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Criteriile UE pentru achizițiile publice ecologice de echipamente de procesare a imaginii 
 

Achizițiile publice ecologice constituie un instrument voluntar. În prezentul document sunt prevăzute criteriile UE pentru achizițiile publice 

ecologice de produse din categoria echipamentelor de procesare a imaginii. Raportul tehnic general care însoțește prezentul document 

cuprinde detalii complete privind motivele pentru care au fost alese aceste criterii, precum și referințe pentru obținerea de informații 

suplimentare. 

 

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

 criteriile de bază, care pot fi utilizate de orice autoritate contractantă din statele membre și care se referă la principalele tipuri de impact 

asupra mediului. Aceste criterii sunt concepute pentru a fi aplicate cu un minim de eforturi de verificare suplimentare sau de costuri 

suplimentare;  

 criteriile complete, care sunt destinate celor doritori să achiziționeze cele mai bune produse disponibile pe piață. Aceste criterii pot 

necesita eforturi de verificare suplimentare sau o ușoară creștere a costurilor în comparație cu alte produse care îndeplinesc aceeași 

funcție. 

 

1. Definiția și domeniul de aplicare 
 

Prezentul document se referă la acțiunile de atribuire a unor contracte publice pentru achiziționarea și închirierea de echipamente de 
procesare a imaginii. 
În scopul acestor criterii, în categoria de produse „echipamente de procesare a imaginii” intră produsele care sunt comercializate pentru birou, 

pentru uz casnic sau pentru ambele și care îndeplinesc una din funcțiile următoare sau ambele: 

a) producerea unei imagini imprimate sub forma unui document sau a unei fotografii pe hârtie pornind fie de la o imagine digitală disponibilă pe 

o rețea/un card, printr-un proces de marcare, fie de la un imprimat, printr-un proces de scanare/copiere; 

b) producerea unei imagini digitale pornind de la un imprimat, printr-un proces de scanare/copiere. 
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Acest set de criterii se aplică și produselor comercializate ca imprimante, copiatoare și dispozitive multifuncționale.  

 

 

Criteriile nu se aplică în cazul următoarelor tipuri de produse:  

- faxuri, duplicatoare digitale, mașini de francat și scanere; 

- produse de mari dimensiuni care nu sunt utilizate, de regulă, ca echipamente pentru birou dacă prezintă una dintre următoarele specificații 

tehnice: 

• produse standard în format alb-negru, cu o viteză maximă de peste 66 de imagini A4 pe minut;  

• produse standard în format color, cu o viteză maximă de peste 51 de imagini A4 pe minut; 

• produse concepute pentru documente A2 și mai mari; sau  

• produse comercializate ca plottere. 

(Viteza se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg.)  

 

Definițiile produselor care intră în această categorie de produse: 

 „imprimantă” înseamnă un aparat comercial de tratare a imaginii care produce imagini pe hârtie și care poate primi informații provenind de la 

calculatoare individuale sau în rețea sau de la alte dispozitive de intrare. Aparatul trebuie să poată fi alimentat de la o priză de perete, printr-un 

comutator de date sau prin racordare la o rețea;  

„echipamente de imprimare de format mare” înseamnă echipamente de imprimare concepute pentru imprimarea pe suporturi A2 și mai 

mari, inclusiv cele concepute pentru tratarea suporturilor continue cu o lățime de cel puțin 406 mm; 

 „copiator” înseamnă un aparat comercial de tratare a imaginii a cărui funcție unică este producerea de copii pe hârtie după un produs grafic 

original pe hârtie. Aparatul trebuie să poată fi alimentat de la o priză de perete, printr-un comutator de date sau prin racordare la o rețea; 

 „aparat multifuncțional” înseamnă un aparat comercial de tratare a imaginii, care poate fi un dispozitiv integrat fizic sau o combinație de 

componente integrate funcțional, care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele funcții: fotocopiere, imprimare, scanare sau transmisie fax. 
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Aparatul trebuie să poată fi alimentat de la o priză de perete, printr-un comutator de date sau prin racordare la o rețea, iar funcția de fotocopiere 

trebuie să difere de funcția de copiere ocazională pagină cu pagină, care este oferită de faxuri.  

 
 
 
Următoarele definiții sunt utilizate pentru a distinge consumul de energie în regimul standby:  
 
„echipament de rețea” înseamnă un echipament care se poate conecta la o rețea și care are unul sau mai multe porturi de rețea; 

„port de rețea” înseamnă o interfață fizică cu fir sau fără fir, pentru conectarea la rețea, aflată pe echipament, prin care echipamentul poate fi 

activat la distanță; 

„echipament de procesare a imaginii cu funcție de disponibilitate mare în rețea” [echipament de procesare a imaginii cu funcție HiNA 

(high network availability)] înseamnă un echipament de procesare a imaginii care îndeplinește funcții de router, de comutator de rețea, de punct 

de acces la o rețea fără fir sau o combinație a acestor funcții. 
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2. Principalele tipuri de impact asupra mediului și principalele criterii 
 
Principalele tipurile de impact produs asupra mediului de echipamentele de procesare a imaginii sunt legate îndeosebi de consumul de hârtie. Alte tipuri 

de impact semnificativ asupra mediului sunt legate de a) consumul de energie în regimul de funcționare, b) utilizarea de componente periculoase și 

alegerea materialelor în faza de proiectare a produsului, c) consumul de resurse în ciclul de viață al produsului, inclusiv consumul de toner și cartușe.  

 
Principalele tipuri de impact asupra mediului 
legate de ciclul de viață al echipamentelor de 

procesare a imaginii și principalele domenii de 
mediu 

 Achizițiile publice ecologice 
 Abordare 

 
Principalele tipuri de impact asupra mediului de-a 
lungul ciclului de viață al produsului: 

• încălzirea globală  
• acidifierea  
• ecotoxicitatea  
• toxicitatea pentru om  
• eutrofizarea  
• epuizarea resurselor  
• consumul de energie 

 
Principalele domenii de mediu: 

• consumul de hârtie (relevant pentru toate 
tipurile de impact asupra mediului) 

• consumul de energie al echipamentelor de 
procesare a imaginii în regimul de 
funcționare (relevant pentru toate tipurile de 
impact asupra mediului) 

• utilizarea de substanțe periculoase și 
consecințele acestora asupra mediului 
(relevant pentru tipurile de impact privind 
toxicitatea pentru om, ecotoxicitatea, 
eutrofizarea) 

 

  
 
 
 
• Achiziționarea unor produse cu o 

gestionare eficientă a hârtiei 
• Achiziționarea unor modele 

eficiente din punct de vedere 
energetic 

• Achiziționarea unor produse 
proiectate să fie eficiente din 
punct de vedere al resurselor, să 
genereze cantități mici de deșeuri 
și să faciliteze reutilizarea și 
reciclarea  
 

Ordinea tipurilor de impact nu reflectă neapărat importanța acestora. 
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Informații detaliate referitoare la categoria de produse „echipamente de procesare a imaginii”, precum și informații referitoare la legislația 

conexă și alte surse, sunt disponibile în raportul tehnic general. 
 
 
3. Criteriile UE pentru achizițiile publice ecologice de echipamente de procesare a imaginii 
 
Pe baza datelor și a informațiilor cuprinse în raportul tehnic general au fost elaborate următoarele seturi de criterii ale UE pentru achizițiile 

publice ecologice, în vederea sprijinirii achiziționării unor echipamente de procesare a imaginii care să fie eficiente din punct de vedere 

energetic și care să aibă un impact redus asupra mediului.  

 

3.1 Criteriile UE pentru achizițiile publice ecologice de echipamente de procesare a imaginii 

Criterii de bază Criterii complete 

OBIECT OBIECT 
Achiziționarea de echipamente de procesare a imaginii eficiente din 
punct de vedere energetic și cu impact redus asupra mediului 

Achiziționarea de echipamente de procesare a imaginii eficiente din 
punct de vedere energetic și cu impact redus asupra mediului 

SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII TEHNICE 
(Se aplică doar în cazul echipamentelor de procesare a imaginii care 

ating și/sau depășesc o viteză de 25 de imagini pe minut în funcția 

de imprimare/copiere alb-negru în format A4.) 

1. Imprimare față-verso 
Echipamentul de procesare a imaginii trebuie să fie prevăzut cu o 

unitate automată de imprimare/copiere față-verso.  

Funcția de imprimare și/sau copiere față-verso trebuie să facă parte 

din parametrii impliciți ai software-ului original furnizat de producător.  

 

(Se aplică doar în cazul echipamentelor de procesare a imaginii care 

ating și/sau depășesc o viteză de 25 de imagini pe minut în funcția 

de imprimare/copiere alb-negru în format A4.) 

1. Imprimare față-verso 
Echipamentul de procesare a imaginii trebuie să fie prevăzut cu o 

unitate automată de imprimare/copiere față-verso.  

Funcția de imprimare și/sau copiere față-verso trebuie să facă parte 

din parametrii impliciți ai software-ului original furnizat de producător.  
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Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate, precum și 

produsele care dețin eticheta Energy Star versiunea 2.0 (sau, dacă 

este cazul, o etichetă mai recentă). 

Se acceptă și o declarație a producătorului din care să reiasă că 

aceste cerințe au fost îndeplinite. 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate, precum și 

produsele care dețin eticheta Energy Star versiunea 2.0 (sau, dacă 

este cazul, o etichetă mai recentă). 

Se acceptă și o declarație a producătorului din care să reiasă că 

aceste cerințe au fost îndeplinite. 

2. Mai multe imagini pe o singură foaie de hârtie 
Echipamentul de procesare a imaginii trebuie să ofere funcția 

standard  

de imprimare și/sau copiere a cel puțin 2 pagini ale unui document pe 

o singură foaie de hârtie atunci când produsul funcționează cu 

software-ul original furnizat de către producător (procesor de 

imprimare). 

 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. 

Se acceptă și o declarație a producătorului din care să reiasă că 

aceste cerințe au fost îndeplinite. 

2. Mai multe imagini pe o singură foaie de hârtie 
Echipamentul de procesare a imaginii trebuie să ofere funcția 

standard  

de imprimare și/sau copiere a cel puțin 2 pagini ale unui document pe 

o singură foaie de hârtie atunci când produsul funcționează cu 

software-ul original furnizat de către producător (procesor de 

imprimare). 

 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. 

Se acceptă și o declarație a producătorului din care să reiasă că 

aceste cerințe au fost îndeplinite. 

3. Eficiență energetică în regimul de funcționare 

Consumul de energie al produsului în regimul de funcționare trebuie 

să îndeplinească cel puțin cerințele de eficiență energetică ale 

3. Eficiență energetică în regimul de funcționare 

Consumul de energie al produsului în regimul de funcționare trebuie 

să îndeplinească cel puțin cerințele de eficiență energetică ale 
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criteriilor Energy Star versiunea 2.0 pentru echipamente de 

procesare a imaginii.  

Consumul de energie trebuie măsurat conform metodei de încercare 

pentru determinarea consumului de energie al echipamentelor de 

procesare a imaginii versiunea 2.01 – versiunea finală mai 2012 – 

sau conform unei metode echivalente. 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate, precum și 

produsele care au obținut eticheta Energy Star versiunea 2.0 (sau, 

dacă este cazul, o etichetă mai recentă). 

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare din care să reiasă că aceste cerințe au fost îndeplinite. 

criteriilor Energy Star versiunea 2.0 pentru echipamente de 

procesare a imaginii. 

Consumul de energie trebuie măsurat conform metodei de încercare 

pentru determinarea consumului de energie al echipamentelor de 

procesare a imaginii versiunea 2.0 – versiunea finală mai 2012 – sau 

conform unei metode echivalente. 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate, precum și 

produsele care dețin eticheta Energy Star versiunea 2.0 (sau, dacă 

este cazul, o etichetă mai recentă). 

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare din care să reiasă că aceste cerințe au fost îndeplinite. 

4. Instrucțiuni de gestionare a performanței de mediu de către 
utilizatori  
 
Trebuie prevăzut un ghid cu instrucțiuni privind modul de a maximiza 

performanța de mediu a dispozitivului respectiv de procesare a 

imaginii (funcții de gestionare a hârtiei, funcții de eficiență energetică, 

și a altor consumabile, cum ar fi cartușele de cerneală și/sau toner). 

Ghidul trebuie pus la dispoziție pe hârtie, ca o parte specifică din 

4. Instrucțiuni de gestionare a performanței de mediu de către 
utilizatori  
 
Trebuie prevăzut un ghid cu instrucțiuni privind modul de a maximiza 

performanța de mediu a dispozitivului respectiv de procesare a 

imaginii (funcții de gestionare a hârtiei, funcții de eficiență energetică, 

și a altor consumabile, cum ar fi cartușele de cerneală și/sau toner). 

Ghidul trebuie pus la dispoziție pe hârtie, ca o parte specifică din 

                                                 
1 Disponibilă la https://energystar.gov/products/specs/node/148. 
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manualul de utilizare, și/sau în format digital, pe site-ului 

producătorului. 

 
Verificare 

Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. Se 

acceptă și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi dovezi scrise 

din partea producătorului care să ateste îndeplinirea clauzei sus-

menționate. 

manualul de utilizare, și/sau în format digital, pe site-ului 

producătorului. 

 
Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. Se 

acceptă și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi dovezi scrise 

din partea producătorului care să ateste îndeplinirea clauzei sus-

menționate. 
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5. Longevitatea produsului și garanția 
(criteriu irelevant pentru contractele de leasing și de întreținere) 

Garanția produsului trebuie să conțină o clauză de reparare sau 

înlocuire valabilă pentru o perioadă de minimum cinci ani. În plus, 

ofertantul trebuie să asigure disponibilitatea unor piese de schimb 

originale sau echivalente (prin propria întreprindere sau prin alți 

agenți specificați) timp de cel puțin cinci ani de la data achiziției. 

Această clauză nu se aplică în situațiile temporare care nu pot fi 

evitate și care nu pot fi controlate de producător, cum ar fi dezastrele 

naturale. 

 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. 

Se acceptă și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi o declarație 

pe proprie răspundere a producătorului din care să reiasă 

îndeplinirea clauzei sus-menționate.  

5. Longevitatea produsului și garanția 
(criteriu irelevant pentru contractele de leasing și de întreținere) 

Garanția produsului trebuie să conțină o clauză de reparare sau 

înlocuire valabilă pentru o perioadă de minimum cinci ani. În plus, 

ofertantul trebuie să asigure disponibilitatea unor piese de schimb 

originale sau echivalente (prin propria întreprindere sau prin alți 

agenți specificați) timp de cel puțin cinci ani de la data achiziției. 

Această clauză nu se aplică în situațiile temporare care nu pot fi 

evitate și care nu pot fi controlate de producător, cum ar fi dezastrele 

naturale. 

 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. 

Se acceptă și alte mijloace de probă adecvate, cum ar fi o declarație 

pe proprie răspundere a producătorului din care să reiasă 

îndeplinirea clauzei sus-menționate. 

(Cerința nu se aplică în cazul echipamentelor de procesare a imaginii 
care nu folosesc cartușe.)  
 
6. Utilizare eficientă a resurselor în cazul cartușelor Cartușe de 
toner și/sau cerneală proiectate pentru reutilizare/reciclare 
 
Produsele trebuie să poată funcționa și cu cartușe de toner și/sau 

cerneală reciclate. 

(Cerința nu se aplică în cazul echipamentelor de procesare a imaginii 
care nu folosesc cartușe.)  
 
6. Utilizare eficientă a resurselor în cazul cartușelor Cartușe de 
toner și/sau cerneală proiectate pentru reutilizare/reciclare 
 
Produsele trebuie să poată funcționa și cu cartușe de toner și/sau 

cerneală reciclate. 
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Nu trebuie să se utilizeze dispozitive sau practici care ar putea 

împiedica reutilizarea cartușului de toner și/sau cerneală 

(dispozitive/practici antireutilizare).  
 
Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate.  

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare din care să reiasă că aceste cerințe au fost îndeplinite. 

Nu trebuie să se utilizeze dispozitive sau practici care ar putea 

împiedica reutilizarea cartușului de toner și/sau cerneală 

(dispozitive/practici antireutilizare).  
 
Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate.  

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare din care să reiasă că aceste cerințe au fost îndeplinite. 

CRITERII DE ATRIBUIRE CRITERII DE ATRIBUIRE 

Se acordă puncte pentru: Se acordă puncte pentru: 

1. Eficiență energetică mai mare în regimul de funcționare 

Se acordă puncte pentru fiecare reducere de 5 % a consumului de 

energie indicat în specificațiile tehnice pentru regimul de funcționare, 

măsurată conform metodei de încercare pentru determinarea 

consumului de energie al echipamentelor de procesare a imaginii 

versiunea 2.0 – versiunea finală mai 2012 sau conform unei metode 

echivalente. 

 

Verificare 

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare în care să fie indicat consumul de energie în regimul de 

1. Eficiență energetică mai mare în regimul de funcționare 

Se acordă puncte pentru fiecare reducere de 5 % a consumului de 

energie indicat în specificațiile tehnice pentru regimul de funcționare, 

măsurată conform metodei de încercare pentru determinarea 

consumului de energie al echipamentelor de procesare a imaginii 

versiunea 2.0 – versiunea finală mai 2012 sau conform unei metode 

echivalente. 

 

Verificare 

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare în care să fie indicat consumul de energie în regimul de 
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funcționare. funcționare. 

 (Se aplică doar în cazul echipamentelor de procesare a imaginii cu o 

viteză maximă de sub 25 de imagini pe minut în funcția de 

imprimare/copiere alb-negru în format A4.) 

2. Imprimare față-verso 
Se acordă puncte pentru echipamentele de procesare a imaginii 

prevăzute cu o unitate automată de imprimare/copiere față-verso 

(unitate duplex). 

Funcția de imprimare și/sau copiere față-verso trebuie să facă parte 

din parametrii impliciți ai software-ului original furnizat de producător. 

Verificare 
Sunt implicit conforme produsele care dețin o etichetă ecologică 

relevantă de tip 1 și care îndeplinesc cerințele enumerate. Se 

acceptă și o declarație a producătorului din care să reiasă că aceste 

cerințe au fost îndeplinite. 

 
3. Eficiență energetică în regimul standby 
 
Se acordă puncte în funcție de consumul de putere într-o stare care 

asigură standby în rețea în care echipamentul este comutat prin 

funcția de gestionare a energiei sau printr-o funcție similară. Cu cât 

este mai scăzut consumul de putere, cu atât se acordă mai multe 

puncte.  

Consumul de energie trebuie măsurat conform metodei de încercare 

 
3. Eficiență energetică în regimul standby 
 
Se acordă puncte în funcție de consumul de putere într-o stare care 

asigură standby în rețea în care echipamentul este comutat prin 

funcția de gestionare a energiei sau printr-o funcție similară. Cu cât 

este mai scăzut consumul de putere, cu atât se acordă mai multe 

puncte.  

Consumul de energie trebuie măsurat conform metodei de încercare 
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pentru determinarea consumului de energie al echipamentelor de 

procesare a imaginii versiunea 2.0 – versiunea finală mai 2012 – sau 

conform unei metode echivalente. 

 

Verificare 

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare din care să reiasă că aceste cerințe au fost îndeplinite. 

pentru determinarea consumului de energie al echipamentelor de 

procesare a imaginii versiunea 2.0 – versiunea finală mai 2012 – sau 

conform unei metode echivalente. 

 

Verificare 

Se acceptă și un dosar tehnic de la producător sau un raport de 

încercare din care să reiasă că aceste cerințe au fost îndeplinite. 

 

Note explicative 
În procesul de achiziție a echipamentelor de procesare a imaginii, autoritățile contractante pot atribui contracte separate (pentru furnizare de 

echipamente și pentru instalare, de exemplu) mai multor executanți. În astfel de cazuri, răspunderea pentru îndeplinirea diferitelor criterii poate 

reveni mai multor executanți.  

Criterii de atribuire: autoritățile contractante trebuie să indice în anunțul de participare și în documentele de licitație numărul de puncte 

suplimentare atribuite pentru fiecare criteriu de atribuire. Criteriile de atribuire care țin de mediu ar trebui să reprezinte împreună cel puțin 15 % 

din numărul total de puncte disponibile. 

 

Dacă utilizatorul unui sistem de imprimare conform folosește consumabile diferite, reumplute sau reciclate, declarația de conformitate a 

furnizorului inițial nu este valabilă. Pentru ca declarația de conformitate să își păstreze valabilitatea, utilizatorul trebuie să ia legătura cu 

furnizorul consumabilelor de imprimare reumplute/reciclate și să solicite o nouă atestare a conformității. 

Costuri corespunzătoare ciclului de viață 
Unul dintre cele mai importante aspecte pentru introducerea achizițiilor publice ecologice este să se calculeze costurile de-a lungul ciclului de 

viață pentru produsele cu cele mai bune rezultate de mediu, în raport cu produse medii existente pe piață. Aspectul costurilor este deosebit de 
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important în domeniul achizițiilor publice, dată fiind necesitatea justificării cheltuielilor publice. Statele membre ar trebui să fie încurajate să facă 

alegeri care să fie rentabile pe termen lung și compatibile cu politici mai ample. 

Într-o astfel de abordare ar trebui avute în vedere costurile inițiale de instalare, durata de viață estimată (cu titlu orientativ se consideră că 

durata medie de viață a echipamentelor de procesare a imaginii este de 5 ani) și cheltuielile de exploatare, care cuprind și costurile pentru 

consumabilele de cerneală și/sau toner și pentru consumul de energie electrică. Cheltuielile de exploatare sunt legate, în primul rând, de 

achiziționarea de consumabile (cartușe de cerneală și toner) și, în al doilea rând, de consumul de energie electrică, iar aceste cheltuieli sunt 

mult mai mari decât prețul inițial de cumpărare al echipamentului de procesare a imaginii. 

 

Ca la toate produsele care funcționează pe bază de energie electrică, achiziționarea unor modele eficiente din punct de vedere energetic 

reprezintă, în general, o opțiune profitabilă pentru toate părțile implicate, dar și o modalitate de reducere a impactului asupra mediului. În 

general, eficiența energetică a produsului are o influență relativ scăzută asupra prețului de cumpărare, mai ales dacă se intenționează 

achiziționarea unui model care se numără printre cele mai eficiente 25 % de pe piață. 

 

Mai jos este prezentat un scenariu de calculare a economiilor la hârtie realizate ca urmare a respectării cerinței de imprimare față-verso în cazul 

a două tipuri diferite de imprimante. 
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Tabelul 1 Economii realizate ca urmare a respectării cerinței de imprimare față-verso într-un interval de un an; date colectate pentru anul 2005. Sursa: studii 
pregătitoare referitoare la produsele consumatoare de energie 
„Echipamente de procesare a imaginii” (lotul nr. 4)  

Tipul de imprimantă Imagini pe minut (ipm) Pagini pe zi Zile în an Preț pe pagină (în EUR) 

2 

Economii realizate ca 

urmare a cerinței duplex 

(în EUR) 

Imprimantă 

electrofotografică 

15 101 260 0,012 157, 56 

Imprimantă 

electrofotografică 

26  335 260 0,012 527, 28 

Imprimantă 

electrofotografică 

30 450 260 0,012 702 

Imprimantă cu jet de 

cerneală, uz profesional 

15 16,6 260 0,012 25,9 

Imprimantă cu jet de 

cerneală, uz personal 

4 3,1 260 0,012 4,8 

 

Mai jos este prezentat un calcul al economiilor care pot fi realizate în cursul unui an prin utilizarea funcției de imprimare față-verso în comparație 

cu imprimarea pe o singură față în cazul unei imprimante electrofotografice cu o viteză de 15 ipm (imagini pe minut): 

Economii generate de imprimarea față-verso în cursul unui an = (101 pagini pe zi * 260 de zile) / 2 * 0,012 EUR = 157,56 EUR în cursul anului  

Din calculul de mai sus rezultă că, în cazul imprimantelor electrofotografice, utilizarea permanentă a funcției de imprimare față-verso în locul 

imprimării pe o singură față permite realizarea unor economii semnificative; economiile de acest fel sunt considerabile în cazul imprimantelor cu 

jet de cerneală de uz profesional. Economiile pot fi mult mai mari în cazul utilizării opțiunii „mai multe imagini pe o singură foaie de hârtie”, 

menționată la punctul 2 de la rubrica „Specificații tehnice”. 

 
                                                 
2 Cerneala și tonerul nu sunt incluse în preț. 
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S-a calculat3 că, în comparație cu versiunea actuală a Energy Star, modelele comerciale de echipamente de procesare a imaginii care 

îndeplinesc cerințele ENERGY STAR versiunea 2.0 sunt, în medie, cu 44 % mai eficiente din punct de vedere energetic decât modelele 

obișnuite. Cheltuielile de exploatare a echipamentelor de acest fel vor fi reduse în mod semnificativ în comparație cu modelele mai puțin 

eficiente. 

 

S-a estimat, de asemenea, că, dacă toate echipamentele de procesare a imaginii vândute în cursul unui an pe piața Statelor Unite ale Americii 

(o piață similară ca dimensiune cu piața Uniunii Europene) ar întruni criteriile ENERGY STAR ale noii versiuni 2.0, costurile generale cu energia 

electrică ar fi reduse cu 1,7 miliarde USD anual, iar emisiile anuale de gaze cu efect de seră ar fi reduse cu echivalentul emisiilor produse de 

peste 240 000 de automobile. 

 

Site-ul internet UE Energy Star a constituit un instrument util pentru calcularea economiilor financiare care pot fi realizate prin achiziționarea 

unui produs mai eficient: http://www.eu-energystar.org/en/en_007.shtml.  

 

 

 

                                                 
3 Calcul bazat pe datele preluate din analiza efectuată în martie 2013 cu privire la economiile specifice echipamentelor de procesare a imaginii etichetate 
ENERGY STAR versiunea finală 2.0. 
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