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Hârtie de copiat și hârtie grafică
Fișa produsului pentru achiziții publice ecologice (APE)
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Domeniu de aplicare

Prezenta fișă reglementează achizițiile de hârtie de copiat și hârtie grafică. Această
categorie cuprinde hârtie neimprimată pentru scris, imprimare sau copiere (până la 170g/m2),
vândută în coli sau suluri.
Produsele finite din hârtie, precum blocurile de scris, caietele de desen, calendarele,
manualele etc. nu au fost incluse.
Criteriile sunt extrase din eticheta ecologică europeană1, eticheta Nordic Swan2 și eticheta
Blue Angel3.
Sunt propuse seturi diferite de criterii pentru:
•

Hârtie pe bază de fibre de hârtie recuperată, hârtie reciclată (accent pe eticheta Blue
Angel).

•

Hârtie pe bază de fibre neprelucrate (accent pe eticheta ecologică europeană și pe eticheta
Nordic Swan).

Autorităților contractante li se recomandă să facă trimitere la ambele seturi de criterii, ca
moduri alternative de atingere a obiectivului de a cumpăra hârtie ecologică, pentru a crește la
maxim concurența și a evita discriminarea.
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Principalele tipuri de impact asupra mediului

Impact
•
Distrugerea pădurilor și posibilă
pierdere a biodiversității
•
Emisiile în aer și în apă în timpul
producției hârtiei și celulozei
•
Consum de apă și energie în timpul
producției
•
Consumul de substanțe chimice în
timpul producției
•
Generarea de deșeuri în timpul
producției, precum rebuturi și
nămoluri de epurare
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Abordare APE
•

→

•

•

Achiziții de hârtie pe bază de fibre de
hârtie recuperate de la consumatorii
finali (hârtie reciclată) sau hârtie pe bază
de fibre neprelucrate exploatate în mod
legal și/sau sustenabil
Achiziții de hârtie produsă prin procese
care au un consum de energie și emisii
reduse
Evitarea utilizării anumitor substanțe la
producerea și înălbirea hârtiei

A se vedea: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm
A se vedea: http://www.svanen.nu/; criteriile la: http://www.svanen.nu/Eng/criteria/kriterie.asp?pgn=44
A se vedea: http://www.blauer-engel.de/index.htm; criteriile la:http://www.blauerengel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-014.pdf și http://www.blauerengel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-072.pdf
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Hârtie pe bază de fibre recuperate – criterii pentru APE

3.1.
Opțiunea de utilizare a hârtiei reciclate – criterii de bază pentru APE
Notă: În cazul în care criteriile sunt diferite în ceea ce privește hârtia pentru imprimare în
scopuri profesionale, acest aspect este precizat în ultima coloană a tabelului.
Hârtie de copiat și grafică pentru utilizare normală
la birou
Obiect
Achiziționarea de hârtie de birou reciclată produsă din
fibre de hârtie recuperată în proporție de 100%.
Specificații
1. Hârtia trebuie să fie produsă din fibre de hârtie
recuperată în proporție de 100%.
Fibrele de hârtie recuperată includ atât fibre
reciclate după etapa de consum, precum și fibre
reciclate înainte de etapa de consum, din fabricile
de hârtie, cunoscute și sub numele de brac. Fibrele
reciclate după etapa de consum pot proveni de la
consumatori, din birouri, din imprimerii, legătorii
sau din surse similare.
Verificare: Toate produsele care poartă o etichetă
ecologică de tip I, precum eticheta ecologică UE,
pot servi drept mijloace de probă dacă se specifică
faptul că hârtia este produsă din fibre de hârtie
recuperată în proporție de 100%. Va fi acceptat
orice alt mijloc de probă adecvat, precum un dosar
tehnic al producătorului sau un raport de încercare
de la un organism recunoscut.
2. Hârtia trebuie, cel puțin, să nu conțină clor
elementar (elementary chlorine free - ECF). Este
acceptată și hârtia care nu conține deloc clor
(totally chlorine free - TCF).
Verificare: Toate produsele care poartă eticheta
ecologică UE vor fi considerate conforme. Pot fi
acceptate și alte etichete naționale de tip I care
îndeplinesc criteriul de mai sus. Va fi acceptat
orice alt mijloc de probă adecvat, precum un dosar
tehnic al producătorului sau un raport de încercare
de la un organism recunoscut.
3. Pentru a se garanta adecvarea hârtiei furnizate
pentru aparatura de birou, un eșantion de produs
trebuie prezentat autorității, în vederea efectuării
de teste privind calitatea.

Hârtie folosită în scopuri
profesionale
Achiziționarea de hârtie de birou
reciclată produsă din fibre de
hârtie recuperată în proporție de
cel puțin 75%.
1. Hârtia trebuie să fie produsă
din fibre de hârtie recuperată în
proporție de cel puțin 75%.
Fibrele din hârtie recuperată
includ atât fibre reciclate după
etapa de consum, precum și fibre
reciclate înainte de etapa de
consum, din fabricile de hârtie,
cunoscute și sub numele de brac.
Fibrele reciclate după etapa de
consum pot proveni de la
consumatori, din birouri, din
imprimerii, legătorii sau din surse
similare.
Verificare: Idem

Idem

Idem
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3.2.
Opțiunea de utilizare a hârtiei reciclate – criterii complete pentru APE
Notă: În cazul în care criteriile sunt diferite în ceea ce privește hârtia pentru imprimare în
scopuri profesionale, acest aspect este precizat în ultima coloană a tabelului.
Hârtie de copiat și grafică pentru utilizare normală
la birou
Obiect

Hârtie folosită în scopuri
profesionale

Achiziționarea de hârtie de birou reciclată produsă din
fibre de hârtie recuperată în proporție de 100%.

Achiziționarea de hârtie de birou
reciclată produsă din fibre de
hârtie recuperată în proporție de
75%.

Specificații
1. Hârtia trebuie să fie produsă din fibre de hârtie
recuperată în proporție de 100%, minim 65% din
fibre fiind reciclate după etapa de consum.
Fibrele de hârtie recuperată includ atât fibre
reciclate după etapa de consum, precum și fibre
reciclate înainte de etapa de consum, din fabricile
de hârtie, cunoscute și sub numele de brac. Fibrele
reciclate după etapa de consum pot proveni de la
consumatori, din birouri, din imprimerii, legătorii
sau din surse similare.
Verificare: Toate produsele care poartă o etichetă
ecologică de tip I, precum eticheta ecologică UE,
pot servi drept mijloace de probă dacă se specifică
faptul că hârtia este produsă din fibre de hârtie
recuperată în proporție de 100%. Va fi acceptat
orice alt mijloc de probă adecvat, precum un dosar
tehnic al producătorului sau un raport de încercare
de la un organism recunoscut.

1. Hârtia trebuie să fie produsă
din fibre de hârtie recuperată în
proporție de 75%, minim 80%
din fibre fiind reciclate după
etapa de consum.
Fibrele din hârtie recuperată
includ atât fibre reciclate după
etapa de consum, precum și fibre
reciclate înainte de etapa de
consum, din fabricile de hârtie,
cunoscute și sub numele de brac.
Fibrele reciclate după etapa de
consum pot proveni de la
consumatori, din birouri, din
imprimerii, legătorii sau din surse
similare.
Verificare: Idem

2. Trebuie îndeplinite criteriile ecologice ale etichetei Idem
ecologice UE sau ale altor etichete naționale de
tip I asociate direct producției de hârtie (și nu
practicilor de management al fabricii).
Documentele integrale privind criteriile sunt
disponibile la:
•
Eticheta ecologică UE:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/p
g_copyingpaper_en.htm
Verificare: Toate produsele care au poartă eticheta
ecologică UE vor fi considerate conforme. Pot fi
acceptate și alte etichete naționale de tip I care
îndeplinesc criteriile de mai sus. Va fi acceptat
orice alt mijloc de probă adecvat, precum un dosar
tehnic al producătorului sau un raport de încercare
de la un organism recunoscut.
3. Pentru a se garanta adecvarea hârtiei oferite pentru
aparatura de birou, un eșantion de produs trebuie
să fie prezentat autorității, în vederea efectuării de

Idem
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teste privind calitatea.
3.3 Note explicative
Grad de albire: Autoritatea poate alege să utilizeze un grad de albire sub 90. Peste 90,
hârtia ar trebui să fie tratată cu agenți de strălucire optică. Un grad de albire sub 60 este de o
calitate suficientă pentru utilizarea zilnică în birouri, dar este o chestiune de preferință.
Criteriile etichetei ecologice: Este posibil să se indice faptul că trebuie îndeplinite criteriile
aferente unei anumite etichete ecologice, în măsura în care respectivele criterii sunt eligibile
și adecvate pentru definirea produsului și se acceptă și alte forme de verificare a
conformității. Pentru informații suplimentare, consultați documentul însoțitor Fișă
informativă privind utilizarea etichetelor ecologice în achizițiile publice.
Introducerea de criterii detaliate: Seturile complete de criterii sunt incluse în Raportul
general asupra produsului.
Specificații sau criterii de atribuire: În cazul în care autoritatea contractantă nu este sigură
cu privire la prețul și disponibilitatea produselor etichetate ecologic pe piață, specificațiile de
mai sus pot fi folosite drept criterii de atribuire. În cazul în care se utilizează un sistem de
evaluare bazat pe acordarea de puncte, aceste criterii ar putea avea, de exemplu, o pondere
de 15% în evaluarea finală. Alternativ, efectuarea unui studiu de piață inițial poate facilita
observarea disponibilității produselor pe piață.
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Hârtie pe bază de fibre neprelucrate produse în mod sustenabil și/sau legal - criterii
pentru APE

4.1
Opțiunea de utilizare a fibrelor neprelucrate produse în mod sustenabil și/sau
legal – criterii de bază pentru APE
Hârtie de copiat și hârtie grafică
Obiect
Achiziționarea de hârtie de birou pe bază de fibre neprelucrate care provin din surse
exploatate în mod sustenabil și/sau legal (și cu un conținut potențial de fibre recuperate).
Specificații
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1. Fibrele de lemn neprelucrate pentru producția de celuloză trebuie să provină din surse
legale.
Verificare: Certificatele de lanț de custodie pentru lemnul certificat ca FSC4, PEFC5 sau
alte mijloace echivalente de probă vor fi acceptate drept dovadă a conformității. Originea
legală a lemnului poate fi demonstrată și prin instituirea unui sistem de urmărire. Aceste
sisteme voluntare pot fi certificate de terțe părți, deseori în cadrul sistemului de
management ISO 9000 și/sau ISO 14000 sau EMAS.
Dacă lemnul provine dintr-o țară care a semnat un acord de parteneriat voluntar cu UE,
licența FLEGT poate servi drept dovadă a legalității6.
Ofertanții necertificați din domeniul lemnului trebuie să indice tipurile (speciile),
cantitățile și proveniența lemnului utilizat în producție, precum și să furnizeze o declarație
privind legalitatea acestora. De aceea, lemnul trebuie să poată fi urmărit pe parcursul
întregului lanț de producție, de la pădure la produs.
În anumite situații, în care dovezile furnizate nu sunt considerate suficiente pentru a dovedi
conformitatea cu specificațiile tehnice solicitate, autoritățile contractante pot solicita
clarificări sau dovezi suplimentare din partea furnizorilor.
2. Hârtia trebuie cel puțin să nu conțină clor elementar (ECF).
Verificare: Un dosar tehnic al producătorului va servi drept dovadă.
Criterii de atribuire

4

FSC (Forest Stewardship Council - Consiliul de administrare a pădurilor): http://www.fsc.org/en
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification - Program de aprobare a sistemelor de
certificare forestieră): http://www.pefc.org/internet/html
6
Planul de acțiune FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade - aplicarea legislației, guvernanța
și schimburile comerciale în domeniul forestier) a fost adoptat de UE în 2003. Planul de acțiune prezintă o
serie de măsuri pentru combaterea defrișărilor ilegale din țările în curs de dezvoltare. Planul definește un
sistem de certificare a lemnului în scopul garantării legalității produselor lemnoase importate. Pentru obținerea
licenței, țările producătoare de lemn și UE trebuie să semneze acorduri de parteneriat voluntare. Produsele din
lemn care au fost produse în mod legal în țările ce au încheiat un acord de parteneriat voluntar vor fi certificate
din punct de vedere al legalității producției; informații suplimentare la:
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
5
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Se vor acorda puncte suplimentare pentru:
Surse forestiere sustenabile: Se vor acorda puncte suplimentare proporțional cu volumul de
fibre de lemn neprelucrate pentru producția de celuloză care provin din păduri care sunt
verificate ca gestionate prin aplicarea unor principii și măsuri menite să asigure gestionarea
durabilă a pădurilor, cu condiția ca aceste criterii să caracterizeze și să fie relevante pentru
produsul în cauză. În Europa, aceste principii și măsuri corespund cel puțin orientărilor
paneuropene de nivel operațional pentru o gestiune durabilă a pădurilor, adoptate la
Conferința ministerială de la Lisabona privind protecția pădurilor din Europa (2-4 iunie
1998). În afara Europei, acestea corespund cel puțin principiilor UNCED privind pădurile
(Rio de Janeiro, 1992) și, după caz, criteriilor sau orientărilor privind gestionarea durabilă
a pădurilor adoptate în temeiul inițiativelor internaționale și regionale respective (ITTO,
Procesul de la Montreal, Procesul de la Tarapoto, Inițiativa UNEP/FAO pentru zonele
aride din Africa).
Verificare: Toate produsele care poartă eticheta ecologică UE vor fi considerate conforme.
Pot fi acceptate și alte etichete naționale de tip I care îndeplinesc criteriile de mai sus.
Certificatele de lanț de custodie pentru fibrele de lemn certificate ca FSC7, PEFC8 sau orice
alt mijloc echivalent de probă vor fi acceptate drept dovadă a conformității. Va fi acceptat
și orice alt mijloc de probă adecvat, precum un dosar tehnic al producătorului sau un raport
de încercare de la un organism recunoscut.

4.2
Opțiunea de utilizare a fibrelor neprelucrate produse în mod sustenabil și/sau
legal – criterii complete pentru APE
Hârtie de copiat și hârtie grafică
Obiect
Achiziționarea de hârtie de birou pe bază de fibre neprelucrate care provin din surse
exploatate în mod sustenabil și/sau legal (și cu un conținut potențial de fibre recuperate).
Specificații
Produsele trebuie să îndeplinească specificațiile din rubrica referitoare la criteriile de bază
În plus, hârtia trebuie să fie conformă cu:
2. Hârtia trebuie cel puțin să nu conțină clor elementar (ECF). Va fi acceptată și hârtia care
nu conține deloc clor (TCF).
Verificare: Un dosar tehnic al producătorului va servi drept dovadă a conformității.
Criterii de atribuire
Se vor acorda puncte suplimentare pentru produsele conforme cu criteriile de atribuire
indicate în rubrica privind criteriile de bază.
Se vor acorda puncte suplimentare pentru hârtia care este, de asemenea, conformă cu:
2. Criteriile etichetei ecologice: Produsele care respectă criteriile ecologice ale etichetei
ecologice UE asociate direct producției de hârtie (și nu practicilor de management al
fabricii).

7
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FSC (Consiliul de administrare a pădurilor): http://www.fsc.org/en/
PEFC (Program de aprobare a sistemelor de certificare forestieră): http://www.pefc.org/internet/html
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Documentele integrale privind criteriile sunt disponibile la:
• Eticheta ecologică UE:
ec.europa.eu/environment/ecolabel/product/pg_copyingpaper_en.htm
• Verificare: Toate produsele care poartă eticheta ecologică UE vor fi considerate
conforme. Pot fi acceptate și alte etichete naționale de tip I care îndeplinesc criteriile
de mai sus. Va fi acceptat orice alt mijloc de probă adecvat, precum un dosar tehnic al
producătorului sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.

4.3 Note explicative
Hârtie pe bază de fibre neprelucrate: În multe cazuri, hârtia disponibilă pe piață poate să
nu fie nici 100% reciclată, nici 100% din fibre neprelucrate, în schimb poate conține un
amestec de surse. Așadar, obiectul nu se referă la hârtie din fibre neprelucrate, ci la hârtie pe
bază de fibre neprelucrate, permițând utilizarea fibrelor reciclate pentru producția de hârtie
atâta timp cât sunt respectate specificațiile definite mai sus.
Creșterea procentelor: Conform etichetei ecologice UE, cel puțin 10% din fibrele
neprelucrate trebuie să provină din păduri gestionate durabil, iar conform etichetei Nordic
Swan, cel puțin 20%. FSC și PEFC pot certifica, de asemenea, procente mai mari care
variază conform unor reguli stricte. Informații suplimentare privind aceste programe și
condiții, referitoare la utilizarea logoului aferent, pot fi găsite în secțiunea 6 a raportului
general.
Autoritățile contractante pot dori să acorde o mai mare importanță, în etapa de atribuire,
hârtiei cu un procent mai mare de fibre neprelucrate certificate care provin dintr-o sursă
sustenabilă și/sau de fibre de hârtie recuperată.
Criteriile etichetei ecologice: Este posibil să se indice faptul că trebuie îndeplinite criteriile
aferente unei anumite etichete ecologice, în măsura în care respectivele criterii sunt eligibile
și adecvate pentru definirea produsului și se acceptă și alte forme de verificare a
conformității. Pentru informații suplimentare, consultați documentul însoțitor Fișă
informativă privind utilizarea etichetelor ecologice în achizițiile publice.
Introducerea de criterii detaliate: Seturile complete de criterii sunt incluse în Raportul
general asupra produsului.
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 din care cele de mediu ar trebui să reprezinte, cumulat, cel
puțin 10-15% din totalul punctelor disponibile.
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