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Criteriile UE privind APE pentru echipamente electrice și 
electronice utilizate în sectorul asistenței medicale (EEE pentru 

asistență medicală) 
Achizițiile publice ecologice (APE) sunt un instrument voluntar. Prezentul document conține criteriile 
UE privind APE, elaborate pentru echipamentele electrice și electronice utilizate în sectorul asistenței 
medicale. 

Informații detaliate privind grupul de produse „echipamente electrice și electronice pentru asistență 
medicală”, motivele pentru care au fost selectate aceste criterii și informațiile referitoare la legislația 
aferentă și la alte surse sunt disponibile în raportul tehnic de referință.  

Criteriile UE privind APE sunt prezentate, de regulă, în două seturi, criterii de bază și criterii complete: 

• Criteriile de bază pot fi utilizate de orice autoritate contractantă din statele membre și vizează 
efectele principale asupra mediului. Acestea sunt concepute pentru a putea fi utilizate cu un 
efort suplimentar de verificare minim sau cu creșteri minime ale costurilor. 

• Criteriile complete sunt elaborate pentru cei care doresc să achiziționeze cele mai bune 
produse disponibile pe piață. Acestea pot presupune un efort suplimentar de verificare sau o 
ușoară creștere a costurilor în comparație cu alte produse având aceeași funcționalitate. 

Întrucât este vorba despre un nou grup de produse, au fost stabilite, în principal, criteriile de bază. 
Criteriile complete pot fi consultate la sfârșitul documentului (nr. 17 și 18). 

Criteriile au fost elaborate cu scopul de a încuraja achiziționarea de echipamente electrice și 
electronice pentru asistență medicală care au un impact redus asupra mediului, acordându-se 
permanent prioritate siguranței și confortului pacienților, personalului medical, tehnicienilor și 
personalului de întreținere.  

Acronimele utilizate figurează în anexa 19. 

 

1. Definiție și domeniu de aplicare 

În sensul prezentelor criterii, echipamentele electrice și electronice pentru asistență medicală includ 
atât echipamentele de tensiune înaltă, cât și echipamentele de tensiune joasă. Acestea acoperă ciclul 
complet de asistență medicală, prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 93/42/CEE privind 
dispozitivele medicale. Această directivă include dispozitivele medicale utilizate, de exemplu, pentru 
prevenire, diagnosticare, tratament, monitorizare, ameliorare și reabilitare. Conform standardului EN 
IEC 60601-1, echipamentele electrice medicale sunt definite ca fiind:  

- echipamente electrice medicale prevăzute cu un singur racord la o rețea de alimentare dată 
(echipamente fixe) și destinate diagnosticării, tratării sau monitorizării pacientului aflat sub 
supraveghere medicală, care sunt în contact fizic sau electric cu pacientul și/sau transferă energie 
pacientului sau de la pacient și/sau detectează un astfel de transfer de energie către pacient sau de la 
acesta. Echipamentele includ accesoriile definite de producător, care sunt necesare pentru utilizarea 
normală a acestora. 

- echipamente electrice medicale mobile, care sunt echipamente transportabile, concepute pentru a fi 
deplasate dintr-o locație în alta între perioadele de utilizare, cu ajutorul roților proprii sau al unor 
mijloace echivalente.  
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În ceea ce privește grupurile de produse excluse din domeniul de aplicare, a se vedea raportul tehnic 
de referință. 

Criteriile de achiziție din prezentul document sunt destinate a fi utilizate în achiziția următoarelor 
produse: 

• CPV 33157000 Echipament de anestezie – ventilator (ventilator de terapie intensivă, cu excepția 
ventilatorului de transport, ventilator de anestezie, cu excepția ventilatorului la domiciliu) 

• CPV 33195100-4: Echipament de monitorizare la pat 

• CPV 33115100-0: Tomografie computerizată (TC) 

• CPV 33123200-0: Echipament electrocardiografic (ECG), diagnostic 

• CPV 33168100-6: Echipament endoscopic (ansamblu cameră video, endoscop, sistem de 
iluminare, pompă de aer) 

• CPV 39330000-4: Mașină de dezinfectat cu golire 

• CPV 33181100-3: Echipament de hemodializă 

• CPV 33161000-6: Echipament pentru chirurgia, de înaltă frecvență, cu radiofrecvență, pentru 
diatermie, bipolar, monopolar 

• CPV 33152000-0: Incubatoare pentru nou-născuți, permanente 

• CPV 33194110-0: Pompe de perfuzie și pompe tip seringă 

• CPV 33157400-9: Echipament pentru terapia intensivă – umidificator activ pentru gazele 
respiratorii 

• CPV 33169100-3: Instrumente chirurgicale cu laser  

• CPV 33111610-0: Imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) 

• CPV 39711120-6: Congelatoare medicale 

• CPV 31524110-9: Dispozitive de iluminat medicale: lămpi chirurgicale 

• CPV 33191110-9: Sterilizator medical  

• CPV 33160000-9, 33162000-3: Sisteme de încălzire pentru pacienți (pături, perne, saltele) 

• CPV 33112200-0: Echipamente cu ultrasunete, cu excepția celor utilizate în scopuri terapeutice 

• CPV 33191000-5: Mașină de spălat și dezinfectat 

• CPV 33111000-1, 33111650-2: Echipament radiologic (inclusiv pentru mamografie, cu excepția 
celui utilizat pentru detectarea osteoporozei) 
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2. Efecte principale asupra mediului 

Criteriile propuse privind APE sunt concepute astfel încât să reflecte efectele principale asupra 
mediului. Această abordare este sintetizată în continuare: 

Ordinea efectelor nu reflectă neapărat importanța acestora. 
 

ASPECTE PRINCIPALE DE MEDIU 
șI EFECTE PRINCIPALE ASUPRA 
MEDIULUI 

 ABORDAREA APE 

•     Achiziționarea de echipamente eficiente din 
punct de vedere energetic 

• Achiziționarea de echipamente prevăzute 
cu mod de funcționare cu consum redus de 
energie 

 

• Achiziționarea de echipamente prevăzute 
cu instrucțiuni de management al 
performanțelor ecologice 

 

• Achiziționarea de echipamente prevăzute 
cu contor 

 

• Consumul de energie în faza de 
utilizare (de exemplu, emiterea 
de gaze cu efect de seră și 
poluarea aerului în procesul de 
producere a energiei) 

• Asigurarea funcționării adecvate și 
eficiente din punct de vedere energetic a 
echipamentelor prin evaluarea nevoilor și 
oferirea de formare în domeniul eficienței 
energetice  

 
 

• Consumul de apă în faza de 
utilizare: echipamente de 
dializă, de dezinfectare (resurse 
de apă limitate) 
 

• Achiziționarea de echipamente de dializă și 
de dezinfectare cu consum redus de apă 

 

• Consumul de gaz în faza de 
utilizare: echipamente de 
anestezie 
(de exemplu, emisii de gaze cu 
efect de seră) 

 

• Achiziționarea de echipamente de 
anestezie cu flux redus  

• Utilizarea agenților de răcire în 
congelatoarele medicale 
(încălzirea globală, epuizarea 
stratului de ozon) 

 

• Achiziționarea de congelatoare medicale 
care utilizează agenți de răcire cu potențial 
de încălzire globală (GWP) redus  

• Utilizarea materialelor 
(resurse limitate) 
 

•  Longevitatea produsului 

• Conținutul de substanțe chimice 
periculoase 

• Achiziționarea de echipamente de la 
furnizori dispunând de sisteme de 
gestionare a substanțelor chimice  
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3. Criteriile UE privind APE pentru echipamente electrice și electronice 
utilizate în sectorul asistenței medicale 

Se recomandă utilizarea criteriilor de la punctul 3.1 pentru achiziționarea tuturor tipurilor de 
echipamente. La punctul 3.2 sunt prezentate cerințele de eficiență energetică, iar la punctul 3.3, 
cerințele de utilizare eficientă a apei pentru diferitele tipuri de echipamente.  

Astfel cum s-a menționat anterior, s-au stabilit în principal criterii de bază. Criteriile complete pot fi 
consultate la sfârșitul documentului (17-18). 

 

 

                                                            
1  Pentru informații suplimentare, a se vedea Orientările Agenției Europene pentru Produse Chimice privind substanțele din 
articole, http://echa.europa.eu/, sau orientări similare, de exemplu www.cocir.org sau alte orientări emise de sectorul industrial 
privind REACH.  

3.1 Criterii pentru toate tipurile de echipamente 

Criterii de bază 

OBIECT 

Achiziționarea de echipamente electrice și electronice utilizate în sectorul asistenței medicale, care au 
un impact redus asupra mediului  

CRITERII DE SELECȚIE 

1. Sistem de gestionare a substanțelor chimice  
Ofertantul trebuie să dețină un sistem de gestionare a substanțelor chimice dispunând de resurse 
dedicate, de experiența necesară și de proceduri și instrucțiuni formalizate, care să asigure faptul că 
ofertantul are cunoștință de prezența, în produsul (produsele) achiziționat (achiziționate) contractului, 
a substanțelor incluse în lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită, 
identificate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul REACH), inclusiv de 
prezența eventualelor substanțe adăugate pe această listă. Acest lucru presupune: 

• solicitarea de informații de la furnizori cu privire la prezența substanțelor incluse pe listă, 
inclusiv a noilor substanțe incluse pe listă (în termen de o lună de la publicarea de către 
Agenția Europeană pentru Produse Chimice – ECHA a listei revizuite); 

• colectarea și arhivarea sistematică a informațiilor primite cu privire la substanțele care prezintă 
motive de îngrijorare deosebită, figurează pe lista substanțelor candidate prevăzută de 
Regulamentul REACH, și sunt prezente în produsele achiziționate în cadrul contractului; și 
anume, proceduri de menținere a evidențelor și de monitorizare (de exemplu, verificarea 
periodică a documentației privind conținutul de substanțe incluse pe lista substanțelor 
candidate al produsului și controale punctuale privind conținutul chimic (rapoarte de analiză de 
laborator), pentru a detecta eventuale neconcordanțe în informațiile colectate.  

Verificare: Ofertanții trebuie să confirme că aplică procedurile și instrucțiunile de mai sus și să descrie 
sistemul de documentare, monitorizare și urmărire, precum și resursele alocate (timp, personal și 
experiența personalului). Se pot efectua controale punctuale ale rapoartelor descrise în cerința de mai 
sus1.  

http://echa.europa.eu/
http://www.cocir.org/
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SPECIFICAȚII TEHNICE 

2. Instrucțiuni pentru managementul performanțelor ecologice  
Trebuie să se furnizeze un ghid cu instrucțiuni privind modul de maximizare a performanței ecologice 
a echipamentului medical respectiv, în scris, ca parte specifică a manualului pentru utilizatori sau în 
format digital accesibil pe site-ul de internet al producătorului sau pe un CD sau tipărit pe ambalaj sau 
inclus în documentația care însoțește produsul. Manualul de instrucțiuni trebuie furnizat împreună cu 
echipamentul. Documentația va conține următoarele elemente, ca cerință minimă și fără a aduce 
atingere performanței clinice a echipamentului: 

• instrucțiuni pentru utilizatori privind modul de utilizare a echipamentului astfel încât să se reducă la 
minimum impactul acestuia asupra mediului în cursul instalării, utilizării, reparării și 
reciclării/eliminării, inclusiv instrucțiuni privind modul de reducere la minimum a consumului de 
energie, apă, materiale/componente consumabile, precum și a emisiilor; 

• recomandări privind întreținerea adecvată a produsului, inclusiv informații privind piesele care pot 
fi înlocuite, instrucțiuni de curățare; 

• informații privind conținutul de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, incluse pe 
lista substanțelor candidate identificate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
(Regulamentul REACH), al produsului (produselor) achiziționate în cadrul contractului, astfel încât 
autoritatea contractantă să poată lua măsurile de precauție adecvate pentru a se asigura că 
utilizatorii produsului primesc informațiile respective și pot acționa în consecință.  

Verificare: 
O copie a paginilor relevante din manualul de instrucțiuni trebuie pusă la dispoziția autorității 
contractante. De asemenea, ofertantul trebuie să declare că manualul este disponibil pe site-ul său de 
internet sau al producătorului, pe un CD sau în format pe hârtie.  
O listă a substanțelor prezente în produsul (produsele) achiziționat (achiziționate) în cadrul 
contractului, incluse pe lista substanțelor candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită, și 
informații complementare în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul REACH.  

3. Longevitatea produsului și garanția 

Garanția oferită de producător trebuie să prevadă repararea sau înlocuirea produsului. Ofertantul 
trebuie să asigure, de asemenea, disponibilitatea pieselor de schimb originale sau echivalente (direct 
sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați) pe toată durata de viață estimată a echipamentului 
și cel puțin 5 ani după expirarea perioadei de garanție. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să declare că va fi îndeplinită clauza menționată mai sus.  
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4. Instructaj pentru optimizarea eficienței energetice  
Ofertantul trebuie să asigure un instructaj incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor 
de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea 
optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe 
care trebuie să o asigure ofertantul.  

Verificare: 
Descrierea instructajului în domeniul optimizării energetice care trebuie asigurat. 

5. Instalare cu optimizarea eficienței energetice  
La instalarea echipamentului, ofertantul trebuie să furnizeze o evaluare a nevoilor utilizatorului 
(respectiv, secția spitalului) (de exemplu, frecvența de utilizare, tipul de examinări etc.). Pe baza 
analizei, ofertantul trebuie să furnizeze autorității contractante documentație și informații privind modul 
de optimizare a parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului achiziționat. Dacă este 
cazul, acest proces va fi repetat și revizuit cu ocazia fiecărei operațiuni de întreținere preventivă a 
echipamentului efectuată de furnizor. 

Verificare: 
Descrierea procedurii de instalare și a procedurii de întreținere preventivă. 

CLAUZA DE EXECUTARE A CONTRACTULUI 

6. Informații privind conținutul de substanțe incluse pe lista substanțelor candidate care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită  
Timp de cinci ani de la livrarea produsului, autoritatea contractantă va fi informată, în termen de șase 
luni de la publicarea de către Agenția Europeană pentru Produse Chimice a listei revizuite de 
substanțe candidate care prezintă motive de îngrijorare deosebită, cu privire la prezența în toate 
produsele achiziționate în cadrul contractului a uneia sau mai multor substanțe noi incluse pe lista 
respectivă, precum și cu privire la rezultatele revizuirii dosarului de gestionare a riscului, astfel încât 
autoritatea contractantă să poată lua măsurile de precauție adecvate pentru a se asigura că utilizatorii 
produsului primesc informațiile respective și pot acționa în consecință.  
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CRITERII DE ATRIBUIRE 

3.2 Cerințe de performanță energetică 

Cerințele de performanță energetică sunt propuse drept criterii de atribuire.  

7. Performanța energetică a echipamentelor electrice și electronice pentru asistență medicală, 
cu excepția CT, a echipamentului pentru hemodializă, a echipamentului IRM, a sterilizatoarelor 
medicale și a aparatelor de dezinfectat 
Se acordă puncte în funcție de consumul de energie zilnic E (kWh/zi), astfel cum se arată în tabelul 
de mai jos (cu cât este mai mic consumul zilnic de energie, cu atât se vor acorda mai multe puncte). 
Modurile de funcționare sunt definite conform anexei 1. Modul de verificare propus este indicat sub 
tabel.  
Pentru incubatoare și congelatoare medicale, se acordă puncte în funcție de consumul zilnic de 
energie pe volum, E (kWh/zi și m3). 
Achizitorul trebuie să indice modelele estimate de utilizare zilnică a echipamentului („scenariu 
personalizat”), iar ofertantul trebuie să precizeze consumul de energie al echipamentului în diferite 
moduri de funcționare. Scenariul de utilizare predeterminat este o recomandare oferită achizitorului pe 
baza scenariilor de utilizare medie în spitalele europene. Achizitorul este însă liber să adapteze 
scenariul de utilizare la nevoile sale specifice.  

Echipament Mod de 
funcționare 

Scenariu 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Scenariu de 
utilizare 
predeterminat 

Orientări 

Energie în faza 
de utilizare 

declarată de 
ofertant 

Calcularea 
consumului 
de energie 
(E)  

Activ  T1= 24 ore T1 =24 P1 Umidificator 
activ pentru 
gaze 
respiratorii 

Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei 1 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de utilizare 
recomandat 

P= putere (kW), 
măsurători de putere 
în condițiile de testare 
indicate în anexa 11.  

(T1*P1) = 
E (kWh) 
pe zi 

Activ T1 = 24 ore T1 = 24 P1 (T1*P1)= E 
(kWh) pe 
zi 

Echipamente 
de 
monitorizare 
la pat 

Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei 1 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de utilizare 
recomandat 

P= putere (kW), 
măsurători de putere 
în condițiile de testare 
indicate în anexa 13.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
8 

Echipament Mod de 
funcționare 

Scenariu 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Scenariu de 
utilizare 
predeterminat  

Orientări 

Energie în faza 
de utilizare 

declarată de 
ofertant 

Calcularea 
consumului 
de energie 
(E):  

Activ  T1 T1 = 2 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
pe zi 

Standby 
(pentru 
echipamentele 
care dispun de 
acest mod) 

T2  T2 = 2 P2  

Oprit  T3  T3 = 20 P3  

Echipament 
ECG 
(electrocardiog
rafic) 
(diagnostic) 

Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei 1. 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de utilizare 
recomandat 

P= putere (kW), 
măsurători de putere 
în condițiile de testare 
indicate în anexa 7. 

 

Activ  T1 =număr de 
ore de 
funcționare în 
acest mod pe 
zi, următoarele 
condiții fiind 
specificate de 
achizitor 
pentru sursa 
de lumină: 
Lux= 
intensitatea 
luminoasă  
Ra= indice de 
redare a 
culorilor  
T°= 
temperatura 
de culoare 
(Kelvin), 
durata de viață 
în ore 

T1 = 5 P1 (T1*P1) + 
(T2*P2) = 
E (kWh) 
pe zi 

Oprit  T2  T2 = 19 P2  

Echipament 
endoscopic 
(ansamblu 
cameră video, 
endoscop, 
sistem de 
iluminat, 
pompă de 
aer) 

 Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei 1. 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de utilizare 
recomandat 

P= putere (kW), 
măsurători de putere 
în condițiile de testare 
indicate în anexa 8 și 
în condițiile specificate 
de către achizitor. 
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Echipament Mod de 
funcționare 

Scenariu 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Scenariu de 
utilizare 
predeterminat 

Orientări 

Energie în 
faza de 
utilizare 

declarată de 
ofertant 

Calcularea 
consumului de 
energie (E):  

Activ  T1 = număr 
de ore de 

funcționare 
pe zi  

 

T1 = 5 P1 = 
(măsurată cu o 
sarcină de 500 
Ω pentru 
monopolar și 
de 50 Ω pentru 
bipolar cu o 
durată de 30 
de secunde) 

Oprit  T2 = număr 
de ore de 

funcționare 
pe zi 

T2 = 19 P2 

Echipament 
pentru 
chirurgia de 
înaltă 
frecvență și 
pentru 
diatermie  

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

 Scenariu de utilizare 
recomandat 

P= putere (kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare indicate 
în anexa 6 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pe zi 

Activ  T1 = 24 
A se specifica: 
spațiu pentru 
pacienți, de 

exemplu 
spațiu pentru 
pacienți cu o 
greutate de 

până la 6 kg și 
o lungime de 

60 cm 

T1 = 24, 
incubatorul poate 
găzdui pacienți cu o 
greutate de până la 
6 kg și o lungime de 
60 cm 

E1= (T1*P1) 
pe V 

Incubator 
pentru nou-
născuți 
(permanent) 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de utilizare 
recomandat 

P=putere (kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare indicate 
în anexa 9. V= 
volumul (m3) al 
incubatorului 
care 
îndeplinește 
condițiile (de 
spațiu) 
specificate de 
achizitor 

(T1*P1)/ V = 
E (kWh) pe 
zi și m3 de 
incubator 
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Activ  T1 T1 = 14 P1 

Oprit  T2  T2 = 10 P2 

Pompe de 
perfuzie și 
pompe tip 
seringă 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de utilizare 
recomandat 

P=putere (kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare indicate 
în anexa 10. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pe zi 

 

 

Echipament Mod de 
funcționare 

Scenariu 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Scenariu de 
utilizare 
predeterminat 

Orientări 

Energie în 
faza de 
utilizare 

declarată de 
ofertant 

Calcularea 
consumului de 
energie (E):  

modul de 
funcționare: 
„activ” = 
„pregătit 
pentru 
utilizare”  

T1 T1 = 5 P1 

modul de 
funcționare: 
„standby” = 
laser „standby”  

T2  T2 = 4 P2 

Oprit  T3  T3 = 15 P3 

Instrumente 
chirurgicale 
cu laser, 
lasere 
continue 

Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei1, iar 
definițiile modului 
„activ” și modului 
„standby” sunt 
conforme cu 
definițiile din 
standardul SS-EN 
60 601-2-22, 
2.1.117 - starea 
„standby”/„pregătit 
pentru utilizare”.  

T=timp, număr de 
ore de funcționare 
în modul curent pe 
zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere (kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare indicate 
în anexa 12. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) pe zi 

Congelatoare 
medicale 

Activ  T1 = 24 ore. A 
se specifica: 
Capacitatea 

utilă, lungimea, 
lățimea și 
înălțimea 

corespunzătoare 
volumului intern 

T1 = 24 P1 (T1*P1)/ V = 
E (kWh) pe 
zi și m3 de 
congelator 
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= V, volumul 
(m3) al 

congelatorului, 
precum și 

temperatura 
cerută. 

Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei1. 

T=timp 

V= volum  

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere (kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare indicate 
în anexa 17. 

 

 

 

Echipament Mod de 
funcționare 

Scenariu 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Scenariu de 
utilizare 
predeterminat 

Orientări 

Energie în 
faza de 
utilizare 

declarată 
de ofertant 

Calcularea 
consumului de 
energie (E):  

Activ T1= număr de ore 
de funcționare în 
acest mod pe zi, 
următoarele condiții 
fiind specificate de 
achizitor: 
Lux= intensitatea 
luminoasă  
Ra= indicele de 
redare a culorilor  
T°= temperatura de 
culoare (Kelvin)  
Durata de viață în 
ore 

T1= 8  P1 = 
măsurată 

pentru tipul 
de lampă 

care 
îndeplineșt
e condițiile 
specificate 
de achizitor 

Oprit T2 T2= 16 P2 

Dispozitive 
de iluminat 
medicale 
(lămpi 
chirurgicale) 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr de ore 
de funcționare în 
modul curent pe zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere 
(kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare 
indicate în 
anexa 15. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pe zi 

Activ T1 T1 = 9 P1 

Oprit  T2 T2= 15 P2 

Sisteme de 
încălzire 
pentru 
pacienți 
(pături, perne, 
saltele) 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr de ore 
de funcționare în 
modul curent pe zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere 
(kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pe zi 
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indicate în 
anexa 16. 

Activ T1 T1 = 9 P1+ PF (T1*(P1+ PF)) 
+ (T2*P2) = E 
(kWh) pe zi 

Oprit  T2 T2= 15 P2  

Cu dispozitiv 
de aer sub 
presiune 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr de ore 
de funcționare în 
modul curent pe zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere 
(kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare 
indicate în 
anexa 16. 

PF = puterea 
dispozitivului 
cu aer sub 
presiune 

 

 

Echipament Mod de 
utilizare 

Scenariu 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Scenariu de 
utilizare 
predeterminat 

Orientări 

Energie în 
faza de 
utilizare 

declarată 
de ofertant 

Calcularea 
consumului de 
energie (E):  

Scanare / 
pregătit 
pentru 
scanare 

T1 T1= 6 P1  

Standby  T2  T2= 6 P2  

Oprit  T3  T3= 12 P3  

 Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
COCIR SRI v1 
(2009) 

T=timp, număr 
de ore de 
funcționare în 
modul curent pe 
zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere 
(kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare 
indicate în 
anexa 14. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = E 
(kWh) pe zi 

Echipamente cu 
ultrasunete, cu 
excepția celor 
utilizate în 
scopuri 
terapeutice 

Pentru echipamente cu ultrasunete care funcționează cu 
baterii 
Consum de energie (kWh) necesar pentru încărcarea 
completă a bateriei Echarge 
Consum zilnic pentru modelele care funcționează cu baterii: 
Echarge*3 

 

 

Ventilator, 
ventilator de 

Activ  T1 = 24 ore T1 = 24 P1 (T1*P1) = E 
(kWh) pe zi
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ventilator de 
terapie intensivă 
(cu excepția 
ventilatorului de 
transport), 
ventilator de 
anestezie (cu 
excepția 
ventilatoarelor la 
domiciliu) 

 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr de 
ore de funcționare 
în modul curent pe 
zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P= putere 
(kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare 
indicate în 
anexa 18.  

(kWh) pe zi 

Standby  T1 T1 = 15 P1 

Oprit  T2  T2= 9 P2 

Echipament 
radiologic, 
inclusiv pentru 
mamografie, cu 
excepția celui 
utilizat pentru 
detectarea 
osteoporozei 

Modurile de 
funcționare 
sunt definite 
conform 
anexei1. 

T=timp, număr de 
ore de funcționare 
în modul curent pe 
zi 

Scenariu de 
utilizare 
recomandat 

P=putere 
(kW), 
măsurători de 
putere în 
condițiile de 
testare 
indicate în 
anexa 3. 

(T1*P1) + 
(T2*P2) = E 
(kWh) pe zi 

Verificare: 
Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform standardului EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 
și 6.4) sau unui standard echivalent. Raportul de testare trebuie să includă date privind performanța 
energetică a echipamentului. Datele trebuie măsurate în modurile de funcționare, precum și în 
condițiile de testare indicate în anexe și scenariile de utilizare, specificate pentru fiecare dintre 
echipamentele menționate anterior. Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu 
cerințele generale ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui 
standard echivalent, în condițiile de testare menționate anterior. 

8. Performanța energetică a echipamentului de tomografie computerizată (TC) 
Se acordă puncte în funcție de consumul zilnic de energie E (kWh/zi), a se vedea mai jos (cu cât este 
mai mic consumul zilnic de energie, cu atât se vor acorda mai multe puncte). 
Modurile de funcționare sunt definite conform anexei 2. 

Achizitorul trebuie să indice modelele estimate de utilizare zilnică a echipamentului („scenariu 
personalizat”), iar ofertantul trebuie să precizeze consumul de energie al echipamentului în diferite 
moduri de funcționare. Scenariul de utilizare predeterminat este o recomandare oferită achizitorului. 
Achizitorul este însă liber să adapteze scenariul de utilizare la nevoile sale specifice.  

Scenariul de utilizare predeterminat (utilizat ca referință pentru compararea echipamentelor de TC) 
Ofertanții trebuie să indice consumul zilnic de energie, E (kWh/zi), pentru unul dintre cele trei 
scenarii2, conform metodologiei și condițiilor de testare prevăzute de COCIR SRI pentru echipamente 
de tomografie computerizată, a se vedea www.cocir.org, sau de un standard echivalent. Achizitorul 
menționează scenariile pentru care trebuie să se indice consumul de energie: 

• scenariul „oprit”: consumul de energie aferent scenariului de utilizare cu 20 de scanări pe zi și 
12h în modul „oprit” pe timpul nopții 

• scenariul „inactiv”: consumul de energie aferent scenariului de utilizare cu 20 de scanări pe zi 
și 12h în modul „inactiv” pe timpul nopții 

• scenariul „consum redus de energie”: consumul de energie aferent scenariului de utilizare cu 

http://www.cocir.org/
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20 de scanări pe zi și 12h în modul „consum redus de energie” pe timpul nopții 
 

Scenariu de utilizare personalizat 

Ofertanții indică valorile următoare, conform metodologiei și condițiilor de testare prevăzute de COCIR 
SRI pentru echipamente de tomografie computerizată, a se vedea 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau de un standard echivalent: 

 

POff : puterea consumată (kW) în modul „oprit” 

PIdle : puterea consumată (kW) în modul „inactiv” 

PLow: puterea consumată (kW) în modul „consum redus de energie” 

EScan: consumul de energie în timpul scanării abdomenului 

TScan: durata scanării abdomenului (de la inițierea comenzii până la revenirea în modul „inactiv”) 

Consumul zilnic de energie poate fi calculat cu ajutorul următoarei formule (valorile scrise cu caractere 
italice sunt stabilite de achizitor, cele scrise cu caractere bold sunt declarate de furnizor) 

E=kWh/zi = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PIdle x (24h – TOff - TLow - NScan x TScan)  

unde:  

NScan este numărul de scanări pe zi.  

Având în vedere influența redusă, într-o perioadă de 24 de ore, a energiei utilizate în modul de 
funcționare „scanare”, rezultatele obținute cu ajutorul metodologiei COCIR au arătat că se poate 
aproxima energia consumată în modul de funcționare „scanare”, utilizând ca referință numai scanarea 
abdomenului. 

TLow,off este timpul, exprimat în ore pe zi, pentru fiecare mod de funcționare.  

TScan este durata fiecărei scanări (declarată de ofertant). 

Verificare: 
Pentru TC: Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform COCIR SRI pentru 
echipamente imagistice, a se vedea www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau unui standard 
echivalent, care să prezinte datele privind performanța energetică. 

Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare 
menționate mai sus. 

9. Performanța energetică a echipamentului de hemodializă 
 
Se acordă puncte în funcție de consumul de energie per tratament, E (kW) / tratament, în condițiile de 
testare descrise în continuare. (Cu cât este mai mic consumul de energie per tratament, cu atât se vor 
acorda mai multe puncte). 
 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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Ciclul de tratament este următorul, în conformitate cu IEC 60601-2-16 sau cu un standard echivalent: 

• test – durata depinde de aparat  

• umplere/clătire – 10 minute  

• pre-circulare – 15 minute  

• dializă – 4 ore  

• dezinfectare termică/chimică – durata depinde de aparat Tipul de dezinfectare trebuie 
menționat de achizitor. 

Consumul de energie per tratament este măsurat în condițiile de testare indicate în anexa 5. 

Se acordă puncte dacă echipamentul de dializă este prevăzut cu o funcție automată de reducere a 
fluxului de dializă în perioada dintre amorsare și faza de dializă. Ofertantul trebuie să indice fluxul de 
dializă redus. Cu cât fluxul de dializă se reduce mai mult, cu atât se vor acorda mai multe puncte.  

Se acordă puncte dacă echipamentul de dializă se oprește singur atunci când nu este utilizat, la 
10 minute după dezinfectare.  

Verificare: 
Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform standardului EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 
și 6.4) sau unui standard echivalent. Raportul de testare trebuie să includă date privind performanța 
energetică a echipamentului. Datele trebuie măsurate în modurile de funcționare și în condițiile de 
testare și scenariile de utilizare menționate anterior.  
Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare 
menționate mai sus. 
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10. Performanța energetică a echipamentului de imagistică prin rezonanță magnetică (IRM) 
Se acordă puncte în funcție de consumul zilnic de energie E (kWh)/zi), a se vedea mai jos (cu cât 
consumul de energie zilnic este mai mic, cu atât se vor acorda mai multe puncte). 
Modurile de funcționare sunt definite conform anexei 2. 

Achizitorul trebuie să indice modelele estimate de utilizare zilnică a echipamentului („scenariul 
personalizat”), iar ofertantul trebuie să precizeze consumul de energie al echipamentului în diferitele 
moduri de funcționare. Scenariul de utilizare predeterminat este o recomandare oferită achizitorului. 
Achizitorul este însă liber să adapteze scenariul de utilizare la nevoile sale specifice. 

Scenariu de utilizare predeterminat (utilizat ca referință pentru compararea echipamentelor de IRM) 

Ofertanții precizează consumul de energie zilnic E (kWh)/zi), conform metodologiei și condițiilor de 
testare prevăzute de COCIR SRI pentru echipamente de imagistică prin rezonanță magnetică sau de 
un standard echivalent, a se vedea www.cocir.org/site/index.php?id=46. 

Scenariu de utilizare personalizat 

Ofertanții indică următoarele valori, conform metodologiei și condițiilor de testare prevăzute de COCIR 
SRI pentru echipamente de imagistică prin rezonanță magnetică, a se vedea 
www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau de un standard echivalent: 

POff : puterea consumată (kW) în modul „oprit” 

PLow: puterea consumată (kW) în modul „consum redus de energie” 

PReady: puterea consumată (kW) în modul „pregătit pentru scanare” 

EScan: consumul de energie în timpul scanării a cinci regiuni ale corpului (cap, coloană vertebrală, 
abdomen, genunchi, angio).  

TScan: durata scanării (care include durata scanării secvențiale și o durată fixă „pregătit pentru scanare” 
definită în metodologia COCIR) 

Consumul zilnic de energie poate fi calculat cu ajutorul următoarei formule (valorile scrise cu caractere 
italice sunt stabilite de achizitor, iar cele scrise cu caractere bold sunt declarate de furnizor). 

kWh/zi = POff x TOff + PLow x TLow + NScan x EScan + PReady x (24h - TOff - TLow - NScan x TScan)  

unde:  

NScan este numărul de scanări pentru fiecare regiune a corpului: NScan x TScan = Ncap x Tcap + Nabdomen x 
Tabdomen + Ncoloană vertebrală x Tcoloană vertebrală + Ngenunchi x Tgenunchi + Nangio x Tangio. 

Tlow, off este timpul, exprimat în ore pe zi, pentru fiecare mod. 

Tscan este durata fiecărei scanări (declarată de ofertant). 

Verificare: 
Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform COCIR SRI pentru echipamente de 
imagistică, a se vedea www.cocir.org/site/index.php?id=46, sau unui standard echivalent, care să 
indice datele privind performanța energetică a echipamentului. 

Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare 
menționate mai sus. 

http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
http://www.cocir.org/site/index.php?id=46
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11. Performanța energetică a sterilizatoarelor medicale  
 

Scenariu de utilizare predeterminat 

Atât capacitatea, cât și gradul de încărcare al unui sterilizator influențează performanța energetică, în 
funcție de utilizarea capacității disponibile. Cu cât sunt sterilizate mai multe produse într-un singur 
ciclu, cu atât mai mic este consumul de energie pe produs. Consumul de energie al sterilizatoarelor 
poate fi evaluat fie pe baza volumului utilizabil al camerei, exprimat în litri, fie pe baza capacității 
maxime de încărcare, exprimată în kg. Ofertantul trebuie să indice cifrele corespunzătoare ambelor 
criterii, pentru a oferi autorității contractante o imagine generală asupra consumului de energie.  

Se acordă puncte în funcție de consumul de energie pe ciclu, și anume:  
 

• cât de scăzut este consumul de energie pe litru, EV (Wh /l), în condițiile de testare indicate în 
anexa 4.  

• cât de scăzut este consumul de energie pe încărcătură, EW (Wh /kg), în condițiile de testare 
indicate în anexa 4.  

Cu cât este mai mic consumul de energie pe ciclu, cu atât se vor acorda mai multe puncte.  

Ofertantul trebuie să indice: 

• consumul de energie: 

consumul de energie pe litru (EV) pentru camera goală  

consumul de energie pe încărcătură (EW) pentru încărcătura maximă, astfel cum se specifică 
în anexa 4.  

• volumul utilizabil al camerei (în litri) 

• standardul aplicat pentru produs (EN 13060 sau EN 285) 

Modurile de funcționare sunt definite conform anexei 1.  

Măsurătorile trebuie efectuate în condițiile de testare indicate în anexa 4.  

Verificare: 

Ofertanții trebuie să furnizeze date privind performanța energetică, EV și EW, a echipamentului, pe 
baza protocoalelor de testare conforme cu standardul EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, și 6.4) sau cu un 
standard echivalent. Datele trebuie măsurate în modurile de funcționare și în condițiile de testare 
indicate în anexa 4. Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale 
standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în 
condițiile de testare menționate mai sus. 

 
Scenariu de utilizare personalizat 
 
Se acordă puncte în funcție de consumul de energie zilnic E (kWh)/zi), a se vedea tabelul de mai jos 
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(cu cât este mai mic consumul de energie zilnic, cu atât se vor acorda mai multe puncte). Vă rugăm să 
completați tabelul de mai jos.  
Modurile de funcționare sunt definite conform anexei 1. Verificarea este prezentată sub tabel.  

 

 

Echipament Mod de 
funcționare 

Scenariu de 
utilizare 
personalizat 

declarat de 
achizitor 

Energie în faza 
de utilizare 

declarată de 
ofertant 

Calcularea 
consumului 
de energie 
(E):  

Activ  N= număr de 
cicluri 

specificate pe 
zi [a se 

specifica: L= 
încărcătură pe 

ciclu (kg), M= tipul 
materialului (metal 
sau textil), T= tipul 

ciclului (Tº de 
sterilizare), faza 

de uscare utilizată 
(da/nu)] 

E1 = consumul 
de energie 
(kWh) pe ciclu, 
pe baza ciclului 
specificat, 
menționat de 
către achizitor. 

Pregătit T2  P2  

Standby T3  P3  

Sterilizator 
medical 

Modurile de 
funcționare sunt 
definite conform 
anexei 1. 

T=timp, număr de 
ore de funcționare 
în modul curent pe 
zi 

P = puterea (kW), 
măsurători de putere 
și de consum de 
energie în condițiile 
de testare indicate 
în anexa 4.  

[∑ 
(N1*E1)] + 
(T2*P2) + 
(T3*P3) = 
E (kWh) 
pe zi 

Măsurătorile trebuie efectuate în condițiile de testare indicate în anexa 4. 

Verificare: 

Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare conform standardului EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 
și 6.4) sau unui standard echivalent. Raportul de testare trebuie să includă date privind performanța 
energetică, EV și EW. Măsurătorile trebuie efectuate în modurile și în condițiile de testare indicate în 
anexa 4 și pentru scenariile de utilizare indicate de achizitor. Testele trebuie efectuate în laboratoare, 
în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 
13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare menționate anterior. 
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12. Performanța energetică a echipamentului de dezinfectare cu golire și spălare 
Se acordă puncte în funcție de consumul de energie pe ciclu E (kWh)/ciclu, a se vedea mai jos (cu 
cât este mai mic consumul de energie pe ciclu, cu atât se vor acorda mai multe puncte). 
 
Achizitorul precizează tipul de mașină de dezinfectat pe care dorește să îl achiziționeze: 

• mașină de dezinfectat pentru endoscoape flexibile 
• mașină de dezinfectat pentru toate celelalte instrumente (instrumente de uz chirurgical 

general, instrumente pentru chirurgia minim invazivă, pentru anestezie, pentru ortopedie etc.) 
• mașină de dezinfectat pentru articole voluminoase, cum ar fi recipiente sterile, cărucioare, 

încălțăminte pentru sala de operații etc. 
• mașină de dezinfectat pentru recipientele destinate dejecțiilor umane 

 
și indică următoarele: 

• încărcătura specifică necesară (volumul încărcăturii)  
• faza de uscare utilizată (da/nu) 
• apă fierbinte (da/nu) 
• apă tratată în clătirea finală (da/nu) 
• metode de încălzire (cu abur sau electrică)  
• tensiunea  

 
Măsurătorile trebuie efectuate de către producător în conformitate cu: 
conceptul A0: 

• mașină de dezinfectat pentru instrumentar chirurgical și de examinare: A0 3000 
• mașină de dezinfectat pentru instrumente și produse voluminoase: A0 600 
• mașină de dezinfectat pentru recipiente destinate dejecțiilor umane: A0 60 

 
• CW (apă rece) - temperatura maximă 20°C  
• HW (apă fierbinte) - temperatura maximă 60°C 
• apă tratată - temperatura maximă 20°C 
• abur - maximum 500 kPa  

 
Condițiile de testare suplimentare pentru măsurarea performanței energetice pot fi consultate în anexa 
3. 
 
Producătorul precizează criteriile de acceptare pentru performanțele de curățare, dezinfectare și 
uscare, în conformitate cu EN ISO 15883. 
 
Ofertantul indică performanța energetică pe ciclu, pe baza parametrilor menționați mai sus. 
 
 

Verificare: 

Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare care include datele privind consumul de apă și 
performanța energetică ale echipamentului, demonstrând în același timp că sunt îndeplinite 
standardele și condițiile de testare menționate anterior sau alte standarde și condiții echivalente.  

Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare 
menționate mai sus. 
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13. Mod de funcționare automat cu consum redus de energie pentru sterilizatorul medical, 
mașina de dezinfectat, TC, ECG de diagnostic, IRM și echipamente cu ultrasunete 
Se acordă puncte dacă echipamentul poate fi configurat astfel încât să intre automat în mod standby 
sau oprit după o anumită perioadă de inactivitate sau în funcție de un program prestabilit, conform 
modelului de mai jos. Pentru TC și IRM, se acordă puncte dacă scanerul este prevăzut cu un mod de 
funcționare cu consum redus de energie, care poate fi activat de operator: 

Echipament Din modul  În modul  

Sterilizator medical și mașină 
de dezinfectat 

pregătit pentru utilizare standby 

TC inactiv funcționare cu consum 
redus de energie 

ECG de diagnostic activ sau standby oprit 

IRM pregătit pentru scanare funcționare cu consum 
redus de energie 

Echipamente cu ultrasunete pregătit pentru scanare (unitatea 
este pornită și pregătită să capteze 
imagini). Toate modulele, cu 
excepția celor necesare pentru 
scanare, sunt pornite (traductorul nu 
este activat). 

standby 

 

Se acordă puncte, de asemenea, dacă echipamentul revine la starea de funcționalitate deplină într-un 
timp scurt și în mod automat după activarea funcției automate menționate anterior. A se specifica 
timpul în secunde și intervenția activă necesară din partea personalului. Cu cât timpul este mai scurt și 
intervenția activă necesară este mai redusă, cu atât se vor acorda mai multe puncte.  

Modurile de funcționare sunt definite conform anexei 2 pentru TC și IRM și conform anexei 1 pentru 
celelalte echipamente menționate mai sus. 

Verificare: 
Ofertanții trebuie să furnizeze o documentație, cum ar fi un exemplar al manualului de instrucțiuni, 
care să descrie:  

• modul automat cu consum redus de energie sau „oprit”, solicitat conform modelului de mai 
sus, cum poate fi activat acesta de către operator și opțiunile de configurare disponibile, 
inclusiv comportamentul și funcțiile automate individualizate, sau cum pot fi utilizate optim 
modurile de funcționare cu consum redus de energie pentru a economisi energia și  

• timpul de pornire și intervenția activă necesară în acest sens din partea personalului.  

Ofertantul trebuie să declare că această documentație este disponibilă pe site-ul internet al 
ofertantului sau al producătorului, pe un CD sau în format pe hârtie.  
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14. Echipamente cu contor 
Se acordă puncte dacă echipamentul este prevăzut sau poate fi prevăzut cu un contor, astfel încât să 
se poată observa și înregistra consumul curent [de energie electrică, de apă (dacă este relevant) și de 
gaz (relevant pentru echipamentele de anestezie și de terapie intensivă)]. De asemenea, utilizatorul ar 
trebui să poată obține statistici, sub formă de raport, pe baza consumului istoric. Ofertantul trebuie să 
precizeze condițiile de contorizare a consumului, precum și dacă există un cost suplimentar3. 
Ofertantul trebuie să precizeze, de asemenea, restricțiile referitoare la parametrii care pot fi măsurați 
și la modul de măsurare a acestora de către personal cu ajutorul contorului.  
Se acordă puncte dacă datele obținute pot fi trimise automat către un punct central de colectare a 
datelor.  

Verificare: 
Ofertanții trebuie să furnizeze o documentație, cum ar fi un exemplar al manualului de instrucțiuni, 
care să descrie contorul și funcțiile acestuia, precum și condițiile și restricțiile aferente. 
 

3.3 Cerințe de utilizare eficientă a apei pentru diferitele tipuri de 
echipamente 

15. Consumul de apă al echipamentului de hemodializă 
Se acordă puncte în funcție de consumul de apă per tratament (cu cât consumul de apă este mai 
scăzut, cu atât se vor acorda mai multe puncte). 

Ciclul de tratament este următorul, conform IEC 60601-2-16 sau unui standard echivalent: 

• test – durata depinde de aparat  

• umplere/clătire – 10 minute  

• precirculare – 15 minute  

• dializă – 4 ore  

• dezinfectare termică/chimică – durata depinde de aparat Tipul de dezinfectare trebuie să fie 
specificat de achizitor. 

Se acordă puncte pentru echipamentele prevăzute cu o funcție cu consum redus de apă (reducere cu 
cel puțin 50 % a consumului de apă în faza de precirculare). 

Se acordă puncte pentru echipamentele prevăzute cu o funcție fără consum de apă în modul standby 
(reducere 100 % în modul de funcționare cu economisire).  

Autoritățile contractante trebuie să indice în anunțul și în documentele de licitație numărul de puncte 
atribuite pentru fiecare criteriu de atribuire. 

Verificare: 
Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare care să includă date privind consumul de apă în 
condițiile de testare indicate în IEC 60601-2-16 sau într-un standard echivalent, precum și paginile din 
manualul de instrucțiuni, sau un link către acesta, referitoare la funcțiile cu consum redus de apă sau 
fără consum de apă, demonstrând, de asemenea, că sunt îndeplinite standardele și condițiile de 
testare menționate mai sus, sau alte standarde și condiții echivalente. Testele trebuie efectuate în 
laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 17025, U.S. 21 CFR partea 
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820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare menționate mai sus. 

 

16. Consumul de apă al echipamentului de dezinfectare cu golire și spălare 
Se acordă puncte în funcție de consumul de apă pe ciclu, în condițiile de testare menționate mai jos 
(cu cât consumul de apă pe ciclu este mai scăzut, cu atât se vor acorda mai multe puncte). 

 
Achizitorul trebuie să precizeze tipul de mașină de dezinfectat pe care dorește să îl achiziționeze: 

• mașină de dezinfectat pentru endoscoape flexibile 
• mașină de dezinfectat pentru toate celelalte instrumente (instrumente de uz chirurgical 

general, instrumente pentru chirurgia minim invazivă, pentru anestezie, pentru ortopedie etc.) 
• mașină de dezinfectat pentru articole voluminoase, cum ar fi recipiente sterile, cărucioare, 

încălțăminte pentru sala de operații etc. 
• mașină de dezinfectat pentru recipientele destinate dejecțiilor umane 

 
și să indice următoarele: 

• încărcătura specifică necesară (volumul încărcăturii)  
• faza de uscare utilizată (da/nu) 
• apă fierbinte (da/nu) 
• apă tratată în clătirea finală (da/nu) 
• metoda de încălzire (cu abur sau electrică)  
• tensiunea  

 
Măsurătorile trebuie efectuate de producător în conformitate cu: 
Conceptul A0: 

• mașină de dezinfectat pentru instrumentar chirurgical și de examinare: A0 3000 
• mașină de dezinfectat pentru instrumente și produse voluminoase: A0 600 
• mașină de dezinfectat pentru recipiente destinate dejecțiilor umane: A0 60 

 
• CW (apă rece) - temperatura maximă 20°C 
• HW (apă fierbinte) - temperatura maximă 60°C 
• apă tratată - temperatura maximă 20°C 
• abur - maximum 500 kPa  

 
 
 
Producătorul specifică criteriile de acceptare pentru performanțele de curățare, dezinfectare și uscare 
în conformitate cu EN ISO 15883. 
 
Ofertantul precizează consumul de apă pe ciclu, pe baza parametrilor menționați mai sus. 
 
 

Verificare: 

Ofertanții trebuie să furnizeze un raport de testare care să includă date privind consumul de energie și 
performanța energetică a echipamentului, demonstrând, de asemenea, că sunt îndeplinite standardele 
și condițiile de testare menționate anterior, sau alte standarde și condiții echivalente.  

Testele trebuie efectuate în laboratoare, în conformitate cu cerințele generale ale standardelor EN ISO 
17025, U.S. 21 CFR partea 820, ISO 13485 sau ale unui standard echivalent, în condițiile de testare 
menționate mai sus. 
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Criterii complete (propuse spre utilizare în plus față de criteriile de bază) 

CRITERII DE ATRIBUIRE  

17. Agenții frigorifici din congelatoarele medicale 
Se acordă puncte dacă echipamentul conține agenți frigorifici cu GWP100 (potențial de încălzire 
globală) < 10. 

Verificare: 
Documentația care indică agenții frigorifici utilizați în congelatorul medical și potențialul de încălzire 
globală al acestora, dovedind astfel că este îndeplinit criteriul menționat mai sus. 

18. Consumul de gaz al echipamentului de anestezie – echipament cu flux redus 
Se acordă puncte pentru echipamentul de anestezie pentru tratament pe termen mediu și lung, care 
este prevăzut cu o funcție de flux redus4 compensat prin contrapresiune, de maximum 2 litri. 

Se acordă puncte pentru echipamentul de anestezie care are caracteristici ce conduc în mod automat 
la fluxul redus (funcția automată de flux redus) sau care oferă instrumente informaționale ce ajută 
clinicianul (o interfață cu instrucțiuni pentru utilizatori) să obțină un flux redus. 

Verificare: 
Trebuie să se furnizeze autorității o copie a paginilor din manualul de instrucțiuni care descriu reglajul 
necesar pentru fluxul redus și caracteristicile conducând la fluxul redus automat sau instrumentele 
informaționale. Manualul trebuie să fie disponibil pentru consultare pe site-ul internet al producătorului, 
pe un CD sau în format pe hârtie.  

 

3. Note explicative 

 

Criterii de atribuire 

Autoritățile contractante trebuie să indice în anunțul și în documentele de licitație numărul de puncte 
acordate pentru fiecare criteriu de atribuire. Criteriile de atribuire legate de mediu trebuie să 
reprezinte, împreună, cel puțin 15 % din numărul total de puncte disponibile. 

 

4. Considerații privind costurile 

Calcularea costului pe ciclul de viață 

Consumul de energie și de apă poate fi inclus, de asemenea, în calculul costului pe ciclul de viață. În 
acest caz, autoritatea publică ar putea calcula consumul de apă și de energie pe durata de viață 
estimată a echipamentului și l-ar putea include în prețul ofertei. De regulă, costurile de exploatare, de 
întreținere și de eliminare depășesc cu mult toate celelalte costuri inițiale (costurile de întreținere sunt 
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adesea de 2-20 de ori mai mari decât costurile inițiale de achiziție). În cazul în care costul pe ciclul de 
viață este utilizat în acest mod, trebuie evitată dubla contabilizare, și anume nu trebuie să se acorde 
puncte de două ori pentru un consum redus de energie și de apă, ci numai în cadrul calculării costului 
pe ciclul de viață sau drept criteriu de atribuire pe lângă preț (fără a include costurile legate de energie 
și de apă).  
. 
Beneficii 

În continuare sunt prezentate o serie de exemple de beneficii pentru mediu și economice ale 
echipamentelor electrice și electronice pentru asistență medicală sustenabile, care pot fi obținute cu 
echipamentele performate de pe piață. Exemplele servesc mai degrabă pentru a oferi o privire de 
ansamblu asupra beneficiilor posibile (și anume, a arăta că se pot obține beneficii), decât pentru a 
furniza descrieri detaliate care iau în considerare cu exactitate modul de examinare sau de funcționare 
utilizat, comparația efectuată sau modelul considerat. Beneficiile sunt evidențiate în comparație cu un 
predecesor, un model standard sau modele similare de pe piață. Sursele de informații sunt declarațiile 
privind produsele de pe site-urile internet ale furnizorilor și răspunsurile la chestionare din cadrul 
cererilor de informații pentru analiza pieței. 

Exemplu de EEE 
pentru asistență 

medicală 

Beneficii pentru mediu 
 

Beneficii economice 

TC 

• Reducerea consumului de energie cu 50 % 
în timpul examinării toracelui  

• Reducerea consumului de energie cu 80 %
în timpul examinărilor cardiace 

• (Reducerea consumului de energie zilnic 
cu 50 %)  

• 33 000 kWh pe aparat pe an, 15 tone de 
emisii de CO2, cantitate echivalentă cu 
emisiile anuale de CO2 de la 4 mașini 

• Economii anuale de până la 
3 700 EUR pe sistem TC 

 

Dializă 

• Reducerea cu 50% a cantității de energie 
utilizate 

• Reducerea consumului de apă cu 30% (din 
cantitatea normală utilizată de 500 l pe 
tratament) 

• Costuri de exploatare mai 
mici cu 50 % 

ECG 
• Reducerea cu 10 % a cantității de energie 

utilizate 
 

Mamografie 
• Reducerea cu 50 % a cantității de energie 

utilizate 
 

Dispozitive de iluminat 
medicale – lampă 
chirurgicală 

• 50 % (trecerea de la halogen la LED)  
• Reducerea consumului de 

energie cu 0,03 TWh anual în 
SUA (de exemplu)  

Echipament de 
monitorizare 

• Reducerea cu 50% a cantității de energie 
utilizate 

 

IRM 

• Reducerea cu 50 % a cantității de energie 
utilizate (în scenariul statu-quo, exploatarea 
unui echipament IRM poate produce 
aproximativ 90 de tone de CO2 pe an) 
 

• Reducerea consumului anual de energie 
electrică cu aproximativ 60 000 kWh, 
cantitate echivalentă cu consumul anual de 
energie electrică pentru 5 gospodării și 
reducerea emisiilor de CO2 cu 27 de tone 

• Economisirea anuală a peste 
6 700 EUR pe echipament 
IRM  
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metrice, cantitate echivalentă cu emisiile 
anuale ale unui număr de 7 mașini. 

Echipamente cu 
ultrasunete 

• Reducerea consumului de energie cu 90 %
• Reducerea consumului de 

energie electrică cu 1 300 
kWh pe an în SUA 

Sterilizator • Creșterea eficienței energetice cu 20 %  

Echipamente 
radiologice 

• Creșterea eficienței energetice cu 80 % 
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5. Anexe 

Anexa 1 

Modurile de funcționare sunt definite după cum urmează, în conformitate cu EN 50564:2011 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1275/2008: 

 „modul activ” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și în care a 
fost activată cel puțin una dintre funcțiile principale ce oferă serviciul pentru care a fost creat 
echipamentul; 

„modul pregătit pentru utilizare” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua 
electrică și care asigură activarea (imediată) a tuturor funcțiilor disponibile. 

„modul standby” înseamnă starea în care produsul este conectat la rețeaua electrică, depinde de 
alimentarea cu energie de la rețeaua electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură 
exclusiv desfășurarea următoarelor funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: 
funcția de reactivare sau funcția de reactivare și doar o indicație a faptului că funcția de reactivare este 
activată și/sau afișarea unor informații sau a stării; 

„modul oprit” înseamnă o stare în care echipamentul este conectat la rețeaua electrică și nu 
îndeplinește nicio funcție; următoarele stări de asemenea sunt considerate echivalente cu modul oprit:  

(a) stări care oferă numai indicația că echipamentul este în modul oprit; 

(b) stări în care echipamentul îndeplinește numai funcții menite să asigure compatibilitatea 
electromagnetică, în conformitate cu Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
(1); 

„funcția de reactivare” înseamnă o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, 
printr-un întrerupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un temporizator pentru 
intrarea într-o stare care oferă funcții suplimentare, inclusiv funcția principală; 
 
„afișarea unor informații sau a stării” înseamnă o funcție continuă care oferă informații sau indică 
starea echipamentului pe un ecran, inclusiv ceasurile; 
 

Anexa 2 

TC 

Modurile de funcționare sunt definite în conformitate cu documentul COCIR SRI: „CT measurement on 
energy consumption methodology” (Măsurarea TC în ceea ce privește metodologia consumului de 
energie) 

Modul oprit: sistemul este deconectat, alimentarea cu CA este oprită, conform manualului de utilizare. 
Sistemul nu consumă energie. 

Modul „consum redus de energie”: sistemul funcționează în starea de consum minim de energie, pe 
care utilizatorul o poate selecta conform manualului de utilizare.  

Modul „inactiv”: o stare a sistemului în care sistemul este alimentat integral cu energie, însă nu s-a 
comandat nicio scanare. Acest mod NU include mișcarea de rotație a rotorului tubului radiogen sau a 
cadrului.  
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Modul „scanare”: o stare a sistemului în timpul scanărilor individuale și între scanări (de exemplu, în 
timpul manevrării pacientului, al planificării examinării, al injecției cu substanță de contrast și al 
scanării active cu generarea de raze X). Acest mod presupune o mișcare de rotație a rotorului tubului 
și a cadrului, generarea de imagini și intrarea eventuală în modul „inactiv” între scanări.  

IRM 

Modurile de funcționare sunt definite în conformitate cu documentul COCIR SRI: „Măsurarea IRM în 
ceea ce privește metodologia consumului de energie”.  

Modul „oprit”: sistemul funcționează în starea de consum minim de energie pe care utilizatorul tipic o 
poate accesa – pe consola de operare a fost selectată opțiunea „oprit” sau „deconectat”.  

Modul „pregătit pentru scanare”: reprezintă starea sistemului între scanările individuale (de exemplu, 
în timpul manevrării pacientului, al arhivării datelor, al planificării examinării sau al injecției cu 
substanță de contrast).  

Modul „oprit”: sistemul IRM scanează activ pacientul pentru a genera imagini prin trimiterea și primirea 
de energie de radiofrecvență și prin schimbarea gradientului câmpului magnetic. Sistemul 
computerizat interpretează datele și generează imaginea. 

Modul „consum redus de energie”: acest mod selectat de operator reprezintă o stare a sistemului cu 
un consum de energie mai mic decât în modul „pregătit pentru scanare” și mai mare decât în modul 
„oprit” (de exemplu, modul „sleep”, modul „service”/„evaluare”). 

Anexa 3 

Echipament radiologic, mașină de dezinfectat cu spălare, mașină de dezinfectat cu golire 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la valoarea de (23 ± 5)°C pe tot parcursul testului. 

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită.  

Anexa 4 

Sterilizatoare medicale 

Scenariu de utilizare predeterminat, condiții de testare 

Tipul de ciclu utilizat trebuie să fie în conformitate cu EN 285 sau EN 13060 sau un standard 
echivalent, în funcție de volumul declarat de achizitor. 

Stabilirea consumului de energie pe litru (EV) pentru sterilizatorul conform cu standardele EN 13060 
sau EN 285  

EV=E/V (kWh/litru) 

E=consumul de energie în kwh pe ciclu cu camera goală 
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V=volumul utilizabil maxim al sterilizatorului în litri  

Stabilirea consumului de energie pe încărcătură (EW) pentru sterilizatorul conform cu standardele EN 
13060 sau EN 285: 

EW=EM/M (kwh/kg) 

EM=consumul de energie în kWh pe ciclu cu încărcătură de test M (kg) 

M=încărcătură de metal pentru testare, astfel cum este indicată de către furnizor (kg) 

Pentru sterilizatorul conform cu EN 13060, încărcătura de test este încărcătura maximă de metal 
indicată de furnizor (kg). 

Pentru sterilizatorul conform cu EN 285, încărcătura de test este o încărcătură de metal de 15 kg x 
STE (STE reprezintă volumul utilizabil maxim indicat de către producător) 

Notă: Metalul folosit pentru încărcătura de test trebuie să fie inox, în conformitate cu EN 10088-1. 

Notă: Datele privind performanța energetică sunt valabile pentru un ciclu la o temperatură de 134 oC 
pentru produse ambalate.  

Sterilizatorul trebuie să fie preîncălzit și pregătit de utilizare.  

Testul trebuie să fie efectuat cu uscare activă. 

Testele trebuie efectuate într-o încăpere în care viteza aerului în apropierea produsului testat este 
≤ 0,5 m/s, în conformitate cu standardul EN 50564:2011; secțiunea 4.2 Încăperea de testare. 
Temperatura ambiantă trebuie menținută la o valoare de (23 ± 2)°C pe tot parcursul desfășurării 
testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și însoțit de un document de trasabilitate, 
mai precis un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de măsurare 
este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi urmărită.  

Scenariu de utilizare personalizat, condiții de testare 

Sterilizatorul trebuie să fie preîncălzit și pregătit pentru utilizare.  

Performanța energetică trebuie să fie măsurată în conformitate cu condițiile specificate de achizitor, de 
exemplu, dacă uscarea activă este inclusă, care este încărcătura pe ciclu, tipul de material, tipul de 
ciclu.  

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită.  

Condiții suplimentare 
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În timpul testelor, temperatura apei la intrare trebuie să fie de 15°C, în conformitate cu EN 285:2006 
sau un standard echivalent. Rezultatul sterilizării/dezinfectării trebuie să respecte standardele 
prevalente. 

Anexa 5 

Echipamentul de dializă 

Condiții de testare 

În conformitate cu standardul EN 50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să 
se desfășoare într-o încăpere în care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s.  

Temperatura ambiantă trebuie să fie menținută la o valoare de (23 ± 2)°C pe tot parcursul desfășurării 
testului. 

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

În timpul testelor, temperatura apei la intrare trebuie să fie de 15°C. 

Condiții suplimentare de testare pentru faza de dializă: 

Condițiile de operare în timpul măsurării performanței energetice a echipamentului de hemodializă în 
faza de dializă trebuie să fie în conformitate cu standardul IEC 60601-2-16 sau un standard 
echivalent: 

Fluxul lichidului de dializă: 500 ml/minut; 

Fluxul sanguin: 300 ml/minut; 

Flux de ultrafiltrare: 0,5 l/h; 

Temperatura lichidului de dializă: 37°C 

Anexa 6 

Echipament pentru chirurgie cu radiofrecvență, de înaltă frecvență, pentru diatermie 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului. Dispozitivul de măsurare a 
energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de trasabilitate, și anume un document 
care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de măsurare este calibrat în conformitate 
cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi urmărită. 

Condiții de testare suplimentare pentru modul activ 

Testul trebuie să fie efectuat în conformitate cu standardul EN 60601-2-2 sau un standard echivalent. 
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 Temperatura maximă în timpul regimului nominal de exploatare la utilizare normală repetată 
Echipamentul chirurgical de înaltă frecvență, setat să livreze o putere de ieșire de 50 W într-o sarcină 
rezistivă, utilizând cablul pentru electrod, funcționează timp de o oră cu un regim nominal de 
exploatare conform specificațiilor producătorului, însă cu durate de funcționare de cel puțin 10 
secunde, alternând cu o perioadă de repaos de cel mult 30 de secunde. 

Sarcina maximă trebuie să fie de 500 Ω pentru monopolar și de 50 Ω pentru bipolar, cu o durată de 
30 de secunde.  

Trebuie să se urmeze etapele de mai jos, în conformitate cu standardul EN 50564:2011, (5.2 
Pregătirea produsului), sau un standard echivalent: 

 - se stabilește dacă produsul conține o baterie și dacă acesta conține un ansamblu de circuite pentru 
reîncărcarea unei baterii reîncărcabile. Se vor face trimiteri pentru a determina dacă există o dispoziție 
legală care precizează condițiile care trebuie aplicate, în caz contrar se aplică următoarele instrucțiuni. 
Pentru produsele care conțin un circuit de reîncărcare, energia consumată în modul „oprit” și modul 
„standby” se măsoară după ce s-au luat măsuri de precauție care garantează că bateria nu se încarcă 
în timpul testului, de exemplu prin înlăturarea bateriei în cazul în care acest lucru este posibil sau prin 
menținerea bateriei la un nivel de încărcare completă în cazul în care bateria nu poate fi înlăturată;  

- să măsoară un mod de întreținere cu bateriile instalate și încărcate complet înainte de efectuarea 
oricăror măsurări.  

Anexa 7 

Echipament ECG 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Condiții de testare suplimentare pentru modul „activ” 

Testul trebuie să fie efectuat în timpul unui ciclu de măsurare cu o durată de 15 minute, iar, în timpul 
testului, se obțin și se înregistrează următoarele valori: 

Ritmul sinusal: 60 BPM  

Amplitudini ECG: 1 mV 

Anexa 8 

Echipament endoscopic 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
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50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Obiectul/produsul testat: În timpul testului, echipamentul endoscopic este alcătuit dintr-o sursă de 
lumină (la putere maximă), un ansamblu cameră video, un endoscop și o pompă de aer. Sursa de 
lumină trebuie să ajungă la temperatura de lucru înainte de începerea testului.  

Anexa 9 

Incubator pentru nou-născuți (permanent) 

Condiții de testare 

În conformitate cu standardul privind incubatorul pentru nou-născuți EN 60601-2-19, punctul 201.5.3 
Temperatura ambiantă, umiditatea, presiunea atmosferică, sau un standard echivalent: 

Dacă nu se prevede altfel în standardul specific, toate testele trebuie să se desfășoare la o 
temperatură ambiantă cuprinsă între 21°C și 26°C. 

Testul trebuie să se desfășoare la o temperatură ambiantă cuprinsă între 21°C și 26°C, cu o durată de 
funcționare de 1 oră, iar temperatura de control (temperatura selectată la setarea temperaturii) trebuie 
să fie de 36°C. A se vedea informații suplimentare în clauza 201.12.1.101 Stabilitatea temperaturii 
incubatorului. Temperatura trebuie să se stabilizeze înainte de începerea testului.  

În conformitate cu standardul EN 50564:2011, (secțiunea 5.2 Pregătirea produsului), sau un standard 
echivalent, trebuie să se urmeze etapele următoare: 

 - se stabilește dacă produsul conține o baterie și dacă acesta conține un ansamblu de circuite pentru 
reîncărcarea unei baterii reîncărcabile. Se vor face trimiteri pentru a determina dacă există o dispoziție 
legală care precizează condițiile care trebuie aplicate, în caz contrar se aplică următoarele instrucțiuni. 
Pentru produsele care conțin un circuit de reîncărcare, puterea consumată 

- în modul „oprit” și modul „standby” se măsoară după ce s-au luat măsuri de precauție care să 
garanteze că bateria nu se încarcă în timpul testului, de exemplu prin înlăturarea bateriei în cazul în 
care acest lucru este posibil sau prin menținerea bateriei la un nivel de încărcare completă în cazul în 
care bateria nu poate fi înlăturată; 

- în modul de întreținere se măsoară cu bateriile instalate și încărcate complet înainte de efectuarea 
oricăror măsurări. 

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Anexa 10 

Pompe de perfuzie 

Condiții de testare 
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Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Condiții suplimentare 

Testul trebuie să fie efectuat și înregistrat la o rată intermediară, pentru o perioadă de 120 de minute 
la contrapresiuni de ± 13,33 kPa (± 100 Hg), în conformitate cu standardul EN 60601-2-24 sau un 
standard echivalent. 

Anexa 11 

Umidificator activ pentru gaze respiratorii 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Condițiile de testare suplimentare 

Testul trebuie să se desfășoare în conformitate cu EN ISO 8185 sau un standard echivalent, cu un 
conținut minim de apă al gazului respirator respirat de cca 33 mg/dm³ și o temperatură maximă a 
gazului respirator de cca 42 °C.  

Testul trebuie să se desfășoare fără bobină de încălzire. 

Fluxul trebuie să fie de 10 litri/ minut, iar ventilatorul conectat la umidificatorul activ pentru gaze 
respiratorii trebuie să fie reglat la un volum de aer respirat de 500 ml și la frecvența respiratorie de 
20/min, iar aerul, și anume modul controlat cu un volum de oxigen de 30 %, în conformitate cu 
standardul EN ISO 80601-2-12, 201.12.1.101 sau un standard echivalent. 

Anexa 12 

Instrumente cu laser 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 



 
 

 
33 

care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului. Laserul trebuie să fie în 
modul „standby”, în conformitate cu definiția din standardul EN 60 601-2-22 sau un standard 
echivalent, în timpul măsurării consumului de energie în modul „standby”.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Condiții suplimentare 

Laserul trebuie să fie setat în modul „pregătit pentru utilizare”, în conformitate cu definiția din 
standardul EN 60601-2-22 sau un standard echivalent, la 15 minute, în timpul măsurării consumului 
de energie în modul „activ”. 

Definițiile modurilor din EN 60601-2-22: 

Modul „standby”: Cablul de conectare la rețeaua de energie este conectat și întrerupătorul de 
conectare la rețea este activat. Laserul nu poate emite raza de lucru, chiar dacă întrerupătorul de 
control al laserului este activat. Modul „pregătit pentru utilizare”: Echipamentul cu laser poate emite 
raze laser atunci când întrerupătorul de control este activat.  

Anexa 13 

Echipament de monitorizare la pat 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

În conformitate cu standardul EN 50564:2011, (5.2 Pregătirea produsului), sau un standard echivalent, 
trebuie să se urmeze etapele următoare: 

 - se stabilește dacă produsul conține o baterie și dacă acesta conține un ansamblu de circuite pentru 
reîncărcarea unei baterii reîncărcabile. Se vor face trimiteri pentru a determina dacă există o dispoziție 
legală care precizează condițiile care trebuie să fie aplicate, în caz contrar se aplică următoarele 
instrucțiuni. Pentru produsele care conțin un circuit de reîncărcare, puterea consumată  

- în modul „oprit” și modul „standby” se măsoară după ce s-au luat măsuri de precauție care să 
garanteze că bateria nu se încarcă în timpul testului, de exemplu prin înlăturarea bateriei în cazul în 
care acest lucru este posibil sau prin menținerea bateriei la un nivel de încărcare completă în cazul în 
care bateria nu poate fi înlăturată; 

- în modul de întreținere se măsoară cu bateriile instalate și încărcate complet înainte de efectuarea 
oricăror măsurători. 

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 
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Condiții de testare suplimentare 
 
În timpul măsurării performanței energetice în modul „activ”, semnalele de intrare de nivelul ± 5 mV, 
variind până la 125 mV/s, trebuie să fie reproduse la ieșire, în conformitate cu IEC 60601-2-27, 
201.12.1.101.1 sau un standard echivalent. 
Monitorul trebuie să ajungă la temperatura de lucru înainte de începerea testului. 

Anexa 14 

Echipamente cu ultrasunete 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Condițiile de testare suplimentare 

Echipamentul cu ultrasunete trebuie să fie prevăzut cu o sondă standard de 5 MHz sau echivalentă.  

Utilizați un manechin standard de test precum RMI403GS sau un model similar. 

Scanați manechinul în modul de scanare 2D, utilizând o frecvență de trimitere cât mai apropiată de 
valoarea de 5 MHz. Reglați imaginea adecvată la 10 cm adâncime. 

Măsurați consumul de energie într-o perioadă de timp de 30 de minute de scanare neîntreruptă, la 
parametrii menționați anterior.  

Anexa 15 

Dispozitive de iluminat medicale – lămpi chirurgicale 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului.  

Condiții suplimentare 

În conformitate cu standardul EN 60601-2-41, 201.5.4, condiții suplimentare:  

Pentru a măsura performanțe stabilizate, valorile care fac obiectul testului trebuie să fie măsurate 
după o perioadă de utilizare prealabilă, în funcție de tehnologia sursei de lumină, la tensiunea folosită 
în condiții normale. 

Perioada de utilizare prealabilă este de: 
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3 ore pentru lămpile cu halogen și LED-uri; 

50 de ore pentru lămpile cu descărcare în gaze; 

pentru alte surse de lumină, perioada de utilizare prealabilă după care variația performanțelor nu 
depășește 1 % la 100 de ore. 

Sursa de lumină trebuie să ajungă la temperatura de lucru înainte de începerea testului. 

Anexa 16 

Sisteme de încălzire pentru pacienți 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a energiei trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 5.3.2. din 
standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 50564:2011, 
secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în care viteza 
aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie menținută 
la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului. Dispozitivul de măsurare a energiei 
trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de trasabilitate, și anume un document care 
descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de măsurare este calibrat în conformitate cu 
standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi urmărită. 

Condiții de testare suplimentare 

Obiectul/produsul testat: pătura fără dispozitiv de aer sub presiune 

Condițiile din încăperea de testare trebuie să fie următoarele: temperatură ambiantă de 23°C +/-2°C 
într-o încăpere în care viteza aerului este mai mică de 0,1m/s, în conformitate cu EN 80601-2-35, 
anexa CC, sau un standard echivalent. 

Măsurarea performanței energetice în modul „activ”: 

Puneți în funcțiune dispozitivul de încălzire, astfel cum se specifică în EN 80601-2-35, secțiunea 
201.11.1.2.1.101.1 sau un standard echivalent, până se atinge o temperatură constantă a suprafeței 
de contact de 36°C. Pe lângă secțiunea 201.11.1.2.1.101.1, secțiunea 201.12.4 descrie mai detaliat 
procedura de măsurare: 

Patru senzori de temperatură, atașați în mod conductiv la plăcuțe de cupru cu dimensiunile de 
65 mm*65 mm*0,5 mm, sunt așezați pe suprafața de contact în centrul celor patru dreptunghiuri 
formate prin împărțirea în două părți egale a lungimii și a lățimii suprafeței de contact. Temperatura 
este setată astfel încât temperatura suprafeței de contact să ajungă la valoarea de 36°C. Valorile 
temperaturii sunt citite cel puțin la fiecare 10 minute timp de 60 de minute. Pe baza acestora, se 
calculează valorile temperaturilor individuale medii de la T1 până la T4 și se compară cu valorile medii 
ale temperaturii suprafeței de contact. 

În anexa CC, în această procedură se folosește creșterea temperaturii apei dintr-o pungă de plastic 
după o oră, în condițiile menționate, ca indicator al transferului de căldură de la dispozitivul de 
încălzire la pacient. Transferul de căldură trebuie menținut la 115 W/m2, ceea ce corespunde unei 
creșteri a temperaturii unei cantități de 2 litri de apă dintr-o pungă de plastic cu 1°C într-o oră, atunci 
când o suprafață de 200 cm2 din pungă este în contact cu suprafața dispozitivului de încălzire. 

Măsurarea performanței energetice în modul „activ” pentru dispozitivul cu aer sub presiune: 
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În timpul măsurării energiei în modul „activ” al unui dispozitiv cu aer sub presiune,acesta trebuie să fie 
conectat la o pătură pentru trunchi care a ajuns la o temperatură stabilizată de 38°C, iar durata testului 
trebuie să fie de o oră.  
 

Anexa 17 

Congelator medical 

Condițiile de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului. 

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Temperatura trebuie să fie stabilizată înainte de începerea testului. 

În timpul testului, congelatorul trebuie să fie gol, fără nicio parte interioară/instalație și trebuie să se 
respecte capacitatea utilă, volumul intern și temperatura necesară specificate pentru o perioadă de 
24 de ore. În timpul măsurării, nu se va deschide ușa congelatorului. 

Anexa 18 

Ventilator 

Condiții de testare 

Metodologia de măsurare a performanței energetice trebuie să fie conformă cu metoda de eșantionare 
5.3.2. din standardul EN 50564:2011 sau un standard echivalent. În conformitate cu standardul EN 
50564:2011, secțiunea 4.2 Încăperea de testare, testele trebuie să se desfășoare într-o încăpere în 
care viteza aerului în apropierea produsului testat este ≤0,5 m/s. Temperatura ambiantă trebuie să fie 
menținută la o valoare de (23 ± 5)°C pe tot parcursul desfășurării testului. 

Dispozitivul de măsurare a energiei trebuie să fie calibrat și să fie însoțit de un document de 
trasabilitate, și anume un document care descrie metoda de calibrare și care arată că dispozitivul de 
măsurare este calibrat în conformitate cu standardele prevalente și că operația de calibrare poate fi 
urmărită. 

Echipamentul trebuie să fie preîncălzit, pregătit pentru utilizare și reglat în conformitate cu standardul 
EN ISO 80601-2-12 sau un standard echivalent, 201.12.1.101 Tip de respirație cu volum controlat. 

Durata măsurătorii este de 15 minute și se înregistrează valoarea medie a energiei.  

Anexa 19  

CAS Chemical Abstracts Service  

COCIR: European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT 
Industry (Comitetul European de Coordonare pentru echipamente radiologice, echipamente 
electromedicale și informatică medicală)  
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TC Tomografie computerizată 

ECG Electrocardiografie 

EEE Echipamente electrice și electronice 

GES Gaze cu efect de seră 

APE Achiziții publice ecologice 

GWP Potențial de încălzire globală 

HF Înaltă frecvență 

LCC Costul pe ciclul de viață 

LED Diodă emițătoare de lumină 

IMR Imagistică prin rezonanță magnetică 

REACH Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice 

RF Radiofrecvență 

SRI Self-Regulatory Initiative (Inițiativă de autoreglementare) 
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