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Alimente și servicii de catering
– Fișa produsului pentru achiziții publice ecologice (APE)

1. Domeniul de aplicare
Prezenta fișă include recomandări pentru achiziția de alimente și servicii de catering.
Sunt propuse specificații pentru următoarele game de produse: fructe și legume, produse de
acvacultură și produse marine, produse din carne și produse lactate, băuturi și răcoritoare,
precum și pentru prestarea de servicii corespunzătoare de catering.
Pentru alimente, criteriile de bază vizează metodele de producție ecologică și deșeurile
provenite din ambalaje. Criteriile complete vizează și alte aspecte, cum ar fi achiziția de
alimente produse conform standardelor de producție integrată1 și bunăstarea animalelor.
Pentru serviciile de catering, criteriile de bază se concentrează pe alimentele ecologice,
reducerea la minim a deșeurilor și colectarea selectivă; criteriile complete se concentrează, în
plus, pe criterii de selecție ecologice, utilizarea hârtiei și a produselor de curățenie,
echipamente de bucătărie, nutriție etc.

2. Principalele tipuri de impact asupra mediului

1

Integrated crop management systems in the EU (Sisteme de management integrat al culturilor în UE). Raport
final modificat transmis Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene. Agra CEAS Consulting. Mai 2002.
http://ec.europa.eu/environment/agriculture/pdf/icm_finalreport.pdf
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Impact
2
3
• Eutrofizare , acidificare și impact
toxic asupra sănătății umane și
mediului (plante și animale) din cauza
reziduurilor de îngrășăminte și de
pesticide prezente în apă, aer, sol și
alimente
• Impact negativ asupra sănătății
ocupaționale a agricultorilor, din
cauza manipulării și utilizării greșite a
anumitor pesticide și îngrășăminte
• Eroziunea solului, distrugerea
pădurilor și pierderea biodiversității,
→
cauzate de practici agricole improprii,
producție supraintensivă de animale și
practici intensive de pescuit și
acvacultură
• Cruzime față de animale, din lipsa
respectului pentru bunăstarea acestora
• Consum ridicat de energie electrică și
de apă în procesele de producție și
prelucrare a alimentelor
• Deșeuri de ambalaje

2

3

Abordare APE
• Achiziția de alimente ecologice
• Achiziția de alimente fabricate în “sisteme
de producție integrată”
• Achiziția de produse marine sau de
acvacultură pescuite sau produse în mod
sustenabil
• Achiziția de produse de origine animală cu
standarde de bunăstare ridicate
• Achiziția de produse sezoniere
• Achiziția în vrac sau în ambalaje cu
conținut reciclat ridicat
• Utilizarea de tacâmuri, veselă, pahare și
fețe de masă refolosibile
• Utilizarea de produse din hârtie ecologice
• Colectarea selectivă a deșeurilor și
formarea personalului

Eutrofizarea este procesul prin care corpurile de apă (cum ar fi lacurile, estuarele sau râurile cu curgere
lentă) se saturează cu elemente nutritive, ceea ce determină creșterea excesivă a plantelor (alge, plante
dăunătoare...). Când aceste plante crescute forțat mor și se descompun, oxigenul dizolvat în apă este redus,
ceea ce conduce la moartea organismelor acvatice (precum peștii). Elementele nutritive pot proveni din
multe surse antropogene (umane), cum sunt îngrășămintele aplicate pe câmp, eroziunea solului, depunerea
azotului din atmosferă, evacuările de la stațiile de tratare a apelor uzate și apele reziduale urbane netratate.
Acidificarea este acumularea excesivă de acizi sulfurici și azotici în soluri, ape și aer, cauzată de depunerile
acide. Aceste depuneri provin din emisiile antropogene (umane), mai ales de dioxid de sulf, oxizi azotici și
de amoniac, generate, de exemplu, de utilizarea bălegarului și altor amelioratori de sol în agricultură,
precum și de emisiile din industrie. Depunerile acide au efecte negative asupra apei, pădurilor și solului. Ele
cauzează desfrunzirea și slăbirea copacilor; de asemenea pot modifica pH-ul solului și al apei, antrenând
metale grele și alte substanțe dăunătoare cu efecte toxice asupra organismelor din sol și din apă; pot afecta,
de asemenea, clădirile și monumentele.
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Consum sporit de agenți de curățare
și alte substanțe chimice care ar
putea avea un impact negativ asupra
sănătății ocupaționale a personalului
care lucrează la bucătărie și asupra
mediului, prin apele reziduale
• Consum ridicat de energie electrică
și apă la echipamentele de bucătărie
• CO2 și alte emisii poluante rezultate
de la mijloacele de transport utilizate
pentru prestarea serviciilor de
catering
•

Reducerea la minim a utilizării
substanțelor chimice periculoase și
folosirea de produse ecologice de
curățenie și de spălat vase
• Achiziția de echipamente de bucătărie cu
consum redus de apă și energie
• Îmbunătățirea rutelor de transport și a
eficienței energetice și reducerea emisiilor
de la vehiculele utilizate pentru prestarea
serviciilor de catering
•

→

3. Alimente – criterii pentru APE
3.1 Alimente – criterii de bază pentru APE
Obiect
Achiziția de alimente (sau a unei anumite grupe de produse alimentare) care provin, cel puțin
parțial, din surse ecologice.
Specificații
1. [X]% din [fie o grupă definită de produse, cum ar fi lactate, carne, legume, fie o listă a
anumitor produse, de exemplu cartofi, roșii, carne de vită, ouă] trebuie să fie produse
ecologice, conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007.
Verificare:
Criterii de atribuire
Se vor acorda puncte suplimentare pentru:
1. Alimente ecologice: Ponderea suplimentară de alimente din surse ecologice care
depășește cerința minimă din specificație.
Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi
considerate conforme.
2. Ambalaje: Procentul de produse care:
•
Sunt livrate în ambalaje secundare și/sau de transport cu conținut reciclat în proporție
de peste 45%.
•
Sunt livrate în ambalaje realizate din materii prime regenerabile.
•

Nu sunt livrate în porții individuale (ambalaje care conțin o singură unitate de
produs).

Verificare: Furnizorul trebuie să prezinte o declarație semnată în care să indice care
dintre aceste criterii poate fi îndeplinit. Conformitatea pe durata contractului va fi
verificată de autoritatea contractantă care, în cazul neconformității, va aplica sancțiuni
corespunzătoare.
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3.1 Alimente – criterii complete pentru APE
Obiect
Achiziția de alimente (sau a unei anumite grupe de produse alimentare) în cazul cărora un
procent din produse provin din producția ecologică sau integrată și cu ambalaje reduse la
minim
Specificații
1. [X]% din [fie o grupă definită de produse, cum ar fi lactate, carne, legume, fie o listă a
anumitor produse, de exemplu cartofi, roșii, carne de vită, ouă] trebuie să fie produse
ecologice,
conform
Regulamentului
(CE)
nr.
834/2007.
Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi
considerate conforme.
2. Din restul de produse neecologice, [X]% din [fie o grupă definită de produse, cum ar fi
lactate, carne, legume, fie o listă a anumitor produse, de exemplu cartofi, roșii, carne de vită,
ouă] trebuie să fie produse în conformitate cu criteriile producției integrate sau ale altor
sisteme echivalente.
Verificare: Produsele care poartă eticheta de producție integrată regională/națională vor fi
considerate conforme.
Dacă produsele nu sunt certificate, ofertantul va trebui să prezinte dovezi corespunzătoare de
conformitate (cum ar fi o listă a substanțelor chimice utilizate în producție, condițiile de
bunăstare în cadrul fermelor etc.) cu fiecare dintre cerințele specificate în standardele de
producție integrată regionale/naționale.
Criterii de atribuire
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Se vor acorda puncte suplimentare pentru:
1.Alimente ecologice: Ponderea suplimentară de alimente din surse ecologice care depășește
cerința
minimă
din
specificație.
Verificare: Produsele care poartă o etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi
considerate conforme.
2. Producție integrată: Ponderea suplimentară de produse din surse de producție integrată
care depășește cerința minimă din specificație.
Verificare: Produsele care poartă eticheta de producție integrată regională/națională vor fi
considerate conforme.
Dacă produsele nu sunt certificate, ofertantul va trebui să prezinte dovezi corespunzătoare de
conformitate (cum ar fi o listă a substanțelor chimice utilizate în producție, condițiile de
bunăstare din cadrul fermelor etc.) cu fiecare dintre cerințele specificate în standardele de
producție integrată regionale/naționale.
3. Produse marine și de acvacultură: Proporția produselor marine și de acvacultură, capturate
sau produse prin practici și metode sustenabile, astfel cum sunt definite într-o etichetă
aplicabilă referitoare la pescuitul și acvacultura sustenabile.
Verificare: Produsele marine și de acvacultură care poartă o etichetă pentru practici
sustenabile de pescuit sau de acvacultură vor fi considerate conforme. De asemenea, vor fi
acceptate orice alte dovezi adecvate care arată clar conformitatea cu criteriile de pescuit sau
acvacultură sustenabilă aferente unei etichete aplicabile pentru pescuitul și acvacultura
sustenabile.
4. Standarde de bunăstare a animalelor: Proporția produselor de origine animală produse la
standarde ridicate de bunăstare, conform orientărilor naționale.
Verificare: Produsele care prezintă dovezi corespunzătoare de îndeplinire în mod voluntar a
standardelor naționale pertinente, pe lângă legislația obligatorie, precum certificarea de către
un organism recunoscut, vor fi considerate conforme. Alternativ, ofertantul va trebui să
prezinte alte dovezi corespunzătoare de conformitate cu standardele de bunăstare.
5. Ambalaje: Procentul de produse care:
•
Sunt livrate în ambalaje secundare și/sau de transport cu conținut reciclat în proporție
de peste 45%.
•
Sunt livrate în ambalaje realizate din materii prime regenerabile.
•

Nu sunt livrate în porții individuale (ambalaje care conțin o singură unitate de
produs).

Verificare: Furnizorul trebuie să prezinte o declarație semnată în care să indice care
dintre aceste criterii poate fi îndeplinit. Conformitatea pe durata contractului va fi
verificată de autoritatea contractantă care, în cazul neconformității, va aplica sancțiuni
corespunzătoare.

3.3 Note explicative
Criteriile producției integrate: Deoarece criteriile producției integrate nu sunt
internaționale, în fiecare țară va trebui să se știe ce produse sunt disponibile cu această
certificare și să se facă referire la standardele corespunzătoare.
Instrumentar de formare al Comisiei Europene privind APE - Modulul 3: Recomandări
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Produse marine și de acvacultură: Dat fiind numărul mare de etichete diferite referitoare
la pescuitul și acvacultura sustenabile care sunt disponibile pentru produsele marine și de
acvacultură, acest criteriu a fost definit într-o manieră relativ deschisă. Alternativ, s-ar putea
utiliza criteriile unei anumite etichete (informații în raportul general), în măsura în care sunt
acceptate și mijloace alternative pentru a dovedi conformitatea.
Standarde de bunăstare: În unele țări ale UE, guvernele naționale au creat sisteme
voluntare de certificare pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor. Acolo unde sunt
instituite astfel de sisteme, ele oferă autorităților contractante un instrument util de
verificare.
Procentul de alimentele ecologice: Autoritatea contractantă va trebui să specifice modul în
care se va aprecia procentul, în volum, greutate sau cost (EUR).
Ambalaje: Conform articolului 3 din Directiva 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje, „ambalajele” reprezintă:
(a) ambalaje de vânzare sau ambalaje primare, de exemplu ambalajele concepute astfel încât
să constituie o unitate de vânzare către utilizatorul sau consumatorul final la punctul de
achiziție;
(b) ambalaje grupate sau ambalaje secundare, de exemplu ambalajele concepute astfel încât
să constituie, la punctul de achiziție, o grupare incluzând un anumit număr de unități de
vânzare, indiferent dacă această grupare este vândută ca atare utilizatorului sau
consumatorului final sau dacă servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de
vânzare; aceste ambalaje pot fi separate de produs fără a-i afecta caracteristicile;
(c) ambalaje pentru transport sau ambalaje terțiare, de exemplu ambalajele concepute astfel
încât să faciliteze manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau de
ambalaje grupate, cu scopul de a preveni deteriorarea fizică în timpul manipulării și
transportului. Ambalajele pentru transport nu includ containerele utilizate la transportul
rutier, feroviar, naval și aerian al mărfurilor.
Criterii de atribuire: Autoritățile contractante vor trebui să indice în anunțul de participare
și în documentele de licitație câte puncte suplimentare se vor acorda pentru fiecare criteriu
de atribuire. Criteriile de atribuire care țin de mediu ar trebui să reprezinte, cumulat, cel
puțin 10-15% din totalul punctelor disponibile.
În cazul în care criteriul de atribuire este exprimat ca „performanțe superioare comparativ
cu cerințele minime incluse în specificațiile tehnice”, punctele se vor acorda proporțional cu
îmbunătățirea performanțelor.

4. Servicii de catering – criterii pentru APE

4.1 Servicii de catering – criterii de bază pentru APE
Obiect
Contract de servicii de catering, incluzând livrarea de alimente în cazul cărora un procent de
produse provin din surse ecologice, prestate în mod ecologic.
Specificații
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Alimente
1. [X]% din [fie o grupă definită de produse, cum ar fi lactate, carne, legume, fie o listă a
anumitor produse, de exemplu cartofi, roșii, carne de vită, ouă] care vor fi utilizate în
cadrul serviciilor trebuie să fie produse ecologice, în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 834/2007.
Verificare: Se va considera că furnizorii care prezintă un certificat de etichetă ecologică
de tip I pentru restaurante îndeplinesc criteriile dacă specifică procentul de alimente
ecologice utilizate în cadrul contractului respectiv. Alternativ, furnizorii trebuie să indice
în ofertă modul în care intenționează să îndeplinească această obligație. Produsele care
poartă o etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi considerate conforme.
2. [În cazul în care societatea contractată stabilește meniurile] Ori de câte ori este posibil,
principalele fructe, legume și produse marine care urmează să fie folosite în cadrul
prestării serviciilor vor fi selectate în funcție de sezon. Orientările recomandate sunt
disponibile în calendarul de sezon din anexa X [care urmează a fi elaborată de autoritatea
contractantă].
Criterii de atribuire
Se vor acorda puncte suplimentare pentru:
1. Alimente ecologice: Ponderea suplimentară de produse din surse de ecologice care
depășește cerința minimă din specificație.
Verificare: Se va considera că furnizorii care prezintă un certificat de etichetă ecologică de
tip I pentru restaurante îndeplinesc criteriile dacă specifică procentul de alimente ecologice
utilizate în cadrul contractului respectiv. Alternativ, furnizorii trebuie să indice în ofertă
modul în care intenționează să îndeplinească această obligație. Produsele care poartă o
etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi considerate conforme.
2. Ambalaje: Procentul de produse care:
•
Sunt livrate în ambalaje secundare și/sau de transport cu conținut reciclat în proporție
de peste 45%.
•
Sunt livrate în ambalaje realizate din materii prime regenerabile.
•

Nu sunt livrate în porții individuale (ambalaje care conțin o singură unitate de
produs).

Verificare: Se va considera că furnizorii care prezintă un certificat de etichetă ecologică
de tip I pentru restaurante îndeplinesc criteriile dacă certificatul acoperă cerințele
menționate anterior. Alternativ, ofertanții vor trebui să prezinte o declarație semnată în
care să indice care dintre aceste criterii poate fi îndeplinit. Conformitatea pe durata
contractului va fi verificată de autoritatea contractantă care, în cazul neconformității, va
aplica sancțiuni corespunzătoare.
Clauze de executare a contractului
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1. Generarea de deșeuri
•

Pentru a reduce generarea de deșeuri, alimentele și băuturile trebuie servite folosind
tacâmuri, veselă, pahare și fețe de masă refolosibile sau tacâmuri, veselă și alte
echipamente de catering din materii prime regenerabile.

Deșeurile produse în cursul prestării serviciilor vor fi colectate separat, în conformitate
cu sistemul de colectare al administrației publice, incluzând fracțiunile de [descrieți aici
fracțiunile specifice de deșeuri care vor fi colectate separat, în funcție de normele
administrative locale].
2. Transportul
•

•

Vehiculele care vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor trebuie să respecte cel puțin
cerințele de emisii de gaze de eșapament EURO 5 sau V.
Furnizorii trebuie să prezinte o listă a vehiculelor care vor fi utilizate pentru prestarea
serviciilor și fișele tehnice ale acestora în care se specifică nivelurile de emisie
respective.

4.2 Servicii de catering – criterii complete pentru APE
Obiect
Contract de servicii de catering, incluzând livrarea de alimente în cazul cărora un procent de
produse provin din surse ecologice, prestate în mod ecologic.
Criterii de selecție
Contractantul trebuie să facă dovada capacității sale tehnice și profesionale de a respecta
cerințele referitoare la mediu ale contractului, prin:
• un sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering (de exemplu
EMAS, ISO 14001 sau echivalent, [se inserează alte sisteme oficiale naționale sau
regionale) sau
• o politică de mediu pentru activitățile de catering și instrucțiuni de lucru și proceduri
pentru executarea serviciilor în mod ecologic sau
• experiența anterioară în aplicarea de măsuri de management de mediu în contracte
similare.
Specificații
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Alimente
1. [X]% din [fie o grupă definită de produse, cum ar fi lactate, carne, legume, fie o listă a
anumitor produse, de exemplu cartofi, roșii, carne de vită, ouă] care vor fi utilizate în cadrul
serviciilor trebuie să fie produse ecologice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
834/2007.
Verificare: Se va considera că furnizorii care prezintă un certificat de etichetă ecologică de
tip I pentru restaurante îndeplinesc criteriile dacă specifică procentul de alimente ecologice
utilizate în cadrul contractului respectiv. Alternativ, furnizorii trebuie să indice în ofertă
modul în care intenționează să îndeplinească această obligație. Produsele care poartă o
etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi considerate conforme.
2. Din restul de produse ne-ecologice, [X]% din [fie o grupă definită de produse, cum ar fi
lactate, carne, legume, fie o listă a anumitor produse, de exemplu cartofi, roșii, carne de vită,
ouă] care vor fi utilizate în cadrul prestării serviciilor trebuie să fie produse în conformitate
cu criteriile producției integrate sau ale altor sisteme echivalente.
Verificare: Furnizorii trebuie să precizeze modul în care intenționează să îndeplinească
această obligație. Produsele care poartă eticheta de producție integrată regională/națională
vor fi considerate conforme cu acest criteriu. Dacă produsele nu sunt certificate, ofertantul
va trebui să prezinte dovezi corespunzătoare de conformitate (de exemplu, o listă a
substanțelor chimice utilizate în producție, condițiile de bunăstare în cadrul fermelor etc.) cu
fiecare dintre cerințele specificate în standardele de producție integrată regionale/naționale.
3. [În cazul în care societatea contractată stabilește meniurile] Ori de câte ori este posibil,
principalele fructe, legume și produse marine care urmează să fie folosite în cadrul prestării
serviciilor vor fi selectate în funcție de sezon. Orientările recomandate sunt disponibile în
calendarul de sezon din anexa X [care urmează a fi elaborată de autoritatea contractantă].
4. Produse din hârtie
Produsele din hârtie, cum ar fi prosoapele de bucătărie sau șervețelele care vor fi utilizate în
cadrul prestării serviciilor trebuie să fie fabricate din fibre reciclate sau din fibre neprelucrate
provenind din păduri gestionate durabil.
Verificare: Produsele care poartă eticheta ecologică UE sau orice altă etichetă ecologică
națională vor fi considerate conforme. Totuși, vor fi admise și alte dovezi corespunzătoare,
cum ar fi un dosar tehnic al producătorului sau un raport de încercări.
Criterii de atribuire
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Se vor acorda puncte suplimentare pentru:
1. Alimente ecologice: Ponderea suplimentară de produse din surse de ecologice care
depășește cerința minimă din specificație.
Verificare: Se va considera că furnizorii care prezintă un certificat de etichetă ecologică de
tip I pentru restaurante îndeplinesc criteriile dacă specifică procentul de alimente ecologice
utilizate în cadrul contractului respectiv. Alternativ, furnizorii trebuie să indice în ofertă
modul în care intenționează să îndeplinească această obligație. Produsele care poartă o
etichetă ecologică națională sau comunitară vor fi considerate conforme.
2. Producție integrată: Ponderea suplimentară de produse din surse de producție integrată
care depășește cerința minimă din specificație.
Verificare: Furnizorii trebuie să precizeze modul în care intenționează să îndeplinească
această obligație. Produsele care poartă eticheta de producție integrată națională/regională
vor fi considerate conforme cu acest criteriu. Dacă produsele nu sunt certificate, ofertantul
va trebui să prezinte dovezi corespunzătoare de conformitate (de exemplu, o listă a
substanțelor chimice utilizate în producție, condițiile de bunăstare în cadrul fermelor etc.) cu
fiecare dintre cerințele specificate în standardele de producție integrată regionale/naționale.
3. Produse marine și de acvacultură: Proporția produselor marine și de acvacultură (în raport
cu volumul total de produse marine și de acvacultură achiziționate) care vor fi utilizate în
cadrul prestării serviciilor și sunt capturate sau produse prin practici și metode sustentabile,
astfel cum sunt definite pentru o etichetă aplicabilă referitoare la pescuitul și acvacultura
sustenabile.
Verificare: Furnizorii trebuie să precizeze în ofertă modul în care intenționează să
îndeplinească această obligație. Produsele marine și de acvacultură care poartă o etichetă
pentru practici sustenabile de pescuit sau de acvacultură vor fi considerate conforme. De
asemenea, vor fi acceptate orice alte dovezi adecvate care arată clar conformitatea cu
criteriile de pescuit sau acvacultură sustenabilă aferente unei etichete aplicabile pentru
pescuitul și acvacultura sustenabile.
4. Standarde de bunăstare a animalelor: Proporția produselor de origine animală utilizate în
cadrul prestării serviciilor și produse la standarde ridicate de bunăstare, conform orientărilor
naționale.
Verificare: Furnizorii trebuie să specifice în ofertă modul în care intenționează să
îndeplinească această obligație. Produsele care prezintă dovezi corespunzătoare de
îndeplinire în mod voluntar a standardelor naționale pertinente, pe lângă legislația
obligatorie, precum certificarea de către un organism recunoscut, vor fi considerate
conforme. Alternativ, ofertantul va trebui să prezinte alte dovezi corespunzătoare de
conformitate cu standardele de bunăstare.
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5. Ambalaje: Procentul de produse care:
•
Sunt livrate în ambalaje secundare și/sau de transport cu conținut reciclat în proporție
de peste 45%.
•
Sunt livrate în ambalaje realizate din materii prime regenerabile.
•

Nu sunt livrate în porții individuale (ambalaje care conțin o singură unitate de
produs).

Verificare: Se va considera că furnizorii care prezintă un certificat de etichetă ecologică
de tip I pentru restaurante îndeplinesc criteriile dacă certificatul acoperă cerințele
menționate anterior. Alternativ, ofertanții vor trebui să prezinte o declarație semnată în
care să indice care dintre aceste criterii poate fi îndeplinit. Conformitatea pe durata
contractului va fi verificată de autoritatea contractantă care, în cazul neconformității, va
aplica sancțiuni corespunzătoare.
6. Echipamente: Trebuie îndeplinite următoarele criterii:
- Frigiderele și congelatoarele care vor fi utilizate în cadrul prestării serviciilor nu
conțin substanțe care diminuează stratul de ozon (HCFC) și HFC.
- Echipamentele utilizate respectă unul sau mai multe dintre următoarele standarde de
eficiență energetică, acolo unde acestea există: Energy Star, eticheta ecologică UE
(clasa A) sau [alte standarde naționale] sau echivalente.
- Echipamentele utilizate sunt eficiente din punct de vedere al consumului de apă,
conform etichetei UE (clasa A) sau altor standarde echivalente.
Verificare: Furnizorii trebuie să prezinte o listă a echipamentelor care vor fi utilizate
pentru prestarea serviciilor, identificându-le pe cele cu etichetă pertinentă de eficiență,
sau trebuie să prezinte alte dovezi corespunzătoare de conformitate cu aceste criterii.
7. Produse de curățenie: Produsele de curățenie care se vor utiliza în cadrul prestării
serviciilor trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
(introduceți criteriile de bază din Fișa produsului pentru produse și servicii de curățenie.)
Verificare: (introduceți criteriile de bază de verificare din Fișa produsului pentru produse
și servicii de curățenie.)
Clauze de executare a contractului
1. Generarea de deșeuri
Pentru a reduce generarea de deșeuri, alimentele și băuturile trebuie servite folosind
tacâmuri, veselă, pahare și fețe de masă refolosibile sau tacâmuri, veselă și alte
echipamente de catering din materii prime regenerabile.
Deșeurile produse în cursul prestării serviciilor vor fi colectate separat, în conformitate cu sistemul de
colectare al administrației publice, incluzând fracțiunile de [descrieți aici fracțiunile specifice de deșeuri
care vor fi colectate separat, în funcție de normele administrative locale].

2. Transportul
Vehiculele care vor fi utilizate pentru prestarea serviciilor trebuie să respecte cel puțin
cerințele de emisii de gaze de eșapament EURO 5 sau V.
Furnizorii trebuie să prezinte o listă a vehiculelor care vor fi utilizate pentru prestarea
serviciilor și fișele tehnice ale acestora în care se specifică nivelurile de emisie respective.
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3. Formarea personalului
Personalul societăților de catering trebuie să fie format în ceea ce privește reducerea la
minim a deșeurilor, gestionarea și colectarea selectivă a deșeurilor, precum și cunoașterea
produselor (originea, calitățile ecologice și sociale ale produselor). Contractantul va
prezenta un plan de formare imediat după atribuirea contractului, iar la sfârșitul
contractului va prezenta autorității contractante un certificat referitor la cursurile de
formare urmate atât de personalul nou, cât și de cel permanent.
4. Managementul serviciilor
[Dacă nu sunt incluse criterii de selecție] Contractantul trebuie să depună toate eforturile
pentru a se asigura că, în măsura posibilului, alimentele utilizate în cadrul prestării
serviciilor sunt produse astfel încât efectele negative asupra mediului să fie reduse la
minimum. Prin urmare, în primele șase luni ale contractului, contractantul va structura și
documenta proceduri de mediu cel puțin pentru următoarele domenii:
- Evaluarea celor mai importante aspecte de mediu ale serviciilor prestate.
- Selectarea, manipularea și păstrarea alimentelor.
- Reducerea la minim și colectarea selectivă a deșeurilor.
- Reducerea consumului de energie electrică și de apă la prepararea și transportul
alimentelor.
- Formare.
4.3 Note explicative
Procentul de alimente ecologice: Autoritatea contractantă va trebui să specifice modul în
care se va aprecia procentul, în volum, greutate sau cost (EUR).
Criteriile producției integrate: Deoarece criteriile producției integrate nu sunt
internaționale, în fiecare țară va trebui să se știe ce produse sunt disponibile cu această
certificare și să se facă referire la standardele corespunzătoare.
Produse sezoniere: Produsele sezoniere sunt acele produse care sunt cultivate în aer liber
în regiunea în care se realizează achiziția. Fiecare autoritate contractantă va trebui să
adauge la ofertă, într-o anexă, un „calendar” propriu sau deja existent al alimentelor de
sezon specifice regiunii, în care vor fi indicate lunile când principalele produse alimentare
(în special legume și fructe, dar și produse marine) cresc în aer liber/sunt pescuite în
regiune. Cu toate acestea, produsele nu trebuie neapărat să provină din regiunea respectivă.
Produse marine și de acvacultură: Dat fiind numărul mare de etichete diferite referitoare
la pescuitul și acvacultura sustenabile care sunt disponibile pentru produsele marine și de
acvacultură, acest criteriu a fost definit într-o manieră relativ deschisă. Alternativ, s-ar
putea utiliza criteriile unei anumite etichete (informații în raportul general), în măsura în
care sunt acceptate și mijloace alternative pentru a dovedi conformitatea.
Standarde de bunăstare: În unele țări ale UE, guvernele naționale au creat sisteme
voluntare de certificare pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor. Acolo unde sunt
instituite asemenea sisteme, ele oferă autorităților contractante un instrument util de
verificare.

Instrumentar de formare al Comisiei Europene privind APE - Modulul 3: Recomandări
privind achiziţiile

12

Alimente şi servicii de catering – Fişa produsului --- Versiune finală
Ambalaje: Conform articolului 3 din Directiva 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje, „ambalajele” reprezintă:
(a) ambalaje de vânzare sau ambalaje primare, de exemplu ambalajele concepute astfel
încât să constituie o unitate de vânzare către utilizatorul sau consumatorul final la punctul
de achiziție;
(b) ambalaje grupate sau ambalaje secundare, de exemplu ambalajele concepute astfel încât
să constituie, la punctul de achiziție, o grupare incluzând un anumit număr de unități de
vânzare, indiferent dacă această grupare este vândută ca atare utilizatorului sau
consumatorului final sau dacă servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul
de vânzare; aceste ambalaje pot fi separate de produs fără a-i afecta caracteristicile;
(c) ambalaje pentru transport sau ambalaje terțiare, de exemplu ambalajele concepute astfel
încât să faciliteze manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau de
ambalaje grupate, cu scopul de a preveni deteriorarea fizică în timpul manipulării și
transportului. Ambalajele pentru transport nu includ containerele utilizate la transportul
rutier, feroviar, naval și aerian al mărfurilor.
Criterii de atribuire: Autoritățile contractante vor trebui să indice în anunțul de
participare și în documentele de licitație câte puncte suplimentare se vor acorda pentru
fiecare criteriu de atribuire. Criteriile de atribuire care țin de mediu ar trebui să reprezinte,
cumulat, cel puțin 10-15% din totalul punctelor disponibile.
În cazul în care criteriul de atribuire este exprimat ca „performanțe superioare comparativ
cu cerințele minime incluse în specificațiile tehnice”, punctele se vor acorda proporțional
cu îmbunătățirea performanțelor.
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