărul maxim de puncte care se poate acorda 

pentru nivelul de putere acustică ponderat pe curba A  

• PLC,max este numărul maxim de puncte care se poate acorda 

pentru nivelul de putere acustică ponderat pe curba C, dacă este 

cazul 

 

Nu se vor acorda puncte dacă emisiile de zgomot ale centralei termice 
cu apă depășesc valorile limită indicate mai jos. 

Tehnologia 
generatorul
ui de 
căldură 

Măsurătoare Valorile limită ale emisiilor 
de zgomot 

nominale de funcționare și la puterea termică nominală. 

Punctele care urmează să fie atribuite se calculează după cum 
urmează: 

 
 

unde: 

• PL sunt punctele care se acordă pentru nivelul de zgomot 

• LA,min este cel mai scăzut nivel de putere acustică ponderat pe 

curba A, pentru o ofertă integral conformă 

• LC,min este cel mai scăzut nivel de putere acustică ponderat pe 

curba C, pentru o ofertă integral conformă, dacă este cazul 

• LA este nivelul de putere acustică ponderat pe curba A, care se 

evaluează 

• LC este nivelul de putere acustică ponderat pe curba C, care se 

evaluează, dacă este cazul 

• PLA,max este numărul maxim de puncte care se poate acorda pentru 

nivelul de putere acustică ponderat pe curba A 

• PLC,max este numărul maxim de puncte care se poate acorda pentru 

nivelul de putere acustică ponderat pe curba C, dacă este cazul 

 

Nu se vor acorda puncte dacă emisiile de zgomot ale centralei termice 
cu apă depășesc valorile limită indicate mai jos. 

Tehnologia 
generatorul
ui de 
căldură 

Măsurătoare Valorile limită ale emisiilor 
de zgomot 

Toate 
centralele 

Valoarea limită a 
nivelului de putere 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 
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Toate 
centralele 
termice, cu 
excepția 
centralelor 
termice cu 
cogenerare și 
a pompelor 
de căldură 
echipate cu 
motor cu 
ardere 
internă 

Valoarea limită a 
nivelului de putere 
acustică ponderat 
pe curba A (LWAd, 

lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Valoarea limită a 
nivelului de 
presiune acustică 
ponderat pe curba 
A (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Centralele 
termice cu 
cogenerare și 
pompele de 
căldură 
echipate cu 
motor cu 
ardere 
internă 

Valoarea limită a 
nivelului de 
presiune acustică 
ponderat pe curba 
C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Notă: PN este puterea termică nominală (la sarcină completă); PE 
este puterea electrică. 

 

Verificare: 
Trebuie furnizată o declarație, însoțită de rezultatele testelor care 
indică valorile emisiilor de zgomot (valoarea limită a nivelului de putere 
acustică ponderat pe curba A și, dacă este cazul, valoarea limită a 
nivelului de putere acustică ponderat pe curba C) 

 
.  

termice, cu 
excepția 
centralelor 
termice cu 
cogenerare și 
a pompelor 
de căldură 
echipate cu 
motor cu 
ardere 
internă 

acustică ponderat 
pe curba A (LWAd, 

lim) 

Valoarea limită a 
nivelului de 
presiune acustică 
ponderat pe curba 
A (LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Centralele 
termice cu 
cogenerare și 
pompele de 
căldură 
echipate cu 
motor cu 
ardere 
internă 

Valoarea limită a 
nivelului de 
presiune acustică 
ponderat pe curba 
C (LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Notă: PN este puterea termică nominală (la sarcină completă); PE este 
puterea electrică. 

 

Verificare: 
Trebuie furnizată o declarație, însoțită de rezultatele testelor care 
indică valorile emisiilor de zgomot (valoarea limită a nivelului de putere 
acustică ponderat pe curba A și, dacă este cazul, valoarea limită a 
nivelului de putere acustică ponderat pe curba C) 

4. Proiectarea produsului 

Se vor acorda puncte dacă centrala termică cu apă este ușor 
demontabilă, cu unelte disponibile în mod obișnuit, de către personalul 

4. Proiectarea produsului 

Se vor acorda puncte dacă centrala termică cu apă este ușor 
demontabilă, cu unelte disponibile în mod obișnuit, de către personalul 
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calificat corespunzător, pentru reparare și înlocuirea pieselor uzate, 
vechi sau perimate și pentru separarea pieselor și a materialelor în 
vederea reutilizării sau a reciclării. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă o etichetă ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate vor primi puncte. Vor fi acceptate și 
alte dovezi adecvate, de exemplu, o declarație de conformitate cu 
acest criteriu, însoțită de un raport tehnic al producătorului care să 
indice modul de demontare a produsului cu ajutorul unei diagrame 
„explodate”, în care sunt identificate componentele principale, precum 
și orice substanțe periculoase, specificate în anexa II la Directiva 
2002/96/CE18 (Directiva DEEE), prezente în aceste componente. 
Diagrama trebuie să fie disponibilă pe site-ul de internet al 
producătorului. Informațiile privind substanțele periculoase trebuie 
furnizate cumpărătorului sub forma unei liste de materiale, în care sunt 
indicate tipul materialului, cantitatea utilizată și poziția acestuia în 
centrala termică cu apă. 

calificat corespunzător, pentru reparare și înlocuirea pieselor uzate, 
vechi sau perimate și pentru separarea pieselor și a materialelor în 
vederea reutilizării sau a reciclării. 

 
Verificare: 
Produsele care poartă o etichetă ecologică relevantă de tipul 1 care 
îndeplinește cerințele menționate vor primi puncte. Vor fi acceptate și 
alte dovezi adecvate, de exemplu, o declarație de conformitate cu 
acest criteriu, însoțită de un raport tehnic al producătorului care să 
indice modul de demontare a produsului cu ajutorul unei diagrame 
„explodate”, în care sunt identificate componentele principale, precum 
și orice substanțe periculoase, specificate în anexa II la Directiva 
2002/96/CE (Directiva DEEE), prezente în aceste componente. 
Diagrama trebuie să fie disponibilă pe site-ul de internet al 
producătorului. Informațiile privind substanțele periculoase trebuie 
furnizate cumpărătorului sub forma unei liste de materiale, în care sunt 
indicate tipul materialului, cantitatea utilizată și poziția acestuia în 
centrala termică cu apă. 

5. Emisiile de carbon organic gazos (OGC) 

Se vor acorda puncte dacă emisiile de carbon organic gazos (OGC) 
nu depășesc valoarea de 7 mg/Nm³ la 10 % O2. 

Emisiile de OGC se măsoară ca emisii sezoniere aferente încălzirii 
incintelor, conform tabelului 2 din Notele explicative. 

Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie efectuate conform 
standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele explicative) sau 
conform unor standarde echivalente. 

Pentru alte tehnologii decât centralele termice cu cazan pe combustibil 
solid, se va acorda numărul maxim de puncte disponibile pentru 
emisiile de OGC, deoarece este cunoscut faptul că numai cazanele pe 
combustibil solid pot ridica probleme în ceea ce privește emisiile de 
OGC. 

 

Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, punctele care 
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se acordă se calculează după cum urmează: 

 

 

unde:  

• POGC sunt punctele care se acordă pentru emisiile de OGC  

• OGCmin este cea mai scăzută valoare a emisiilor de OGC rezultată 
din teste pentru o ofertă integral conformă de centrală termică cu 
cazan pe combustibil solid  

• OGC este nivelul emisiilor de OGC rezultat din teste, care se 
evaluează 

• POGCmax este numărul maxim de puncte care se poate acorda 
pentru emisiile de OGC 

Verificare 

Numai în cazul centralelor termice cu cazan pe combustibil solid, 
trebuie furnizată o declarație, însoțită de rezultatele testelor care indică 
valorile emisiilor de OGC.  

6. Emisiile de particule (PM) 

Se vor acorda puncte dacă emisiile de particule (PM) nu depășesc 
valoarea de 20 mg/Nm³ la 10 % O2. 

Emisiile de particule (PM) se măsoară ca emisii sezoniere aferente 
încălzirii incintelor, conform tabelului 2 din Notele explicative.  

Unitatea de măsură este mg/Nm³. Testele trebuie efectuate conform 
standardelor indicate în tabelul 1 (a se vedea Notele explicative) sau 
conform unor standarde echivalente. 

Pentru alte tehnologii decât centralele termice cu cazan pe combustibil 
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solid, se va acorda numărul maxim de puncte disponibile pentru 
emisiile de PM, deoarece este cunoscut faptul că numai cazanele pe 
combustibil solid pot ridica probleme în ceea ce privește emisiile de 
PM. 

Pentru centralele termice cu cazan pe combustibil solid, punctele care 
se acordă se calculează după cum urmează: 

 

 

 

unde:  

• PPM sunt punctele care se acordă pentru emisiile de PM  

• PMmin este cea mai scăzută valoare a emisiilor de PM rezultată din 
teste pentru o ofertă integral conformă de centrală termică cu 
cazan pe combustibil solid  

• PM este nivelul emisiilor de PM rezultat din teste, care se 
evaluează 

• PPMmax este numărul maxim de puncte care se poate acorda 
pentru emisiile de PM 

Verificare 
Numai în cazul centralelor termice cu cazan pe combustibil solid, 
trebuie furnizată o declarație, însoțită de rezultatele testelor care indică 
valorile emisiilor de PM.  
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Note explicative 
 

1. Metodele de testare pentru fiecare criteriu sunt cele descrise în standardele relevante indicate în tabelul 1, cu excepția cazului în care se 
precizează altfel. Se pot utiliza, după caz, și alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă acestea pot fi 
considerate echivalente. 

 
 

Tabelul 1. Standarde relevante pentru metodele de testare 
 
Număr Titlu 
Centrale termice cu cazan pe gaz 
EN 676 Arzătoare automate cu tiraj forțat pentru combustibil gazos 
EN 15502-1 Cazane de încălzire cu gaz – Partea 1: Cerințe generale și încercări 
Centrale termice cu cazan pe combustibil lichid 
EN 267 Arzătoare automate cu tiraj forțat pentru combustibil lichid 
EN 303-1 Cazane de încălzire – Partea 1: Cazane de încălzire cu arzătoare cu tiraj forțat – Terminologie, cerințe 

generale, încercare și marcare 
EN 303-2 Cazane de încălzire – Partea 2: Cazane de încălzire cu arzătoare cu tiraj forțat – Cerințe speciale pentru 

cazane cu arzătoare pe ulei cu atomizare 
EN 303-4 Cazane de încălzire – Partea 4: Cazane de încălzire cu arzătoare cu tiraj forțat – Cerințe speciale pentru 

cazane cu arzătoare pe ulei cu tiraj forțat, cu puteri de până la 70 kW și cu o presiune maximă de lucru de 3 bari 
– Terminologie, cerințe speciale, încercare și marcare 

EN 304 Cazane de încălzire – Cod de încercare pentru cazane de încălzire pentru arzătoare pe ulei cu atomizare 
Centrale termice cu cazan pe combustibil solid 
EN 303-5 Cazane de încălzire – Partea 5: Cazane de încălzire pe combustibil solid alimentate manual și automat, cu 

putere termică nominală de până la 500 kW – Terminologie, cerințe, încercare și marcare 
EN 14918 Biocombustibili solizi – Determinarea puterii calorifice 
Centrale termice cu cazan electric 
EN 60335-2-35 Aparate electrocasnice și aparate electrice similare – Siguranță – Partea 2-35: Cerințe speciale pentru 

încălzitoarele instantanee de apă 
Centrale termice cu pompă de căldură acționată cu combustibil 
EN seria 12309 Aparate de climatizare și/sau pompe de căldură cu gaz, cu absorbție și adsorbție, cu debit caloric net care nu 

depășește 70 kW 
DIN 4702, Partea a 8-a Cazan pentru încălzire centrală; determinarea eficienței standard și a emisivității standard 
Centrale termice cu pompe de căldură acționate electric 
EN seria 14511 Aparate de climatizare, grupuri de refrigerare a lichidelor și pompe de căldură cu compresoare acționate electric 

pentru încălzirea și răcirea incintelor 
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EN 14825 Aparate de climatizare, grupuri de refrigerare a lichidelor și pompe de căldură cu compresoare acționate electric 
pentru încălzirea și răcirea incintelor – Încercarea și clasificarea în condiții de sarcină parțială și calcularea 
performanței sezoniere 

Centrale termice cu cogenerare 
EN 50465 Aparate cu gaz – Aparate de încălzire cu pile de combustie cu gaz – Aparat de încălzire cu pilă de combustie cu 

gaz, cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu 70 kW 19 
ISO 3046-1 Motoare cu ardere internă cu piston – Performanță – Partea 1: Declarații privind puterea, consumul de 

combustibil și de ulei de lubrifiere și metodele de încercare – Cerințe suplimentare pentru motoarele de uz 
general 

Emisii de oxizi de azot 
EN 14792 Emisii din surse staționare – Determinarea concentrației masice a oxizilor de azot (NOx) – Metodă de referință: 

Chemiluminiscența 
Emisii de monoxid de carbon 
EN 15058 Emisii din surse staționare – Determinarea concentrației masice a monoxidului de carbon (CO) – Metodă de 

referință: Spectrometrie nedispersivă în infraroșu 
Emisii de carbon organic gazos 
EN 12619 Emisii din surse staționare – Determinarea concentrației masice a carbonului organic gazos total la concentrații 

scăzute în gazele de ardere – Metoda continuă cu detector de ionizare în flacără 
Emisii de particule 
EN 13284-1 Emisii din surse staționare – Determinarea concentrației masice scăzute de praf – Partea 1: Metoda 

gravimetrică manuală 
Emisii de zgomot 
EN 15036 Cazane de încălzire – Reglementări de încercare pentru emisiile de zgomot în aer provenite de la generatoarele 

de căldură. 
ISO EN 3743 Acustică – Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot – Metode tehnice pentru sursele 

mici și mobile în câmp reverberant 
EN ISO 3744  Acustică – Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de 

zgomot utilizând presiunea acustică – Metode tehnice în condiții apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra 
unui plan reflectant  

EN ISO 3746 Acustică – Determinarea nivelurilor de putere acustică și a nivelurilor de energie acustică ale surselor de 
zgomot utilizând presiunea acustică – Metodă de control care utilizează o suprafață de măsurare 
înconjurătoare, deasupra unui plan reflectant  

EN 12102 Aparate de climatizare, grupuri de refrigerare a lichidelor, pompe de căldură și dezumidificatoare cu 
compresoare acționate electric pentru încălzirea și răcirea incintelor – Măsurarea zgomotului în aer – 
Determinarea nivelului de putere acustică 
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Tabelul 2. Metodologia de calcul a emisiilor sezoniere aferente încălzirii incintelor 

Tipul de cazan pe combustibil solid Formula  
Cazane pe combustibil solid cu alimentare manuală, care pot fi utilizate în 
mod continuu la 50% din puterea termică nominală, și cazane pe 
combustibil solid cu alimentare automată 

 

Cazane pe combustibil solid cu alimentare manuală, care nu pot fi utilizate 
în mod continuu la 50% sau mai puțin din puterea termică nominală, și 
cazane pe combustibil solid cu cogenerare 
 

 

unde: 
Es sunt emisiile sezoniere aferente încălzirii incintelor. 
Es,p sunt emisiile de particule, compuși organici gazoși, monoxid de carbon și oxizi de azot, măsurate la 30 % sau la 50 % din puterea 
termică nominală, după caz. 
Es,r sunt emisiile de particule, compuși organici gazoși, monoxid de carbon și oxizi de azot, măsurate la puterea termică nominală. 
 
 
 

2. Emisiile de GES, prevăzute la criteriul 2 din specificațiile tehnice, se calculează cu formulele TEWI indicate în tabelul 3 (formula depinde 
de tehnologia generatorului de căldură). Fiecare formulă TEWI poate avea două părți, una care depinde numai de eficiența centralei 
termice (exprimată ca eficiență energetică sezonieră a încălzirii incintelor ηs) și de intensitatea carbonului din combustibil (reprezentată de 
parametrul β) și a doua (aplicabilă numai centralelor termice cu pompe de căldură) care depinde de emisiile de gaze cu efect de seră 
datorate scurgerii de agent frigorific. Emisiile de GES datorate scurgerii de agent frigorific depind de potențialul de încălzire globală 
(GWP100) al agentului frigorific și de scurgerea de agent frigorific în faza de utilizare (exprimată ca rată de scurgere anuală, ER, în 
procente din masa totală de agent frigorific, pe an) și la sfârșitul ciclului de viață (exprimată ca procent din masa totală de agent frigorific, 
α). 

 

Tabelul 3. Formulele TEWI în funcție de tehnologia generatorului de căldură 

Tehnologia generatorului 
de căldură 

Formula TEWI (g echivalent CO2/kWh de putere termică) 

Centrale termice cu cazan 

 

Centrale termice cu pompe 
de căldură  
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Centrale termice cu 
cogenerare   

Pachet de centrală termică  

 
 

 
Parametrii principali din formulele TEWI de mai sus sunt descriși în tabelul 4. 

 

Tabelul 4. Parametrii principali utilizați în formulele TEWI 

Parametru Descrierea parametrului Unități Valoarea constantă sau testul 
care trebuie efectuat pentru a 
obține parametrul 

βelec Intensitatea emisiilor de GES atribuite energiei electrice  [g echivalent CO2/kWhelec] 384 
βfuel Intensitatea emisiilor de GES ale combustibilului utilizat 

în centrala termică 
[g echivalent CO2/kWhgaz] A se vedea tabelul 5 

ηs Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor [-] Se va testa și declara de către 
solicitant (criteriul 1) 

ηs,b Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor a 
cazanului centralei termice, în condiții climatice medii 

[-] Se va testa și declara de către 
solicitant (criteriul 1) 

ηs,hp Eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor a 
pompei de căldură a centralei termice, în condiții 
climatice medii 

[-] Se va testa și declara de către 
solicitant (criteriul 1) 

ηthermal Randamentul termic [-] A se vedea tabelul 6 
ηel Randamentul electric [-] A se vedea tabelul 6 
δ Indicator [-] = 0 în cazul unei centrale 

termice cu pompă de căldură 
acționată electric 
= 1 în cazul unei centrale 
termice cu pompă de căldură 
acționată cu combustibil 

GWP100 Potențialul de încălzire globală (cu efect pe o perioadă 
de 100 de ani) 

[g echivalent CO2/g agent 
frigorific, pe o perioadă de 100 
de ani] 

Conform anexei I la 
Regulamentul (CE) 
nr. 842/2006 

m Masa agentului frigorific [g] Se va declara de către solicitant
ER Pierderea de agent frigorific pe an [%/an] Se utilizează o valoare ER = 



 30

3,5 %/an. 
n Ciclu de viață [ani] Se utilizează o valoare n = 15. 
α Pierderea de agent frigorific la sfârșitul ciclului de viață 

(pierdere la eliminare) 
[%] Se utilizează o valoare α = 

35 %. 
P Sarcina nominală [kW] Se va declara de către solicitant
h Ore de funcționare la sarcină completă [h/an] 2 000 
shp Partea de putere termică ce revine pompei de căldură 

din puterea termică totală a centralei termice  
[-] Se va declara de către solicitant

 
Tabelul 5 descrie modul de determinare a parametrului βfuel din formulele TEWI de mai sus, în funcție de combustibilul utilizat în centrala 
termică. În cazul în care cazanul este proiectat pentru un combustibil ce nu figurează în tabel, se alege combustibilul cel mai apropiat ca 
origine (fosil sau biomasă) și formă (gazos, lichid sau solid) de combustibilul utilizat. 

Tabelul 5. Parametrul βfuel (intensitatea emisiilor de GES) care trebuie introdus în formulele TEWI 

Combustibilul utilizat în centrala 
termică 

Intensitatea emisiilor de GES Valoarea (g echivalent CO2/kWhgaz) 

Combustibil fosil gazos βfuel = βgaz 202 
Combustibil fosil lichid βfuel = βpetrol 292 
Combustibil fosil solid βfuel = βcărbune 392 
Biomasă gazoasă βfuel = βbio-gaz 98 
Biomasă lichidă βfuel = βbio-petrol 149 
Bușteni de lemn βfuel = βbio-bușteni 19 
Așchii de lemn βfuel = βbio-așchii 16 
Peleți din lemn βfuel = βbio-peleți 39 
Amestecuri de combustibili fosili și 
biomasă 

βfuel = medie ponderată obținută însumând fracțiile 
masice ale combustibililor respectivi înmulțite cu 
parametrul emisiilor lor de GES 

Σ (Fuel X % × βfuel X) + (Fuel Y % × βfuel Y) 
+ … (Fuel N % × βfuel N) 

 
Tabelul 6 descrie modul de determinare a parametrilor ηthermal și ηel din formula TEWI pentru centrale termice cu cogenerare.  

 
 

Tabelul 6. Parametrii ηthermal și ηel care trebuie introduși în formula TEWI pentru centrale termice cu cogenerare 

Parametru Expresie 
ηthermal  



 31

În cazul centralelor termice cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, neechipate cu sisteme de încălzire 
suplimentare 
 

  

ηel 

În cazul centralelor termice cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, echipate cu sisteme de încălzire 
suplimentare 
 

 
unde: 
ηs înseamnă eficiența energetică sezonieră a încălzirii incintelor definită în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 
 
ηel înseamnă randamentul electric definit în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup0 înseamnă randamentul electric la puterea termică nominală al centralei termice cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, cu 
sistemul de încălzire suplimentar dezactivat, definit în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 
 
ηel,CHP100+Sup100 înseamnă randamentul electric la puterea termică nominală al centralei termice cu cogenerare pentru încălzirea incintelor, 
cu sistemul de încălzire suplimentar activat, definit în Regulamentul (UE) nr. 813/2013 
 
 

3. Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că centrala termică cu apă pe care o cumpără îndeplinește cerințele tuturor legilor aplicabile 
în țara în care va fi utilizată. Acestea pot include, printre altele, legi referitoare la mediu și siguranță. 

4. Autoritatea contractantă trebuie să țină seama de circumstanțele locale (tipul, dimensiunea și cererea de energie a clădirilor, sursele 
potențiale de combustibil etc.) și trebuie să efectueze o analiză a pieței, pentru a stabili cea mai bună tehnologie disponibilă pentru 
necesarul identificat. Centrala termică trebuie să fie echipată cu sisteme adecvate de control, pentru a asigura controlul în măsură 
suficientă al temperaturii și al cererii de încălzire, astfel încât cerințele locale să fie îndeplinite. 

5. În ceea ce privește lucrările de instalare, autoritățile contractante trebuie să se asigure că personalul este instruit corespunzător. Cerințele 
juridice referitoare la programul de formare a personalului pot varia de la un stat membru la altul. 

6. Criterii de atribuire: Autoritățile contractante trebuie să indice în invitația de participare la procedura de ofertare și în documentele 
aferente procedurii de ofertare numărul de puncte care se acordă pentru fiecare criteriu de atribuire. Criteriile de atribuire referitoare la 
mediu trebuie să reprezinte, împreună, cel puțin 15 % din totalul punctelor disponibile. 

 

4. Costurile pe ciclu de viață (LCC) 
La aplicarea criteriilor privind APE, unul dintre cele mai importante aspecte de care trebuie să se țină seama este comparația dintre cele mai 
performante produse din punctul de vedere al mediului și produsele medii de pe piață în ceea ce privește costurile pe ciclul de viață. În achizițiile 
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publice, aspectele legate de costuri sunt deosebit de importante din cauza necesității de a justifica cheltuielile publice. Statele membre trebuie 
încurajate să aleagă produse care reprezintă o bună investiție pe termen lung și sunt compatibile cu politicile generale. 

Centralele termice cu apă sunt unul dintre produsele în cazul cărora impactul aferent ciclului de viață depinde în cea mai mare parte de faza de 
utilizare (în special, de consumul de energie în faza de utilizare). Prin urmare, costurile de achiziție reprezintă numai o mică parte din costul total 
pe ciclul de viață al produsului. O serie de studii privind considerentele legate de costuri în cadrul APE 20 au concluzionat că prețurile de achiziție 
mai ridicate sunt, de obicei, compensate de costuri operaționale mai scăzute, în special în cazul produselor cu eficiență energetică ridicată. Un 
exemplu tipic îl constituie instalațiile de încălzire cu randament ridicat. Studiul menționat a constatat că, pe durata întregului ciclu de viață al 
instalației de încălzire, aproximativ 95 % din costurile totale au fost costuri operaționale. Prin urmare, concluzia este că deciziile de achiziții publice 
bazate exclusiv pe prețul de achiziție pot conduce la efectuarea unei investiții ineficiente. 

Raportul tehnic general asociat acestui studiu cuprinde analiza detaliată a costurilor pe ciclul de viață al centralelor termice cu apă, ale cărei 
principale concluzii sunt sintetizate mai jos. 

Costurile totale pe ciclul de viață pentru diferitele variante de centrale termice cu apă (care includ costurile de achiziționare, de întreținere și de 
funcționare) s-au dovedit a fi strâns legate de costurile curente ale energiei. Unele studii21 au arătat, în special, că deciziile guvernamentale privind 
tarifele la energie pot transforma impactul economic pozitiv al unei variante de centrală termică în impact economic negativ. În special centralele 
termice cu pompă de căldură acționată electric și cele cu cogenerare par a fi sensibile la astfel de efecte. 

S-a constatat că pompele de căldură sunt în continuare o variantă relativ costisitoare de centrală termică, în special dacă sunt incluse și lucrările 
necesare pentru instalarea completă (realizarea sistemului sursei de căldură și a sistemului de absorbant/emițător de căldură). 

Din modelarea efectuată pentru definirea măsurilor referitoare la proiectarea ecologică (mai multe informații sunt disponibile în raportul tehnic 
general) au rezultat costurile pe ciclul de viață în cazurile LLCC (least life cycle cost - cel mai mic cost pe ciclul de viață) și BAT (best available 
technology - cea mai bună tehnologie disponibilă). La nivelul LLCC, sunt indicate economii de până la 16 % pentru clasele de dimensiuni mai mici 
(până la 29 kW) și de 30-46 % pentru cele mai mari dimensiuni (> 60 kW). Economiile la nivelul BAT indică faptul că, exceptând cel mai mic nivel 
XXS (până la 10 kW), soluțiile BAT nu asigură economii atât de mari ca soluțiile LLCC, dar continuă să fie mai economice decât scenariul de bază.  

 
Nivelurile BAT se bazează în mare parte pe tehnologia cu pompă de căldură, completată uneori de instalații solare care asigură un beneficiu 
suplimentar. Studiul oferă și unele explicații în acest sens: 

− pompele de căldură nu pot fi utilizate în toate cazurile. În special pompele de căldură geotermale cu sonde verticale necesită autorizații 
speciale din partea societăților de distribuție a apei și/sau a autorităților locale etc.; 

− este nevoie de instalatori specializați și de echipamente speciale, oferta în acest sens fiind (deocamdată) limitată; 

− randamentul pompei de căldură depinde foarte mult de configurația și de modul de instalare al acesteia; 

− pompa de căldură este deseori un echipament pentru preluarea sarcinii de bază, ceea ce înseamnă că, pentru a satisface atât sarcina de 
bază, cât și vârfurile de sarcină, un dispozitiv hibrid (de exemplu, un cazan convențional) poate constitui adesea soluția economică; 

− beneficiile energetice depind foarte mult de climă, în special în cazul pompelor de căldură cu sursă de aer și al energiei solare; 

− ca urmare a celor de mai sus, durata de amortizare va varia foarte mult, depinzând de țară și de circumstanțe. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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Economiile de energie (și economiile de costuri asociate, dependente de prețurile energiei), care ar putea fi obținute prin aplicarea criteriilor UE 
privind APE pentru centralele termice cu apă, depind de tehnologie. În cazul cazanelor, aplicarea criteriului de bază privind eficiența energetică ar 
putea genera economii de energie de aproximativ 40 % (în raport cu scenariul de bază definit în Studiul pregătitor privind cerințele de proiectare 
ecologică Lotul 122) pentru clasele de dimensiuni mai mici și de 50 % pentru cele mai mari dimensiuni. În cazul pompelor de căldură, aceste 
economii de energie ar fi de 45 % și, respectiv, de 55 %. În ceea ce privește criteriul complet, economiile de energie în cazul cazanelor ar putea 
atinge 44 % pentru cele mai mici și 55 % pentru cele mai mari, iar în cazul pompelor de căldură, cifrele s-ar putea ridica la 55 % și, respectiv, 
64 %. Creșterea cu 1 % a eficienței energetice (criteriu de atribuire) ar însemna o economie suplimentară de energie de aproximativ 0,5 % pentru 
cazane și de aproximativ 0,3 % pentru pompele de căldură. 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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