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CE SUNT PIERDERILE DE ENERGIE ÎN MODUL STAND-BY? 

Energia în modul stand-by este energia electric� consumat� de aparatele �i echipamentele electrice când acestea sunt oprite de la 
comutatorul off sau când nu î�i îndeplinesc func�iile pentru care au fost create. Aceast� energie este consumat� de echipamentul energetic 
(cutiile negre care transforma c.a. in c.c.– uneori denumite „vampiri” ), circuitele �i senzorii necesari în recep�ionarea semnalului de la 
telecomand�, tastaturi �i ecrane inclusiv diverse lumini, LED-uri etc. Consumul de energie în modul stand-by este de asemenea datorat 
circuitelor care continu� s� fie alimentate chiar �i atunci când aparatul este “off”.   

Deoarece aceasta energie este consumat� de aparate când acestea nu î�i îndeplinesc func�iile pentru care au fost create, ea este considerat� 
ca o pierdere de energie. Dar, pentru anumite aparate, cum ar fi echipamentul de re�ea de lucru �i dispozitivele de tipul sistemelor de alarm�, 
un anumit consum de energie, chiar �i în modul stand-by, este inerent.   

DE CE SUNT IMPORTANTE PIERDERILE DE ENERGIE ÎN MODUL STAND-BY? 

In conformitate cu m�sur�tori recente în cca. 1.300 de gospod�rii din întreaga UE, media consumului de 
energie electric� anual în modul stand-by este de 169 kWh pe gospod�rie, ceea ce reprezint� aproximativ 
6,3% din consum de energie anual total pe gospod�rie. Consumul de energie anual în modul stand-by 
pentru toate gospod�riile din cele 27 de state membre ale UE însumeaz� cca. 43 TWh �i este responsabil 
pentru circa 19 milioane tone de CO2 pe an. Consumul anual de energie în modul stand-by al tuturor 
aparatelor de birou folosite în cele 27 de ��ri membre UE este estimat la 9 TWh. Oricum, consumul de 
energie în modul stand-by este responsabil pentru circa 1% din emisiile globale de CO2. 

Conform Agen�iei Interna�ionale pentru Energie, pân� în anul 2030, 15% din consumul total de 
energie electric� al aparatelor din Europa ar putea fi în modul stand-by.  

CUM SE POT IDENTIFICA PRODUSELE CARE CONSUM� 
ENERGIE ÎN MODUL STAND-BY? Aproape orice produs alimentat din exterior cu energie electric�, care are 
telecomand�, ecran (inclusiv un LED), sau acumulatori va consuma în continuu energie. Uneori nu este niciun semn evident de consum 
continuu de energie electric� �i, pentru siguran�� trebuie s� se m�soare. 
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CUM POT REDUCE CONSUMUL DE ENERGIE ÎN MODUL 
STAND-BY ÎN GOSPOD�RIA MEA? 

 Daca nu folosi�i în mod frecvent un aparat, scoate�i-l din priza.  

 Utiliza�i un prelungitor de comutare pentru grupuri de calculatoare sau aparate video. Astfel pute�i anula orice consum dintr-o singur� 

mi�care. Sau,  chiar mai bine, instala�i un sistem automat de oprire a alimentarii cum ar fi “Auto-Power Off Plug”, din care, în 

Danemarca, au fost deja instalate peste 1 milion de buc��i (produc�tor: www.savepower.eu). 

 Când cump�ra�i, c�uta�i produse cu consum de energie în modul stand-by redus. (Întreba�i o persoan� de la vânz�ri!) Produsele  

ENERGY STAR au un consum de energie în modul stand-by redus.  

 Multe produse din gama A/V (Audio-Video) sunt interconectate folosind  HDMI (High Definition Multimedia Interface), cabluri de 

conexiune digital� care transport� date audio �i video în format digital. La ultima genera�ie de echipamente, aceste cabluri asigur� �i 

controlul modului stand-by al produselor interconectate, utilizând sofisticatul protocol CEC (Controlul Electronic al Consumului). Acest 

tip de interconectare a echipamentelor cu HDMI �i CEC ofer� cel mai sc�zut consum de energie în modul stand-by pentru 

echipamente conectate automat. Nimic nu poate fi l�sat în func�iune din gre�eal�! Astfel, de exemplu, dac� aparatul TV este în 

modul stand-by, HDMI-CEC va trece în stand-by în mod automat �i DVD player-ul, DVD recorder-ul, Set Top Box �i amplificatorul de 

sunet, cu excep�ia situa�iei în care nu a fost altfel programat.  

 Închiria�i sau cump�ra�i un wattmetru ieftin, m�sura�i consumurile de energie al aparatele din casa dvs. când ele sunt în modul stand-

by �i închide�i de la butonul „off” toate aparatele cu cele mai mari consumuri. Ve�i fi cu siguran�� surprin�i de ceea ce ve�i descoperi �i 

acest exerci�iu va face posibil s� recupera�i din economii costul aparatului sau al închirierii lui.   

Cercet�ri punctuale sugereaz� c� o abordare informat� �i agresiv� poate reduce consumul de energie în modul stand-by cu circa 

50%.
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RECOMAND�RI GENERALE LA CUMP�RAREA APARATELOR 

Aceasta bro�ur� se concentreaz� numai pe consumul de energie electric� al aparatelor din gospod�rie în a�a numitele „moduri de func�ionare 
cu consum redus de energie” (off, stand-by, stand-by activ etc.). Dar, pentru majoritatea aparatelor, este mult mai important consumul de 
energie in timpul func�ion�rii. 

Pentru cele mai bune �i actualizate informa�ii referitoare la achizi�ia de aparate noi, v� indic�m paginile de web  ale proiectului Topten, care 
ofer� o selec�ie a celor mai bune aparate din punct de vedere energetic, www.topten.eu .  

Informa�iile sunt adresate consumatorilor (poze, func�ionare, pre�uri, calcul facil, accesibilitatea în ��rile lor), este neutru ( f�r� influen�e din 
partea produc�torilor), exigent �i transparent (metodologia de selec�ie este explicat� online). Din luna mai 2009, 12 website-uri prezint� peste 
100 de categorii de produse. 

CE FACE COMISIA EUROPEAN�? 

Din perspectiva Directivei privind Produsele Consumatoare de Energie (EuP), Comisia a stabilit limite maxime pentru energia electric� 
(pasiv�) consumat� în modul stand-by. Obiectivul cerin�elor de eco-design pentru modurile standby �i off este de a asigura cel mai sc�zut 
consum de energie la func�ionarea în modurile stand-by �i off  a aparatelor electrice �i electronice din gospod�rie.  

Cerin�a principal� este: 

MODUL LIMITA anul 2010  LIMITA anul 2013  
 (W) (W) 
Off 1 0,5 
Stand-by aparat f�r� ecran 1 0,5 
Stand-by aparat cu ecran de informare 2 1 

Mai mult, din 2013 echipamentul va trebui s� posede func�ia de “Power Management”, care comut� echipamentul pe modul off sau  standby 
în cea mai scurt� perioad� de timp (în func�ie de utilizarea echipamentului).
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TELEVIZOARE �i APARATE Audio-Video 

Recomandare principal�  

Când nu le folosi�i, închide�i de la butonul „off” consolele de jocuri, echipamentele de muzic�, 
VCR-urile �i DVD-urile cu înregistrare. Chiar �i în modul stand-by, acestea pot consuma energie (instala�iile vechi de muzica si VCR singure 
pân� la 100 kWh/an = 15÷20 EUR/an). Consolele de jocuri consum� chiar la fel de mult� energie când sunt in stand-by ca �i atunci când 
juca�i.  

În modul stand-by, conform cu m�sur�torile efectuate, exist� diferen�e importante între cele mai mici pierderi de energie �i medie (vezi figura): 
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Alte recomand�ri 

  Dac� cump�ra�i un televizor nou, lua�i în considerare un model cu LED, pentru c� folosesc mai pu�in� energie decât cele 

cu acelea�i dimensiuni în variante cu plasm� sau LCD . 

  Dac� cump�ra�i un televizor nou, gândi�i cu aten�ie  la dimensiunile de care ave�i nevoie, deoarece un televizor mai mare 

consum�  energie mai mult� decât unul cu dimensiuni mai mici. 

  Daca achizi�iona�i un televizor cu “digital receiver” încorporat, ve�i economisi energia folosit� pentru boxele externe, de care 

ave�i nevoie pentru a urm�ri la un televizor digital. 

  Asigura�i-v� c� a�i configurat televizorul astfel încât s� beneficia�i de avantajul oric�rei caracteristici de putere redus�, cum 

ar fi senzorul de lumin� ambiental� �i ecran decupat, deoarece aceste caracteristici/op�iuni nu sunt setate automat atunci 

când v� cump�ra�i televizorul. Verifica�i manualul pentru detalii complete privind configurarea televizorului dvs., astfel încât 

s� utiliza�i cât mai pu�in� energie. 
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Recomandare principal� 

Opri�i echipamentul de re�ea  de la butonul “off” când nu îl folosi�i. Mul�i cred c� ia mult timp s� faci din 
nou conexiunile �i c� echipamentul IT se poate avaria dac� este deschis �i închis, dar acest lucru este 
doar un mit. Se poate economisi aproximativ 1 miliard  EUR în Uniunea European� prin simpla 
deconectare de la Internet, atunci când nu folosi�i mai mult timp echipamentul. Aceasta echivaleaz� 
cu 7000 milioane kWh �i  3,5 milioane tone CO2.  

Conform cu m�sur�torile efectuate în modul stand-by la aceste echipamente, exist� diferen�e importante între medie �i cele mai mici pierderi 
de energie  (vezi figura):  
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Alte recomand�ri 

 Închide�i monitorul! Închide�i monitorul daca nu îl folosi�i un timp mai îndelungat. Închiderea /i deschiderea monitorului de câteva ori pe zi 
nu îi face r�u. 

 Folosi�i întrerup�torul de la tabloul de comand� sau, mai mult, sofisticatele “standby killers” , care pot închide toate perifericele. În cazul 
“standby killers” nu se pierde din confort. 

 Instala�i caracteristicile de gestionare a energiei. Pute�i fixa caracteristica de gestionare a energiei pentru monitor astfel încât acesta s� 
treac� de la starea “activ�” la “sleep” atunci când nu îl folosi�i. 

 Versiunile mai vechi ale Windows (98 si 2000) au unele probleme la repornirea din modurile “sleep” sau „stand-by”. Pentru a evita 
aceasta, înainte de a activa modurile „sleep” sau „stand-by”, trebuie s� v� asigura�i întotdeauna ca a�i salvat toate documentele deschise.  

 Când achizi�iona�i un computer personal nou, alege�i un laptop �i ve�i economisi 80% din energie. Dezavantaje: un laptop are o putere 
mai mica de procesare; dac� îl folosi�i timp îndelungat, pentru confortul ochilor si degetelor este necesar� o sta�ie de legare cu tastatur� 
extern�, mouse �i monitor  cu ecran plat.   

 Alege�i computere cu eticheta Energy Star. Pe durata de via�a a computerului, pute�i reduce factura de energie cu pân� la 135EUR 
alegând un produs cu eticheta Energy Star. 

 Alege�i monitoare cu ecran plat. Pute�i economisi energie pân� la 50% înlocuind vechiul monitor CRT cu unul cu ecran plat �i calitatea 
imaginii mai bun�. Unele ecrane plate nu au o rat� de trecere suficient de rapid� pentru jocuri. Îns� este posibil s� g�si�i ecranul potrivit, 
dac� ave�i nevoie de unul.
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Recomandare principal� 

Cafetierele �i Express-oarele au pierderi de energie uria�e în modul stand-by, de obicei în jur de 60KWh /an sau  
9EUR /an. Asigura�i-v� c� aparatul dvs. pentru cafea este cu adevarat "off " atunci când nu îl folosi�i (aparatele pentru cafea bune au 
func�ia “auto-off”).    

În ceea ce prive�te 
pierderile de energie în 
modul stand-by, 
conform cu m�sur�torile 
efectuate, cea mai mare 
aten�ie trebuie s� se 
îndrepte asupra 
urm�toarelor aparate 
(vezi figura) 

 

 

recomand�ri 

Alte recomand�ri 

În mod special, dup� utilizare, întotdeauna  asigura�i-v� c� ma�ina dvs. de sp�lat, ma�ina de sp�lat vase �i usc�torul sunt în modul off, cu u�a 
de înc�rcare închis� - moduri atinse în mod automat la sfâr�itul unui ciclu. Cu o u�� de înc�rcare l�sat� deschis�, se poate consuma adesea 
mai mul�i Wa�i decât în modul off selectat (tipic pân� la 5W sau mai mult). 
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SURSE 
Autorii sunt recunosc�tori pentru informa�iile pe care le-au folosit de la Energy Trust din Danemarca, website-ul L.Berkeley National Lab pentru consumul de 
energie în modul stand-by �i  Agen�ia pentru Energie din Elve�ia (SAFE).  
Frontpage ©STEN / Greenpeace Belgia 1997. 

CONTEXT 

Proiectul SELINA  se refer� la m�surarea în magazine a pierderilor de energie în modurile  stand-by �i off  la aparatele noi. El s-a desf��urat  în perioada 
octombrie 2008 - septembrie 2010 �i a fost sus�inut de c�tre “European Commission’s Agency for Competitiveness and Innovation” (EACI) sub programul 
„Intelligent Energy for Europe” (IEE). 

Partenerii de proiect în SELINA au fost: ISR-University of Coimbra (Portugalia) (coordonator), Fraunhofer-Gesellschaft– ISI (Germania), Ekodoma (Letonia), 
ARMINES (Fran�a), IT Energy (Danemarca), Romanian Agency for Energy Conservation (ARCE / ANRE) (Romania), SEVEn - The Energy Efficiency Center 
(Cehia), e-ster (Belgia), Intertek Testing & Certification Ltd (Anglia), Technische Universität Graz -IFEA (Austria), Center for Renewable Energy Sources 
(CRES)(Grecia) �i Politecnico di Milano - Dipartimento di Energetica (eERG) (Italia).  

Mai multe informa�ii despre proiectul SELINA pot fi ob�inute la adresa  www.selina-project.eu. 

MAI MULTE INFORMA�II DESPRE EFICIEN�A ENERGETIC� ÎN LOCUIN�E  

Selec�ia aparatelor: www.topten.eu. Site-ul proiectului Topten ofer� o selec�ie a celor mai bune aparate din punct de vedere energetic. Informa�iile pentru 
consumatori (imagini, func�ii, pre�, calculfacil, disponibilitate în �ara lor), este neutru (nicio influen�� de la produc�tori), riguroas� �i transparent� (metodologia de 
selec�ie este explicat� online). Din mai 2009, 12 website-uri prezit� on-line peste 100 de categorii de produse.  

Pentru stand-by �i alte moduri cu consumuri mici de energie: 

www.selina-project.eu, www.ecostandby.org,  www.energyrating.gov.au/standby.html, www.standby.lbl.gov/stadbz.html 

Ipotezele utilizate în aceast� bro�ur�:   1 kWh cost� 0,16 EUR , 1 kWh = 443 g CO2 (sursa: The 2006 “Well-to-Tank” raport al Joint Research Centre 
(JRC) pentru Comisia European�)  

 


