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1 INTRODUCERE 
 
Criteriile UE privind achizițiile publice verzi (APV) sunt concepute pentru a facilita achiziționarea, de către autoritățile publice, de bunuri, servicii și 
lucrări cu impact redus asupra mediului. Utilizarea criteriilor este facultativă. Criteriile sunt formulate astfel încât să poată fi integrate (parțial sau 
total) în documentele de achiziție ale autorității respective, cu modificări minime, dacă autoritatea consideră adecvat acest lucru. Înainte de publicarea 
unei proceduri de ofertare, se recomandă ca autoritățile publice să se informeze cu privire la oferta de bunuri, servicii și lucrări pe care intenționează să 
le achiziționeze disponibilă pe piața pe care operează.  
În cazul în care o autoritate contractantă intenționează să utilizeze criteriile sugerate în prezentul document, aceasta le va aplica astfel încât să asigure 
conformitatea cu principiile egalității de tratament, nediscriminării, proporționalității și transparenței și cu cerințele legislației UE privind achizițiile 
publice [a se vedea, de exemplu, articolele 42, 43, 67 alineatul (2) sau 68 din Directiva 2014/24 și dispozițiile similare din alte acte legislative europene 
privind achizițiile publice]. Acest lucru implică, printre altele, că criteriile de atribuire sau condițiile de executare a contractului nu trebuie alese și nici 
aplicate de așa manieră încât să discrimineze, direct sau indirect, operatorii economici din alte state membre sau din țări terțe. Informații practice cu 
privire la aceste aspecte se găsesc, de asemenea, în ghidul din 2016, „Să achiziționăm produse ecologice!”, disponibil la adresa 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm.  
Prezentul document enumeră criteriile UE privind achizițiile publice verzi pentru echipamente de procesare a imaginii, consumabile și servicii de 
imprimare. Raportul tehnic care însoțește documentul prezintă toate motivele de selectare a acestor criterii și oferă referințe pentru obținerea de 
informații suplimentare.  
Criteriile se împart în criterii de selecție, specificații tehnice, criterii de atribuire și clauze de executare a contractului. Criteriile sunt de două tipuri: 

• criterii de bază – care sunt concepute pentru a permite o aplicare simplă a APV, concentrându-se pe domeniul sau domeniile-cheie ale 
performanței de mediu a produsului și urmărind menținerea costurilor administrative ale societăților la un nivel minim. 

• criterii cuprinzătoare – care iau în considerare mai multe aspecte ale performanței de mediu sau niveluri mai înalte ale acesteia și sunt menite 
a fi utilizate de către autoritățile care doresc să își extindă eforturile de sprijinire a obiectivelor de mediu și de inovare. 

În cazurile în care cele două tipuri de criterii sunt identice, se folosește formula „aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare”. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Definiție și domeniu de aplicare 
 
Grupa de produse „echipamente de procesare a imaginii, consumabile și servicii de imprimare” cuprinde: 

- Echipamente de procesare a imaginii1, și anume produse comercializate pentru uz casnic sau la birou sau ambele și a căror funcție este una 
dintre următoarele sau ambele: 

a) să producă o imagine imprimată sub forma unui document pe hârtie sau a unei fotografii printr-un proces de marcare, fie pornind de 
la o imagine digitală furnizată de o interfață de rețea/de card, fie de pe un suport de hârtie printr-un proces de scanare/copiere; 
b) să producă o imagine digitală de pe un suport de hârtie printr-un proces de scanare/copiere. 

Sunt excluse din domeniul de aplicare: 
a) duplicatoarele digitale;  
b) mașinile de francat; 
c) faxurile.  

- Consumabile, și anume produse care pot fi înlocuite și sunt esențiale pentru funcționarea echipamentelor de procesare a imaginii. Acestea pot 
fi înlocuite sau reumplute fie de către utilizatorul final, fie de către prestatorul de servicii, pe durata utilizării normale sau pe durata de viață a 
echipamentului de procesare a imaginii. Consumabilele care intră în sfera de aplicare a acestor criterii UE privind achizițiile publice verzi 
includ recipientele și cartușele. 

Recipient înseamnă un produs care poate fi înlocuit de către utilizatorul final, care conține toner sau cerneală și care se montează pe, în 
sau se golește într-un echipament de procesare a imaginii. Recipientele nu conțin componente integrate sau piese mobile care sunt parte 
integrantă a funcției produsului de procesare a imaginii. Recipientele pot fi denumite, de asemenea, flacoane sau rezervoare.  
Cartuș (de cerneală/toner) înseamnă un produs care poate fi înlocuit de către utilizatorul final, care se montează pe sau într-un 
echipament de procesare a imaginii, cu o funcționalitate legată de imprimare care include componente integrate sau piese mobile care 
sunt parte integrantă a funcției echipamentului de procesare a imaginii, în plus față de păstrarea cernelii sau a tonerului. Cartușele pot fi 
denumite, de asemenea, module. 

Cartușele și recipientele pot fi: 
- nou fabricate [fabricate de producători de echipamente originale (OEM) și de producători de echipamente neoriginale, inclusiv 

contrafăcute]; 
- refabricate (de către producători de echipamente originale și neoriginale); 
- reumplute (de către producători de echipamente originale și neoriginale); 

 
1 Echipamentele de procesare a imaginii care sunt dispozitive medicale în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CEE a Consiliului (sau, începând cu 26 mai 2021, în conformitate cu articolul 2 punctul 1 din Regulamentul 2017/745) nu fac obiectul 

acestui document. 



 

5 

- Servicii de imprimare, care înseamnă acorduri de servicii în care prețul este corelat cu cantitatea de pagini imprimate. Aceste acorduri pot 
cuprinde furnizarea de echipamente de procesare a imaginii și/sau consumabile, întreținere, activități la sfârșitul ciclului de viață și optimizarea 
documentelor generate de organizație. 
 

Echipamentele de procesare a imaginii pot fi clasificate în funcție de tip, iar aceste tipuri diferite sunt incluse în domeniul de aplicare a criteriilor: 
- Imprimantă: un aparat a cărui funcție principală este generarea de imagini pe hârtie de pe un suport electronic. O imprimantă poate primi 

informații provenind de la calculatoare individuale sau în rețea sau de la alte dispozitive de intrare (de exemplu, aparate foto digitale). Prezenta 
definiție se referă la produsele comercializate ca imprimante, inclusiv imprimantele care pot fi transformate pentru a corespunde definiției 
aparatelor multifuncționale (MFD). 

- Copiator: un produs a cărui funcție unică este producerea de copii după un produs original pe hârtie. Prezenta definiție se referă la produsele 
comercializate drept copiatoare sau copiatoare digitale evolutive (CDE). 

- Aparat multifuncțional (MFD): un produs care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele funcții de bază: imprimare, scanare, 
fotocopiere sau transmisie fax. Un MFD poate avea un factor de formă integrat fizic sau o combinație de componente integrate funcțional. 
Funcția de fotocopiere a unui MFD diferă de funcția de copiere curentă pagină cu pagină oferită, uneori, de faxuri. Prezenta definiție se referă 
la produsele comercializate ca aparate multifuncționale (MFD) sau ca „produse multifuncționale” (MFP). 

- Scaner: un produs a cărui funcție principală este conversia documentelor originale pe hârtie în imagini electronice care pot fi stocate, 
modificate, convertite sau transmise, în principal într-un mediu computerizat personal. Prezenta definiție se referă la produsele comercializate 
drept scanere. 

- Produs de procesare profesională a imaginii: o imprimantă sau un aparat multifuncțional comercializat ca fiind destinat producerii de 
livrabile în scopul vânzării, cu următoarele caracteristici: 

a) este compatibil cu hârtia având un gramaj mai mare sau egal cu 141 g/m2; 
b) este compatibil cu formatul A3; 
c) dacă produsul este alb-negru, viteza acestuia este de cel puțin 86 ipm; 
c) dacă produsul este color, viteza acestuia este de cel puțin 50 ipm; 
e) rezoluția imprimării este de cel puțin 600 x 600 puncte pe inch pentru fiecare culoare; 
f) greutatea modelului de bază este mai mare de 180 kg; și  

cinci dintre următoarele caracteristici suplimentare pentru produsele color sau patru pentru produsele alb-negru sunt incluse ca funcționalități 
standard cu aparatul de procesare a imaginii sau ca accesoriu: 

g) capacitate de alimentare cu hârtie de cel puțin 8 000 de coli; 
h) panou frontal digital (digital front-end – DFE); 
i) perforator; 
j) legarea perfectă sau legarea cu inele (sau un sistem similar, cum ar fi cu bandă sau cu sârmă, dar nu capsarea);  
k) memorie RAM dinamică (DRAM) de cel puțin 1 024 MB. 
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l) o certificare din partea unui terț privind capacitatea de procesare color (de exemplu, Certificarea IDEAlliance Digital Press, 
certificarea FOGRA privind validarea sistemului de imprimare sau certificarea Japan Colour Digital Printing, dacă produsul are 
capacitate de procesare color); și 
m) compatibilitatea cu hârtia cretată. 

 
Definițiile suplimentare sunt prezentate mai jos: 

- Unități de cilindru: un produs care poate fi înlocuit de către utilizatorul final, care se montează pe sau într-un echipament de procesare a 
imaginii și care conține un cilindru fotosensibil. 

- Unități de cuptor: un produs care poate fi înlocuit de către utilizatorul final, care se montează pe sau într-un echipament de procesare a 
imaginii și care constă din două role încălzite care topesc tonerul pe suportul de ieșire. 

- Unitate de transfer: un produs care poate fi înlocuit de către utilizatorul final, care se montează pe sau într-un echipament de procesare a 
imaginii și care asigură transferul tonerului pe suportul de ieșire înainte de procesul de topire. 

- Nou fabricat: un cartuș/recipient nou. 
- Cartuș sau recipient refabricat: un cartuș sau recipient care, după ce a fost utilizat cel puțin o dată și colectat la sfârșitul ciclului de viață, 

este readus cel puțin la starea și performanțele sale inițiale, de exemplu, prin înlocuirea pieselor uzate și reumplerea cu toner sau cerneală nouă 
(inclusiv cerneală solidă). Produsul rezultat este vândut cu aceeași garanție ca un cartuș sau recipient nou. 

- Cartuș sau recipient reumplut: un cartuș sau recipient care a fost utilizat și umplut cu toner sau cerneală nouă (inclusiv cerneală solidă). 
- Contrafăcut:  un cartuș/recipient nou fabricat de un terț (nu de un producător de echipamente originale) și care poartă ilegal denumirea 

comercială a unui producător de echipamente originale. 
 
1.2 Notă generală privind verificarea 
 
Pentru o serie de criterii, modurile de verificare propuse constau în furnizarea de rapoarte de încercare. Pentru fiecare criteriu, sunt indicate metodele 
de încercare pertinente, bazate pe metode și standarde de măsurare recunoscute la nivel internațional. Astfel, se poate asigura că revendicările 
ofertanților cu privire la performanță pot fi verificate, reproduse, auditate și, mai presus de toate, comparate. Autoritatea publică decide etapa în care ar 
trebui să fie furnizate astfel de rezultate ale încercărilor. În general, nu pare necesar să se solicite tuturor ofertanților să prezinte rezultatele încercărilor 
chiar de la început. În scopul reducerii sarcinii pentru ofertanți și pentru autoritățile publice, se poate considera că este suficientă o declarație pe proprie 
răspundere prezentată odată cu depunerea ofertelor. Ulterior, există diferite opțiuni pentru cazul și momentul în care ar putea fi necesare aceste 
încercări: 

a) În etapa de ofertare: 
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Pentru contractele de achiziții punctuale, se poate solicita această dovadă din partea ofertantului cu oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic. Dacă dovada este considerată a fi suficientă, atunci contractul poate fi atribuit. Dacă dovada este considerată insuficientă sau 
neconformă, atunci: 

i) în cazul în care mijloacele de verificare se referă la o specificație tehnică, se solicită aceeași dovadă de la următorul ofertant din 
clasamentul ofertelor, care devine candidatul luat în considerare pentru atribuirea contractului; 

ii) în cazul în care mijloacele de verificare se referă la un criteriu de atribuire, punctele suplimentare acordate urmează să fie eliminate, iar 
clasificarea ofertanților să fie recalculată, cu toate consecințele aferente aplicabile. 

Un raport de încercare verifică îndeplinirea anumitor condiții de către o mostră de produs, nu de către articolele furnizate efectiv în baza 
contractului. În cazul contractelor-cadru, situația poate fi diferită. Acest scenariu este prezentat mai pe larg la următorul punct referitor la 
executarea contractelor și în explicațiile suplimentare de mai jos. 

b) Pe durata executării contractului: 
Pot fi solicitate rezultatele încercărilor pentru unul sau mai multe articole livrate în baza contractului, fie de manieră generală, fie în cazul în 
care există îndoieli cu privire la veridicitatea declarațiilor. Această prevedere este deosebit de importantă pentru contractele-cadru care nu 
stipulează o comandă inițială.  
Se recomandă să se stabilească explicit clauze de executare a contractului. Aceste clauze trebuie să stipuleze că autoritatea contractantă are 
dreptul să efectueze oricând încercări aleatorii de verificare pe durata contractului. În cazul în care rezultatul acestor încercări arată că produsele 
livrate nu îndeplinesc criteriile, autoritatea contractantă are dreptul să aplice penalități și are posibilitatea de a rezilia contractul. Unele autorități 
publice includ condiții potrivit cărora, dacă în urma încercărilor efectuate, produsul îndeplinește cerințele, costurile cu încercările trebuie 
suportate de către autoritatea publică, însă dacă cerințele nu sunt îndeplinite, aceste costuri trebuie suportate de către furnizor. 
În cazul acordurilor-cadru, momentul în care trebuie să se prezinte dovada depinde de configurația specifică a contractului: 

i) pentru acordurile-cadru cu un singur operator, în cazul cărora articolele individuale care urmează a fi furnizate sunt identificate la 
atribuirea acordului-cadru și rămâne de stabilit doar numărul de unități care vor fi necesare, sunt valabile aceleași considerente ca pentru 
contractele de achiziții punctuale descrise mai sus; 

ii) pentru acordurile-cadru care preselectează mai mulți furnizori potențiali și, ulterior, organizează concursuri între cei preselectați, 
ofertanții preselectați vor trebui să demonstreze în această etapă inițială de preselectare doar capacitatea lor de a livra articole care 
îndeplinesc cerințele minime de performanță din acordul-cadru. Pentru contractele (sau comenzile) de tip „call-down” atribuite în urma 
concursului între furnizorii preselectați, se aplică în principiu aceleași considerente ca cele de la punctele a) și b) de mai sus, dacă în 
cadrul concursului trebuie dovedită îndeplinirea unor cerințe suplimentare. În cazul în care rezultatul concursului se bazează numai pe 
preț, ar trebui să fie avut în vedere un control în etapa de executare a contractului. 
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Este important să se evidențieze, de asemenea, că ofertanții au opțiunea de a asigura verificarea pe baza produselor care dispun de o etichetă 
ecologică de tip I corespunzătoare (în conformitate cu ISO 14024), îndeplinind cerințele specificate. Aceste produse trebuie considerate 
conforme cu criteriile relevante, iar verificarea ar urma să fie solicitată urmând aceeași abordare ca cea prevăzută pentru rezultatele încercărilor. 
De asemenea, a se reține că, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, autoritățile contractante au obligația să 
accepte și alte mijloace de probă adecvate. Acestea ar putea include un dosar tehnic al producătorului, în cazul în care operatorul economic în 
cauză nu a avut acces la rapoartele de încercare sau nicio posibilitate de a le obține în termenele stabilite. Această posibilitate există cu condiția 
ca lipsa accesului să nu poată fi imputată operatorului economic vizat și ca acesta să dovedească faptul că lucrările, produsele sau serviciile pe 
care le furnizează îndeplinesc cerințele sau criteriile prevăzute în specificațiile tehnice, în criteriile de atribuire sau în condițiile de executare a 
contractului. În cazul în care se face trimitere la un certificat/raport de încercare întocmit de un organism specific de evaluare a conformității 
responsabil cu efectuarea încercărilor, autoritățile contractante trebuie să accepte, de asemenea, certificatele/rapoartele de încercare emise de 
alte organisme de evaluare echivalente. 
Ca o condiție prealabilă, procedura de ofertare trebuie să includă o clauză menită să asigure că echipamentele de procesare a imaginii și 
consumabilele care urmează a fi achiziționate îndeplinesc toate cerințele legale ale UE și ale țării (țărilor) în care produsele sunt achiziționate, 
de exemplu, marcajul CE, Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase (RoHS), Regulamentul european privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice (DEEE), după caz.  
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2 PRINCIPALELE IMPACTURI ASUPRA MEDIULUI  
 
Pe baza dovezilor științifice disponibile, în tabelul de mai jos sunt sintetizate principalele impacturi asupra mediului ale echipamentelor de procesare a 
imaginii, ale consumabilelor și ale serviciilor de imprimare din perspectiva ciclului de viață (pentru mai multe detalii, a se vedea raportul tehnic). 
Tabelul prezintă și abordarea UE privind APV pentru atenuarea sau reducerea impacturilor respective. 

Principalele aspecte de mediu  Abordarea APV 

• Consumul de energie electrică al imprimantelor, aparatelor 
multifuncționale și scanerelor.  

• Utilizarea consumabilelor, în special hârtie și cartușe (pentru 
imprimante și aparate multifuncționale). 

• Fabricarea imprimantelor, aparatelor multifuncționale și 
scanerelor, în special în ceea ce privește produsele mai 
eficiente din punct de vedere energetic (de exemplu, tehnologii 
laser). 

• Generarea unor pericole potențiale determinate de eliminarea 
necorespunzătoare a deșeurilor de echipamente electronice.  

• Emisiile în timpul utilizării. 
• Conținutul de substanțe periculoase. 
• Fabricarea cartușelor, în special carcasa și capul de imprimare. 
• Cantitatea de hârtie pe care o utilizează cartușul pentru a 

scoate exemplarele imprimate cu calitatea dorită. 

 • Achiziția de echipamente de procesare a imaginii 
eficiente din punct de vedere energetic. 

• Achiziția de servicii capabile să optimizeze procesul 
de imprimare. 

• Achiziția de produse de la ofertanți care aplică un 
control al constituenților periculoși în privința 
substanțelor care fac obiectul restricțiilor. 

• Achiziția de produse cu emisii reduse în interior 
rezultate în faza de utilizare și un conținut redus de 
substanțe periculoase. 

• Achiziția de produse astfel concepute încât 
componentele principale să poată fi reparate. 

• Obligativitatea unor practici de gestionare a 
sfârșitului ciclului de viață pentru maximizarea 
recuperării resurselor. 

• Achiziția de echipamente capabile să utilizeze 
consumabile refabricate și hârtie reciclată. 

• Obligația de a furniza informații în scopul 
performanței ecologice. 

• Solicitarea de servicii care să includă optimizarea 
lotului de echipamente de procesare a imaginii. 

• Achiziția de consumabile testate în privința 
performanței calitative. 
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Ordinea impacturilor nu reflectă neapărat amploarea acestora. 

În raportul tehnic se găsesc informații detaliate privind echipamentele de procesare a imaginii, consumabilele și serviciile de imprimare, inclusiv 
informații privind legislația conexă, standardele și sursele tehnice utilizate ca dovezi. 

 
3 STRUCTURA CRITERIILOR  

Criteriile au fost împărțite în trei secțiuni principale, în funcție de obiect: 1) echipamentele de procesare a imaginii, 2) consumabilele și 3) serviciile de 
imprimare. Există o secțiune orizontală suplimentară și o clauză preliminară de executare a contractului care se aplică tuturor celor trei domenii 
aferente criteriilor. Criteriile sunt potrivite, de asemenea, pentru a fi utilizate în contracte de închiriere pe termen lung, un tip de contract care poate fi 
deosebit de eficient pentru promovarea utilizării echipamentelor durabile și a folosirii eficiente a resurselor. 
 

 Nr. Criteriu De bază Cuprinzător 

CLAUZĂ PRELIMINARĂ DE EXECUTARE A CONTRACTULUI  
OBIECT: EVALUAREA PRELIMINARĂ  
(efectuată de un alt furnizor decât furnizorul potențial pentru achiziția de echipamente de procesare a imaginii) 
CLAUZE DE EXECUTARE 

A CONTRACTULUI CEC1 Evaluarea preliminară a lotului existent și a nevoilor de 
achiziții X X 

DOMENIUL NR. 1 AFERENT CRITERIILOR – ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII  
OBIECT: ACHIZIȚIA SAU ÎNCHIRIEREA DE ECHIPAMENTE DE PROCESARE A IMAGINII 

CRITERII DE SELECȚIE CS1 Controlul substanțelor care fac obiectul restricțiilor  X 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

ST1 
Eficiența energetică minimă a echipamentelor de procesare 
a imaginii X X 

ST2 Capacitatea de procesare duplex a imaginii X X 

ST3 
Funcția de imprimare a mai multor pagini pe aceeași coală 
(N-up) 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155


 

11 

 Nr. Criteriu De bază Cuprinzător 

ST4 Capacitatea de a utiliza hârtie reciclată X X 
ST5 Capacitatea de a utiliza cartușe refabricate X X 
ST6 Număr redus de materiale  X 

ST7 Informații privind utilizarea plasticului reciclat 
postconsum  X 

ST8(a) Disponibilitatea pieselor de schimb X X 
ST8(b) Proiectarea în vederea dezasamblării și reparării X X 
ST8(c) Proiectarea în vederea reciclării X X 
ST9 Emisiile de substanțe X X 
ST10 Emisiile sonore X X 
ST11 Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită X X 
ST12 Conținutul de substanțe periculoase   X 
ST13 Controlul actualizării firmware-ului  X 
ST14 Garanția și acordurile de servicii X X 

ST15(a) Furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică care 
îndeplinește criteriile UE privind achizițiile publice verzi 

X X 

ST15(b) Furnizarea de cartușe care îndeplinesc criteriile UE privind 
achizițiile publice verzi 

X X 

CRITERII DE ATRIBUIRE 

CA1 
 

Îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor de 
procesare a imaginii în plus față de ST1  X X 

CA2(a) Garanții mai îndelungate  X X 

CA2(b) Garanția cea mai îndelungată X X 

CA3 Sistem de preluare pentru echipamentele de procesare a 
imaginii X  

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Nr. Criteriu De bază Cuprinzător 

Gestionarea la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor 
de procesare a imaginii  X 

CA4 Furnizarea de cartușe de cerneală și/sau toner 
reutilizate/refabricate 

X X 

CLAUZE DE EXECUTARE 
A CONTRACTULUI 

CEC2 Raportarea cu privire la activitățile de reutilizare/reciclare 
a echipamentelor de procesare a imaginii   

X X 

CEC3 Raportarea cu privire la consumabilele furnizate X X 
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DOMENIUL NR. 2 AFERENT CRITERIILOR – CONSUMABILE 
OBIECT: ACHIZIȚIA DE CONSUMABILE (CARTUȘE ȘI/SAU RECIPIENTE) 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

ST16 Declarație cu privire la randamentul în număr de pagini al 
cartușelor/recipientelor 

X X 

ST17 Eficiența utilizării resurselor raportată la masa 
consumabilelor 

 X 

ST18 Substanțele periculoase din consumabile  X 
ST19 Proiectarea în vederea reutilizării/refabricării X X 
ST20 Calitatea consumabilelor  X X 

ST21 Sistemul de preluare a cartușelor și recipientelor și 
înregistrarea conform Directivei DEEE 

X X 

CRITERII DE 
ATRIBUIRE 

CA5 Eficiența utilizării resurselor pentru consumabilele 
electrofotografice 

X X 

CA6 Facilitarea capacității de reutilizare/refabricare X X 
AC7 Gestionarea cartușelor la sfârșitul ciclului de viață  X 

CLAUZE DE EXECUTARE 
A CONTRACTULUI CEC4 Raportarea cu privire la activitățile de reutilizare/reciclare 

a consumabilelor   
X X 

DOMENIUL NR. 3 AFERENT CRITERIILOR – SERVICII DE IMPRIMARE  
OBIECT: ACHIZIȚIA DE TIRAJE – NUMĂR DE IMPRIMĂRI 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

ST22(a) 
Angajamentul de a reutiliza echipamentele de procesare a 
imaginii 

X X 

ST22(b) 
Angajamentul de a repara echipamentele de procesare a 
imaginii 

X X 

ST23 
Furnizarea de echipamente de procesare a imaginii care 
îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi. 

X X 

ST24(a) 
Furnizarea de hârtie care îndeplinește criteriile UE privind 
achizițiile publice verzi. 

X X 

ST24(b) Furnizarea de cartușe care îndeplinesc criteriile UE privind X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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achizițiile publice verzi. 

CRITERII DE 
ATRIBUIRE 

CA8 Furnizarea de cartușe și recipiente reutilizate/refabricate X X 

CA9 Furnizarea de servicii de imprimare gestionate  X 

CLAUZE DE 
EXECUTARE A 

CONTRACTULUI 

CEC5 Raportarea cu privire la consumabilele furnizate X X 

CEC6 Furnizarea de informații privind utilizarea consumabilelor  X 

CEC7 Furnizarea de informații de mediu pe durata contractului 
de servicii   

 X 

CRITERII ORIZONTALE  
(se aplică tuturor domeniilor aferente criteriilor) 

SPECIFICAȚII TEHNICE 

ST25(a) Furnizarea garantată de consumabile pe durata contractului   X X 

ST25(b) 
Furnizarea garantată de piese de schimb pe durata 
contractului 

X X 

ST26 Instrucțiuni de utilizare pentru gestionarea performanței 
ecologice 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 EVALUAREA PRELIMINARĂ A LOTULUI EXISTENT ȘI A NEVOILOR DE ACHIZIȚII 
4.1 Obiect 

Obiect 

Evaluarea preliminară a lotului existent și a nevoilor de achiziții 

4.2 Clauză de executare a contractului 

CEC1 Evaluarea preliminară a lotului existent și a nevoilor de achiziții 
Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

(Acest contract trebuie considerat drept o procedură preliminară, efectuată de un alt furnizor decât furnizorul potențial pentru achiziția de 
echipamente de procesare a imaginii. Această evaluare preliminară se aplică numai în cazul în care autoritatea contractantă identifică nevoia 
de a optimiza utilizarea lotului existent de echipamente de procesare a imaginii înainte de a achiziționa altele noi și în cazul în care aceasta 
decide să nu apeleze la personalul intern pentru a efectua evaluarea.) 
Prestatorul de servicii trebuie să realizeze o evaluare a lotului existent de echipamente de procesare a imaginii de care autoritatea contractantă 
dispune la sediile sale și să îi prezinte acesteia rezultatele evaluării. Evaluarea trebuie să identifice următoarele: 
• numărul de modele de echipamente de procesare a imaginii de la fiecare sediu; 
• denumirea, numărul modelului și tipul fiecărui model de echipament de procesare a imaginii; 
• vechimea aproximativă a fiecărui model de echipament de procesare a imaginii. 
Pe baza principalelor nevoi de imprimare comunicate de autoritatea contractantă (sau evaluate prin analiza datelor înregistrate de aparatele 
existente) și a rezultatelor evaluării menționate mai sus, prestatorul de servicii trebuie să clasifice fiecare model de echipament de procesare a 
imaginii în categorii distincte, care să identifice situația sa viitoare. Printre exemplele de categorii se numără: 
o Păstrarea: produsul urmează a fi păstrat pentru utilizare continuă la sediul autorității contractante. 
o Returnarea: produsul urmează a fi returnat furnizorului responsabil sau anterior (după caz). 
o Reutilizarea: produsul urmează a fi vândut în vederea reutilizării în afara sediului autorității contractante. 
o Refabricarea: produsul urmează a fi prelucrat pentru a-i crește sau reda performanța și/sau funcționalitatea sau pentru a îndeplini standardele 

tehnice sau cerințele de reglementare relevante, rezultând un produs pe deplin funcțional în vederea utilizării cel puțin în scopul pentru care 
a fost destinat inițial. 

o Reciclarea: produsul urmează a fi trimis pentru prelucrarea la sfârșitului ciclului de viață. 
Pe baza elementelor de mai sus, prestatorul de servicii trebuie să redacteze un scurt raport în care să recomande autorității contractante numărul 
și caracteristicile produselor noi suplimentare de achiziționat. 
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5 CRITERIILE UE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI PENTRU ECHIPAMENTELE DE PROCESARE A IMAGINII  

5.1 Obiect 

Obiect 

Achiziția de echipamente de procesare a imaginii cu impact scăzut asupra mediului pe durata ciclului lor de viață  

5.2 Criterii de selecție  

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

CS1 Controalele substanțelor care fac obiectul restricțiilor 
 Ofertantul trebuie să demonstreze că a implementat un cadru pentru 

controalele substanțelor care fac obiectul restricțiilor de-a lungul lanțului de 
aprovizionare pentru produsele care urmează a fi furnizate. Evaluările 
produselor în conformitate cu controalele substanțelor care fac obiectul 
restricțiilor trebuie să acopere cel puțin următoarele domenii: 
- planificarea/proiectarea produselor; 
- conformitatea furnizorilor; 
- testarea analitică. 
Ca cerință minimă, controalele substanțelor care fac obiectul restricțiilor 
trebuie să se aplice listei REACH de substanțe candidate și substanțelor 
chimice care fac obiectul restricțiilor de utilizare a anumitor substanțe 
periculoase. Baza de date cu declarațiile aferente materialelor IEC 62474* 
trebuie utilizată pentru identificarea, urmărirea și declararea informațiilor 
specifice referitoare la compoziția produselor care urmează a fi furnizate. 
Controalele substanțelor care fac obiectul restricțiilor trebuie utilizate pentru a 
asigura faptul că ofertantul are cunoștință de prezența sau absența substanțelor 
incluse în baza de date IEC 62474. 
Declarațiile furnizorilor cu privire la conformitatea cu controalele substanțelor 
care fac obiectul restricțiilor trebuie să fie colectate și menținute la zi pentru 
materialele, piesele și subansamblele relevante ale produselor care urmează a 
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fi furnizate. Acestea trebuie coroborate, după caz, cu auditurile furnizorilor și 
cu testarea analitică. Procedurile care țin de controalele substanțelor care fac 
obiectul restricțiilor trebuie să asigure reevaluarea conformității produselor și a 
furnizorilor în cazul în care: 
- cerințele privind substanțele care fac obiectul restricțiilor se modifică; 
- materialele, piesele și subansamblele furnizate se modifică; 
- operațiunile de fabricare și asamblare se modifică. 
Implementarea controalelor substanțelor care fac obiectul restricțiilor trebuie 
să se facă având drept referință orientările IEC 62476 sau orientări echivalente 
și să utilizeze baza de date cu declarațiile aferente materialelor IEC 62474. 
*Comisia Electrotehnică Internațională (IEC), IEC 62474: Declararea 
materialelor pentru industria și produsele electrotehnice,  
http://std.iec.ch/iec62474 
Verificare: 
Ofertantul trebuie să prezinte documentația care descrie sistemul și 
procedurile, precum și dovada implementării. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

 
5.3 Specificații tehnice  

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST1 Eficiența energetică minimă a echipamentelor de procesare a imaginii 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(Se aplică echipamentelor de procesare a imaginii care fac obiectul cerințelor privind eficiența energetică prevăzute în programul Energy Star) 
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie să îndeplinească toate cerințele de eficiență energetică și gestionare a energiei stipulate în cea mai recentă 
specificație ENERGY STAR [versiunea urmează a fi indicată în procedura de ofertare, ținând seama de nota explicativă].  

http://std.iec.ch/iec62474
http://std.iec.ch/iec62474
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Versiunea ENERGY STAR implementată în momentul publicării este 3.0, iar actualizările pot fi urmărite accesând următorul link: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte rapoartele încercărilor efectuate în conformitate cu metodele de încercare prevăzute în versiunea sau versiunile ENERGY STAR 
indicate în procedura de ofertare. Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi 
considerate conforme. 

Notă explicativă: ST1 Eficiența energetică minimă a echipamentelor de procesare a imaginii 
Pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru procedura de ofertare, în primul an de la publicarea unei noi versiuni ENERGY STAR, trebuie permise 
versiunea nouă și cea precedentă a programului ENERGY STAR în ST1. 

ST2 Capacitatea de procesare duplex a imaginii 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(Se aplică echipamentelor de procesare a imaginii care fac obiectul cerințelor privind procesarea duplex a imaginii prevăzute în programul Energy Star.) 
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie să îndeplinească cerințele de duplexare automată stipulate în cea mai recentă specificație ENERGY STAR 
[versiunea urmează a fi indicată în procedura de ofertare], iar imprimarea duplex trebuie setată ca prestabilită. 
Versiunea ENERGY STAR implementată în momentul publicării este 3.0, iar actualizările pot fi urmărite accesând următorul link: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Verificare:  
Echipamentele înregistrate în baza de date ENERGY STAR sau care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele 
specificate vor fi considerate conforme. Este acceptată, de asemenea, o declarație din partea producătorului care să demonstreze că aceste cerințe sunt 
îndeplinite. 

Notă explicativă: ST2 Capacitatea de procesare duplex a imaginii 
Pentru a asigura disponibilitatea produselor pentru procedura de ofertare, în primul an de la publicarea unei noi versiuni ENERGY STAR, trebuie permise 
versiunea nouă și cea precedentă a programului ENERGY STAR în ST2. 

ST3 Funcția de imprimare a mai multor pagini pe aceeași coală (N-up) 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie să ofere ca funcționalitate standard capacitatea de a imprima una sau mai multe pagini dintr-un document pe o 
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coală de hârtie în cazul în care produsul este gestionat de software-ul original furnizat de producător (driver de imprimantă). 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să ateste că cerința este îndeplinită. Produsele care dispun de o etichetă ecologică de tip 1 corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme.  

ST4 Capacitatea de a utiliza hârtie reciclată 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie să poată procesa hârtie reciclată care îndeplinește cerințele de calitate prevăzute de EN 122812.  
Scanerele sunt excluse din sfera de aplicare a acestui criteriu. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație prin care să confirme sau o documentație prin care să ateste că hârtia reciclată conform cerințelor standardului EN 
12281 poate fi utilizată în produs. Produsele care dispun de o etichetă ecologică de tip 1 corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi 
considerate conforme.  

ST 5 Capacitatea de a utiliza cartușe și recipiente refabricate 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare)  
Produsele nu trebuie proiectate în așa fel încât să împiedice utilizarea tonerului și/sau a cartușelor și recipientelor refabricate. Nu trebuie să existe sau să fie 
aplicate măsuri din construcție, bazate pe software sau de alt tip, menite să împiedice utilizarea cartușelor sau recipientelor refabricate.  
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație prin care să confirme sau o documentație prin care să ateste că cartușele și recipientele refabricate pot fi utilizate în 
produs. Produsele care dispun de o etichetă ecologică de tip 1 corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

 
2 EN 12281: Hârtie pentru imprimare și pentru birou pentru procedeele de procesare a imaginii cu toner uscat. 
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ST6 Număr redus de materiale 
 Numărul de materiale folosite pentru componentele de plastic având o funcție 

similară este limitat la un material. Se aplică pentru: 

─ piesele carcasei, cadru; 

─ piesele mecanice (≥ 25 g). 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o schemă a produsului care să ilustreze piesele 
de plastic relevante și tipul de polimer utilizat.  
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

ST7 Informații privind utilizarea plasticului reciclat postconsum 
 Trebuie declarat procentul de conținut de plastic reciclat postconsum, calculat 

ca procent din plasticul total (în funcție de greutate). Procentele trebuie 
indicate în valori crescătoare de x <1%, 1% ≤ x < 5%, 5% ≤ x < 10%, 10% ≤ x 
< 15%, 15% ≤ x < 20% și mai mari (în intervale de 5%). 
 
Următoarele piese pot fi excluse din calcul: plăci cu circuite imprimate, 
cabluri, conectori, componente electronice, componente optice, componente 
de descărcare electrostatică (DES), componente împotriva interferenței 
electromagnetice (IEM) și materiale plastice de origine biologică. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să specifice procentul de 
plastic postconsum conținut de modelul sau modelele de echipamente de 
procesare a imaginii, calculat în conformitate cu EN 45557. Documentația 
poate cuprinde declarația producătorului, dovada conformării cu un program 
de mediu adecvat, care să includă aceleași caracteristici de proiectare a 
produsului, sau alte mijloace de probă alternative, care să detalieze conținutul 
de plastic reciclat postconsum. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 



 

21 

care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

ST8 (a) Disponibilitatea pieselor de schimb 
Producătorii trebuie să pună la dispoziție piesele de schimb enumerate mai jos 
timp de cel puțin 3 ani de la data achiziției.  

• Capete de imprimare (în cazul în care nu sunt considerate 
consumabile) 

• Unitatea laser (în cazul în care nu este considerată consumabilă) 

• Unitățile de cuptor (în cazul în care nu sunt considerate consumabile)  
• Unitățile de cilindru (în cazul în care nu sunt considerate consumabile)  

Producătorul, importatorul sau reprezentanții autorizați trebuie să asigure 
livrarea pieselor de schimb menționate mai sus în termen de 15 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte documentația care confirmă faptul că piesele de 
schimb vor fi disponibile pe duratele de timp menționate în criterii. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme.  

Producătorii trebuie să pună la dispoziție piesele de schimb enumerate mai jos 
timp de cel puțin 5 ani de la data achiziției.  

• Dispozitive de stocare 
• Unități de scanare 

• Capete de imprimare (în cazul în care nu sunt considerate 
consumabile) 

• Unitatea laser (în cazul în care nu este considerată consumabilă) 

• Unitățile de cuptor (în cazul în care nu sunt considerate consumabile)  
• Unitățile de cilindru (în cazul în care nu sunt considerate consumabile) 
• Curele/kituri de transfer (în cazul în care nu sunt considerate 

consumabile) 

• Kituri de întreținere (în cazul în care nu sunt considerate consumabile) 
• Componente pentru alimentatoarele de hârtie 

• Senzori de densitate 
• Plăci de circuite de alimentare și control 

• Componente pentru fixarea cartușelor/recipientelor 
• Surse de alimentare cu energie din exterior 
• Balamale  

Producătorul, importatorul sau reprezentanții autorizați trebuie să asigure 
livrarea pieselor de schimb menționate mai sus în termen de 15 zile lucrătoare 
de la primirea solicitării. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte documentația care confirmă faptul că piesele de 
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schimb vor fi disponibile pe duratele de timp menționate în criterii. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

Notă explicativă: ST8 (a) Disponibilitatea pieselor de schimb 
Piesele de schimb sunt toate componentele sau ansamblele care se pot defecta și/sau care se preconizează că vor avea nevoie de înlocuire pe durata de 
funcționare a produsului. Alte piese a căror durată de viață depășește de obicei durata de viață obișnuită a produsului nu sunt piese de schimb. 

ST8(b) Proiectarea în vederea dezasamblării și reparării 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare)  
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie proiectate în așa fel încât să se faciliteze dezasamblarea și repararea. Trebuie îndeplinite următoarele cerințe:  

• Piesele carcasei, cadrul, ansamblele electrice/electronice și cartușele/recipientele să fie separabile sau să fie conectate cu sisteme de separare[1]. 

• Ansamblele și componentele electrice/electronice, cum ar fi bateriile și condensatorii care prezintă riscul de a conține elemente constitutive cu substanțe 
periculoase, precum și lămpile fluorescente care conțin mercur să fie ușor de găsit și de înlăturat. 

• Carcasa, cadrul și ansamblele electrice/electronice să poată fi dezasamblate cu unelte din clasele A, B și C conform standardului EN 45554:2020[2]. 

• Șuruburile pentru prinderea pieselor carcasei, a cadrului și a ansamblelor electrice/electronice să poată fi strânse cu cel mult trei unelte. 

• Sunt permise numai elemente de prindere reutilizabile pentru carcasă și cadru[3]. 

• Dezasamblarea întregii unități să poată fi efectuată de către o singură persoană (și anume, nu trebuie slăbit mai mult de un conector de cuplare simultan). 

• Piesele carcasei nu trebuie să conțină ansamble electronice. 

• Producătorul să fi efectuat o dezasamblare de încercare cu privire la caracteristicile de proiectare menționate mai sus și să o fi înregistrat punând accentul pe 
punctele slabe. 

• Instrucțiunile privind modul de înlocuire a pieselor trebuie furnizate cu manualul de service. Manualul trebuie să includă o diagramă descompusă a 
dispozitivului, care să ilustreze piesele care pot fi accesate și înlocuite și uneltele necesare. Manualul de service trebuie să fie disponibil online pentru 
oricine dorește să îl citească, gratuit. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu cerințele de mai sus, împreună cu manualul de reparații (un document fizic sau un link unde este 
disponibil documentul), care trebuie să includă o digramă descompusă a produsului care să ilustreze piesele ce pot fi accesate și înlocuite, uneltele necesare și 
modul în care trebuie realizat procesul de reparare. 
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Informațiile referitoare la reparare trebuie furnizate în conformitate cu EN 45559 (metode de furnizare a informațiilor referitoare la aspecte ale eficienței 
materialelor pentru produsele cu impact energetic). Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele 
specificate vor fi considerate conforme. 

Note explicative: ST8(b) Proiectarea în vederea dezasamblării și reparării 
[1]: Termenul „sisteme de separare” se referă la puncte critice predefinite, de exemplu. 
[2]: Uneltele de clasa A, B și C, așa cum sunt definite în „Tabelul A.2 — Clasificarea proceselor în funcție de uneltele necesare”. Acest lucru înseamnă că sunt 
permise toate uneltele, cu excepția celor proprietare. Uneltele proprietare sunt instrumente care nu sunt disponibile pentru a fi achiziționate de către publicul 
larg sau pentru care nu sunt disponibile brevete aplicabile în vederea acordării de licențe în condiții echitabile, rezonabile și nediscriminatorii.  
[3]: Un sistem original de fixare care poate fi reutilizat complet sau orice elemente ale sistemului de fixare care nu pot fi reutilizate sunt furnizate cu noua 
piesă pentru procesul de reparare, reutilizare sau îmbunătățire. 

ST8(c) Proiectarea în vederea reciclării 
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie proiectate în așa fel încât să 
faciliteze reciclarea prin următoarele caracteristici de proiectare: 

• Componentele de plastic care cântăresc mai mult de 25 g, cu o suprafață 
plată de cel puțin 200 mm2 trebuie furnizate cu un marcaj permanent al 
materialului, în conformitate cu ISO 11469 (ținând seama de ISO 1043) 
sau cu un standard echivalent. 

• Straturile de acoperire galvanice de pe piesele de plastic nu sunt utilizate în 
piesele carcaselor și în cartușe/recipiente. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să dovedească faptul că au 
fost îndeplinite fiecare dintre cerințele proiectării în vederea reciclării. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

Echipamentele de procesare a imaginii trebuie proiectate în așa fel încât să 
faciliteze reciclarea prin următoarele caracteristici de proiectare: 

• Componentele de plastic care cântăresc mai mult de 25 g, cu o suprafață 
plată de cel puțin 200 mm2 trebuie furnizate cu un marcaj permanent al 
materialului, în conformitate cu ISO 11469 (ținând seama de ISO 1043) 
sau cu un standard echivalent. 

• Straturile de acoperire galvanizate nu sunt utilizate în piesele carcaselor și 
în cartușe/recipiente. 

• Prezența vopselelor și a straturilor de acoperire (altele decât galvanice) pe 
piesele carcaselor nu trebuie să afecteze semnificativ rezistența 
materialului de plastic reciclat din aceste piese cu ocazia reciclării și atunci 
când sunt încercate în conformitate cu standardul ISO 180 sau un standard 
echivalent.  

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să dovedească faptul că au 
fost îndeplinite fiecare dintre cerințele proiectării în vederea reciclării.  
Pentru cerința privind vopselele, trebuie prezentat raportul unei încercări 
mecanice sau fizice valide, efectuat în conformitate cu ISO 180 sau un 
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standard echivalent. Ca alternativă, vor fi acceptate rapoarte de încercare de la 
terți, obținute de la reciclatori de mase plastice, producători de rășini sau teste-
pilot independente.  
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

Note explicative: ST8(b) Proiectarea în vederea dezasamblării și reparării 
În sensul acestui criteriu, un impact semnificativ este definit drept o reducere 
>25% în cadrul testului de impact Izod al unei rășini reciclate, efectuat 
conform ISO 180. 

ST9 Emisiile de substanțe 

Echipamentele de procesare a imaginii (încercate cu cartușul fabricat de un 
producător de echipamente originale) trebuie să îndeplinească următoarele 
cerințe privind rata emisiilor de substanțe în cazul măsurării în conformitate cu 
procedura de testare detaliată în specificația Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Valorile de încercare admise pentru ratele de 
emisii, stabilite conform anexei S-M[1] în cazul 
dispozitivelor electrofotografice 

(Toate valorile în 
mg/h)  

Imprimare 
alb-negru  

Imprimare 
color  

Faza 
prealabilă 
funcționării  TVOC[2]  

1 
(Dispozitive 
de birou)  
2 
(Dispozitive 
montate pe 
podea, 
volumul 
dispozitivului 

1 
(Dispozitive 
de birou) 2 
(Dispozitive 
montate pe 
podea, 
volumul 
dispozitivului 
> 250 l)  

Echipamentele de procesare a imaginii (încercate cu cartușul fabricat de un 
producător de echipamente originale) trebuie să îndeplinească următoarele 
cerințe privind rata emisiilor de substanțe în cazul măsurării în conformitate cu 
procedura de testare detaliată în specificația Blue Angel RAL-UZ 205: 
 

Valorile de testare admise pentru ratele de emisii, stabilite 
conform anexei S-M[1] în cazul dispozitivelor 
electrofotografice 

 (Toate valorile în mg/h, cu 
excepția emisiilor de 
particule)  

Imprimare 
alb-negru  

Imprimare 
color  

Faza 
prealabilă 
funcționării  TVOC[2]  

1 
(Dispozitive 
de birou) 2 
(Dispozitive 
montate pe 
podea, 
volumul 
dispozitivului 
> 250 l)  

1 
(Dispozitive 
de birou) 2 
(Dispozitive 
montate pe 
podea, 
volumul 
dispozitivului 
> 250 l)  
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> 250 l)  

Faza de 
imprimare 
(= 
prealabilă 
funcționării 
+ faza de 
imprimare)   

TVOC[2]  10,0 18,0 

Benzen  < 0,05 < 0,05 

Stiren  1,0 1,8 

Ozon  1,5 3,0 

Praf  4,0 4,0 

 
Imprimantele în format mare (LFP), produsele de procesare profesională a 
imaginii și scanerele sunt excluse din domeniul de aplicare. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte rezultatele încercării, care să indice ratele de 
emisii în faza de imprimare pentru fiecare dintre substanțele numite, precum și 
detaliile referitoare la procedura de încercare utilizată pentru a măsura ratele 
de emisii. Sunt acceptate rapoarte de încercare pentru dispozitivele cu 
construcție identică. Definiția „construcției identice” este aceeași cu cea 
prezentată în specificația Blue Angel RAL-UZ 205, anexa B-M la criteriile de 
atribuire de bază. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme.  

Faza de 
imprimare (= 
prealabilă 
funcționării + 
faza de 
imprimare)  

TVOC[2] 10,0 18,0 

Benzen  < 0,05 < 0,05 

Stiren  1,0 1,8 

Substanțe 
simple 
neidentificate 
– compuși 
organici 
volatili  0,9 0,9 

Ozon  1,5 3,0 

Praf  4,0 4,0 

Faza de 
imprimare  

PER10 PW 
[Particule/10 
min]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Valorile de încercare admise pentru ratele de emisii, 
stabilite conform anexei S-M[1] în cazul dispozitivelor cu 
jet de cerneală 

 (Toate valorile în mg/h)  
Imprimare 
alb-negru  

Imprimare 
color  

Faza 
prealabilă 
funcționării  TVOC[2]  

1 
(Dispozitive 
de birou) 2 
(Dispozitive 
montate pe 
podea, 
volumul 
dispozitivului 
> 250 l)  

1 
(Dispozitive 
de birou) 2 
(Dispozitive 
montate pe 
podea, 
volumul 
dispozitivului 
> 250 l)  
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Faza de 
imprimare (= 
prealabilă 
funcționării + 
faza de 
imprimare) 
 
 

TVOC[2] 10 18 

Benzen < 0,05 < 0,05 

Stiren 1 1,8 

Substanțe 
simple 
neidentificate 
– compuși 
organici 
volatili 0,9 0,9 

 
Imprimantele în format mare (LFP), produsele de procesare profesională a 
imaginii și scanerele sunt excluse din domeniul de aplicare. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte rezultatele încercării, care să indice ratele de 
emisii în faza de imprimare pentru fiecare dintre substanțele numite, precum și 
detaliile referitoare la procedura de încercare utilizată pentru a măsura ratele 
de emisii. Sunt acceptate rapoarte de testare pentru produsele cu construcție 
identică. Definiția „construcției identice” este aceeași cu cea prezentată în 
specificația Blue Angel RAL-UZ 205, anexa B-M la criteriile de atribuire de 
bază.  
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

Note explicative: ST9 Emisiile de substanțe 
[1]Anexa S-M la specificația Blue Angel RAL-UZ 205 [ediția din ianuarie 2017 (imprimante și aparate multifuncționale)] 
[2] Lista compușilor organici volatili care trebuie avuți în vedere la măsurarea emisiilor generate de echipamentele de procesare a imaginii cu funcție de 
imprimare trebuie stabilită așa cum se indică în specificația Blue Angel RAL-UZ 205 (ediția din ianuarie 2017) - (Anexa S-M - punctul 4.5, Compușii organici 
volatili). 
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ST10 Emisiile sonore 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Nivelul de putere acustică ponderat A A trebuie stabilit în conformitate cu ISO 7779. Aparatele care au capacitatea de imprimare color trebuie testate atât în 
modul alb-negru (A,M), cât și în modul color (A,F). 

• Măsurările nivelului sonor trebuie efectuate fără dispozitive periferice opționale. 
• Pentru operațiunile de încercare trebuie utilizată hârtie A4 cu un gramaj de 60 g/m² până la 80 g/m². 
• Fișierul Adobe Reader de patru pagini din Suita de testare Office în conformitate cu B.1 din standardul ISO/IEC 24734 trebuie utilizat ca tipar de 

testare. 
• Trebuie măsurată numai imprimarea pe o față. 
• Măsurarea nivelului sonor trebuie efectuată numai pe durata ciclurilor repetitive ale operațiunii de imprimare. Intervalul de timp pentru măsurare trebuie 

să includă cel puțin trei imprimări complete ale tiparului de testare cu patru pagini (12 pagini). Intervalul trebuie să înceapă după pregătirea imprimării. 
Trebuie testate cel puțin trei dispozitive ale unui model. Nivelul de putere acustică ponderat A declarat Ad trebuie stabilit în conformitate cu procedurile 
standardului ISO 9296:1988. Acesta trebuie declarat în decibeli (dB), cu o zecimală. Dacă măsurarea emisiilor sonore poate fi efectuată cu un dispozitiv, numai 
formula următoare poate fi utilizată ca substitut pentru a stabili nivelul de putere acustică ponderat A Ad. 
Ad = A1 + 3,0 dB 
(A1 = nivelul de putere acustică ponderat A al unui singur dispozitiv, în dB, cu o zecimală) 
Nivelurile de putere acustică ponderate A (atât) în modul alb-negru Ad,mo (cât și în modul color A,co, dacă este cazul) nu trebuie să depășească limita. Limita 
A,lim trebuie stabilită în funcție de capacitatea în pagini (atât) în modul alb-negru sM (cât) și în modul color sF, dacă este cazul, declarată cu o zecimală și 
conform formulei următoare: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
Valorile nivelului de putere acustică ponderat A declarat Ad, exprimate în dB cu o zecimală, și capacitatea în pagini /, exprimată în ipm, trebuie indicate în fișa 
de informații și de date la rubrica „declarații legate de mediu și sănătate”. Pentru dispozitivele cu capacitate de imprimare color, trebuie indicate nivelurile de 
putere acustică ponderate A declarate Ad,M și Ad,F, precum și capacitatea în pagini corespunzătoare M și F, atât în modul alb-negru, cât și în modul color. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație, cum ar fi un raport de încercare, care să identifice ratele de emisii sonore pe durata fazei de imprimare atunci 
când acestea sunt măsurate în conformitate cu cerințele ECMA-74 combinate cu cerințele ECMA-109. Laboratorul de încercare trebuie să fie acreditat în 
conformitate cu ISO/IEC 17025 și ISO 7779 în privința măsurării emisiilor sonore sau cu un standard echivalent. Documentația trebuie să identifice, de 
asemenea, dacă nivelul de putere acustică ponderat A indicat în criteriu a fost îndeplinit.  
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Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

ST11 Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Nu este permisă adăugarea intenționată a niciunei substanțe de pe lista REACH de substanțe candidate ca elemente constitutive la masele plastice din carcase și 
piesele carcaselor. 
Aceste cerințe se aplică, de asemenea, materialelor reciclate. 
Conformitatea trebuie asigurată cu cea mai recentă versiune a listei de substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, disponibilă cu un an înainte de 
data de fabricare a produsului. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu criteriul. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

ST12 Conținutul de substanțe periculoase 
 • Polimerii halogenați și compușii organici halogenați în vederea utilizării ca 

agenți de ignifugare sunt interziși. 
Se exceptează de la această cerință: 

- Aditivii organici fluorurați (de exemplu, agenții anticurgere) utilizați 
pentru a îmbunătăți proprietățile fizice ale maselor plastice, cu condiția să 
nu depășească 0,5% g/g. 

- Polimerii fluorurați, de exemplu, politetrafluoretilenă. 
- Piesele de plastic cu o masă de cel mult 25 de grame. Totuși, acestea nu 

trebuie să conțină bifenili polibromurați (PBB), difenil eteri polibromurați 
(PBDE) sau parafine clorurate. (Această exceptare nu se aplică în cazul 
cheilor panourilor de control.) 

- Piesele speciale de plastic situate în apropierea elementelor de încălzire și 
a cuptorului. Aceste părți nu trebuie însă să conțină bifenili polibromurați, 
difenil eteri polibromurați și nici parafine clorurate. 

• Nicio substanță nu trebuie adăugată intenționat ca element constituent la 
masele plastice care îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile prevăzute în 
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tabelul următor: 
Condiții pentru excluderea substanțelor din materialele carcaselor și 
pieselor de carcase. 

Clasa de 
pericol  

Categoria 
de pericol  

Regulamentul 
CLP (CE) nr. 
1272/2008  

Cancerigenitate  Carc. 1A, 
1B  

H350 Poate 
provoca 
cancer   

Cancerigenitate  Carc. 1A, 
1B  

H350i Poate 
provoca 
cancer în caz 
de inhalare  

Mutagenitatea 
celulelor 
embrionare  

Muta. 1A, 
1B  

H340 Poate 
provoca 
anomalii 
genetice  

Toxicitate 
pentru 
reproducere  

Repr. 1A, 
1B  

H360 Poate 
dăuna 
fertilității sau 
fătului 

 
Aceste cerințe se aplică, de asemenea, materialelor reciclate. 

• Materialele-suport ale plăcilor de circuite imprimate nu trebuie să conțină 
bifenili polibromurați (PBB), difenil eteri polibromurați (PBDE) sau 
parafine clorurate. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să dovedească faptul că 
cerința a fost îndeplinită. Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de 
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tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate 
conforme. 

ST13 Controlul actualizării firmware-ului 
 Actualizările de firmware nu trebuie să împiedice utilizarea consumabilelor 

reutilizate/refabricate.  
Echipamentele de procesare a imaginii trebuie să includă o funcționalitate care 
să permită readucerea actualizărilor de firmware la versiunile instalate 
anterior. Această funcționalitate poate fi oferită prin intermediul unui 
computer conectat la rețea sau în cadrul echipamentului de procesare a 
imaginii. Instrucțiunile privind modul de readucere a actualizărilor de 
firmware la versiunile anterioare trebuie furnizate în documentația tehnică. 
Dacă versiunea anterioară este pusă la dispoziție în mod deschis pe internet, de 
la momentul lansării pentru prima dată, iar utilizatorilor li se furnizează 
instrucțiuni clare privind locul unde poate fi găsită, atunci obiectivele 
criteriului sunt îndeplinite. 
Ca alternativă, ofertantul trebuie să se angajeze ca, în cazul în care o 
actualizare de software împiedică utilizarea consumabilelor 
reutilizate/refabricate, să ofere o soluție care să permită utilizarea continuă a 
consumabilelor reutilizate/refabricate. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să identifice faptul că 
cerința a fost îndeplinită. Documentația poate cuprinde declarația 
producătorului sau alte mijloace doveditoare alternative care să furnizeze 
informațiile necesare. 

ST14 Garanția  ST14 Garanția și acordurile de servicii 

(Acest criteriu nu este relevant pentru contractele care includ servicii de 
întreținere) 
Ofertantul trebuie să asigure o garanție de minimum doi ani, fără costuri 
suplimentare, în vigoare de la data livrării produsului. Această garanție trebuie 
să acopere reparațiile sau înlocuirea. 

(Acest criteriu nu este relevant pentru contractele care includ servicii de 
întreținere) 
Ofertantul trebuie să asigure o garanție de minimum trei ani, fără costuri 
suplimentare, în vigoare de la data livrării produsului. Garanția trebuie să 
acopere reparațiile sau înlocuirea și să includă un acord de servicii cu opțiuni 
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Garanția trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificațiile 
contractuale, fără costuri suplimentare.  
Garanția nu trebuie să fie invalidată ca urmare a folosirii consumabilelor 
reutilizate/refabricate în echipamentele de procesare a imaginii, decât dacă se 
dovedește că orice funcționare necorespunzătoare sau deteriorare a fost 
cauzată direct de folosirea unui consumabil reutilizat/refabricat. 
 Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției și a acordului de servicii. 
Acesta trebuie să prezinte o declarație prin care să ateste că acoperă 
conformitatea bunurilor cu specificațiile contractuale. 

de preluare și returnare sau reparații la fața locului. Garanția trebuie să asigure 
faptul că produsele sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri 
suplimentare.  
Garanția nu trebuie să fie invalidată ca urmare a folosirii consumabilelor 
reutilizate/refabricate în echipamentele de procesare a imaginii, decât dacă se 
dovedește că orice funcționare necorespunzătoare sau deteriorare a fost 
cauzată direct de folosirea unui consumabil reutilizat/refabricat. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției și a acordului de servicii. 
Acesta trebuie să prezinte o declarație prin care să ateste că acoperă 
conformitatea bunurilor cu specificațiile contractuale. 

ST15(a) Furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind achizițiile publice verzi 
(în cazul în care furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică este inclusă în 
contractul de furnizare de echipamente de procesare a imaginii) 
Hârtia de copiat și hârtia grafică puse la dispoziție de ofertant în cadrul 
furnizării de echipamente de procesare a imaginii trebuie să respecte 
specificațiile tehnice de bază ale criteriilor UE privind achizițiile publice verzi 
pentru hârtia de copiat și hârtia grafică3. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să rezulte 
că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile specificate mai 
sus. 

(în cazul în care furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică este inclusă în 
contractul de furnizare de echipamente de procesare a imaginii) 
 Hârtia de copiat și hârtia grafică puse la dispoziție de ofertant în cadrul 
furnizării de echipamente de procesare a imaginii trebuie să respecte 
specificațiile tehnice cuprinzătoare ale criteriilor UE privind achizițiile publice 
verzi pentru hârtia de copiat și hârtia grafică3. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să rezulte 
că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile specificate mai 
sus. 

 
3 Disponibile la: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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ST15(b) Furnizarea de consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi. 
(în cazul în care furnizarea de consumabile pentru echipamentele de 
procesare a imaginii este inclusă în contractul de furnizare de echipamente de 
procesare a imaginii) 
Consumabilele puse la dispoziție de ofertant în cadrul furnizării 
echipamentelor de procesare a imaginii trebuie să respecte specificațiile 
tehnice de bază incluse în domeniul nr. 2 aferent criteriilor UE privind 
achizițiile publice verzi pentru consumabilele echipamentelor de procesare a 
imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să rezulte 
că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile specificate mai 
sus. 

(în cazul în care furnizarea de consumabile pentru echipamentele de 
procesare a imaginii este inclusă în contractul de furnizare de echipamente de 
procesare a imaginii) 
Consumabilele puse la dispoziție de ofertant în cadrul furnizării 
echipamentelor de procesare a imaginii trebuie să respecte specificațiile 
tehnice cuprinzătoare incluse în domeniul nr. 2 aferent criteriilor UE privind 
achizițiile publice verzi pentru consumabilele echipamentelor de procesare a 
imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să rezulte 
că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile specificate mai 
sus. 

 

5.4 Criterii de atribuire 
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

CA1 Îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor de procesare a imaginii în plus față de ST1 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(Se aplică echipamentelor de procesare a imaginii care fac obiectul cerințelor privind eficiența energetică prevăzute în programul Energy Star) 
Se vor acorda puncte dacă echipamentul de procesare a imaginii este mai eficient din punct de vedere energetic decât valoarea TEC_MAX prevăzută în 
abordarea TEC a programului ENERGY STAR. Punctele trebuie calculate comparativ cu consumul maxim obișnuit de energie electrică (TEC_MAX) permis în 
conformitate cu versiunea sau versiunile ENERGY STAR specificate în ST1. 
Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica]. Punctele trebuie acordate proporțional cu îmbunătățirea eficienței energetice comparativ cu valoarea 
TEC_MAX: 
- cu peste 80 % mai mică: x puncte 
- cu 60-79 % mai mică: 0,8x puncte 
- cu 40-59 % mai mică: 0,6x puncte 
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- cu 20-39 % mai mică: 0,4x puncte 
- cu 10-19 % mai mică: 0,2x puncte 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte rapoartele încercărilor efectuate în conformitate cu metodele de încercare prevăzute în versiunea sau versiunile ENERGY STAR 
specificate în ST1. Ofertantul trebuie să detalieze valoarea TEC măsurată și valoarea TEC_MAX, pentru fiecare produs relevant și să prezinte detaliat calculul 
îmbunătățirii eficienței energetice. Acestea trebuie furnizate în momentul atribuirii contractului sau anterior, la cerere.  

CA2 Garanții îndelungate 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Opțiunea 1: CA2(a) Garanții mai îndelungate  
Se vor acorda puncte pentru fiecare an suplimentar de garanție oferit care depășește specificația tehnică minimă. Se pot acorda maximum x puncte [a se 
specifica].  
- +4 ani sau mai mult: x puncte 
- +3 ani: 0,75x puncte 
- +2 ani: 0,5x puncte 
- +1 an: 0,25x puncte 
Verificare: 
Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției.  

Opțiunea 2: CA2(b) Garanția cea mai îndelungată  
Se vor acorda puncte ofertantului care oferă garanția cea mai îndelungată dintre toți ofertanții. Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica]. 
Verificare: 
Ofertantul trebuie să prezinte o copie a garanției.  

CA3 Sfârșitul ciclului de viață 
CA3 Sistem de preluare pentru echipamentele de procesare a imaginii  
(Acest criteriu trebuie utilizat coroborat cu clauza de executare a contractului 
CEC2) 

CA3 Gestionarea la sfârșitul ciclului de viață a echipamentelor de 
procesare a imaginii 
(Acest criteriu trebuie utilizat coroborat cu clauza de executare a contractului 
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Se vor acorda puncte ofertantului care oferă un sistem de preluare a 
echipamentelor de procesare a imaginii uzate, fără costuri pentru autoritatea 
contractantă, în scopul de a direcționa aceste echipamente în vederea 
reutilizării lor ca atare sau a componentelor lor ori în scopul reciclării 
materialelor, acordând prioritate reutilizării.  
Ofertantul poate îndeplini aceste obligații el însuși sau prin intermediul unei 
organizații terțe adecvate. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să ateste că se va asigura un 
sistem de preluare gratuită. Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică 
de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi 
considerate conforme. 

CEC2) 
Se vor acorda puncte ofertantului care asigură un serviciu de reutilizare și 
reciclare pentru întregul produs și/sau care asigură tratarea selectivă a 
componentelor în concordanță cu anexa VII la Directiva privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (DEEE) pentru echipamentele care au 
ajuns la sfârșitul ciclului de viață, fără costuri pentru autoritatea contractantă.  
Serviciul trebuie să includă următoarele activități: 
- colectare; 
- manipularea confidențială și ștergerea securizată a datelor (dacă nu se 
efectuează la nivel intern);  
- probe de funcționare, service, reparare și modernizare în vederea pregătirii 
produselor pentru reutilizare[1];  
- recomercializarea produselor pentru a fi reutilizate; 
- demontarea în vederea reutilizării, reciclării și/sau eliminării componentelor. 
În cadrul furnizării serviciului, aceștia trebuie să raporteze cu privire la 
proporția echipamentelor pregătite sau recomercializate în vederea reutilizării 
și cu privire la proporția echipamentelor pregătite în vederea reciclării.  
Operațiunile de pregătire în vederea reutilizării, reciclării și eliminării trebuie 
efectuate în deplină conformitate cu cerințele de la articolul 8 și din anexele 
VII [2] și VIII la Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente 
electrice și electronice (reformată) și cu referire la lista componentelor supuse 
tratării selective [a se vedea nota explicativă însoțitoare]. 
Ofertantul poate îndeplini aceste obligații el însuși sau prin intermediul unei 
organizații terțe adecvate. 
Dacă serviciul este furnizat în afara UE, unde Directiva privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice nu este aplicabilă, tratarea componentelor-
deșeuri trebuie să aibă loc în condiții echivalente cu cerințele acestei directive 
[3].  
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Verificare:  
Ofertantul trebuie să furnizeze detalii despre aranjamentele prevăzute în 
vederea colectării, securității datelor, pregătirii pentru reutilizare, 
recomercializării pentru reutilizare și reciclării/eliminării.  Acestea trebuie să 
includă, pe durata contractului, dovezi valide ale conformității instalațiilor de 
manipulare a DEEE care urmează a fi utilizate (dacă este cazul). 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 
Următoarele scheme de conformitate sunt considerate a îndeplini aceste 
cerințe, la momentul redactării prezentului document: Cerința 
WEEELABEX:2011 referitoare la „Tratarea DEEE”; standardul „Reciclare 
responsabilă” (R2:2013) pentru reciclatorii de echipamente electronice; 
standardul e-Stewards 2.0 pentru reciclarea responsabilă și reutilizarea 
echipamentelor electronice; standardul australian/neozeelandez AS/NZS 
5377:2013 referitor la „Colectarea, depozitarea, transportul și tratarea 
echipamentelor electrice și electronice ajunse la sfârșitul ciclului de viață”. 

 Notă explicativă: CA3 Gestionarea la sfârșitul ciclului de viață a 
echipamentelor de procesare a imaginii 
[1] Unele state membre au elaborat standarde și/sau scheme la care 
autoritățile publice pot face trimitere pentru a oferi mai multe detalii despre 
cum vor fi puse la punct echipamentele în vederea reutilizării sau revânzării.  
[2] Următoarele componente necesită o tratare selectivă în conformitate cu 
anexa VII la Directiva DEEE: 

• componentele care conțin mercur; 
• bateriile; 
• plăcile de circuite imprimate cu o suprafață mai mare de 10 cm2; 
• materialele plastice care conțin substanțe ignifuge bromurate; 
• clorofluorocarburile (CFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC) sau 

hidrofluorocarburile (HFC), hidrocarburile (HC); 
• cablurile electrice externe; 
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• condensatoarele care conțin bifenili policlorurați (PCB); 
• componentele care conțin fibre ceramice refractare; 
• condensatorii electrolitici care conțin substanțe ce prezintă motive de 

îngrijorare; 
• echipamentele conținând gaze care depreciază stratul de ozon sau care 

prezintă un potențial de încălzire globală (GWP) mai mare de 15; 
• gazele care depreciază stratul de ozon se tratează în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009. 
 
[3] La momentul redactării acestui document de lucru al serviciilor Comisiei, 
Comisia plănuiește să adopte un act delegat pentru a stabili criteriile în 
vederea evaluării condițiilor echivalente. 

 
CA4 Furnizarea de cartușe/recipiente refabricate 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(în cazul în care furnizarea de cartușe și recipiente este inclusă în contractul de furnizare de echipamente de procesare a imaginii) 
Se vor acorda puncte proporțional cu angajamentul de a furniza cel mai ridicat procent (cea mai mare pondere) de cartușe/recipiente refabricate care respectă 
specificațiile tehnice de bază incluse în domeniul nr. 2 aferent criteriilor UE privind achizițiile publice verzi pentru consumabilele de echipamente de procesare 
a imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile specificate mai sus. 

 
5.5 Clauze de executare a contractului  
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

CEC2 Raportarea cu privire la activitățile de reutilizare/reciclare a echipamentelor de procesare a imaginii  
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Acest criteriu trebuie utilizat coroborat cu criteriul de atribuire 3. 
Contractantul trebuie să prezinte evidențe referitoare la sfârșitul ciclului de viață al echipamentelor de procesare a imaginii utilizate. 
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Evidențele trebuie să detalieze îndeosebi: 
- numărul de echipamente preluate de la autoritatea contractantă; 
- numărul de echipamente/piese, după caz, direcționate spre reutilizare; 
- numărul de echipamente/piese, după caz, direcționate spre reciclarea materialelor.  

CEC3 Raportarea cu privire la consumabilele furnizate 
(în cazul în care furnizarea de cartușe sau hârtie de copiat și hârtie grafică 
este inclusă în contractul de furnizare de echipamente de procesare a 
imaginii) 
Contractantul trebuie să prezinte evidențe privind furnizarea de consumabile 
menționate la ST Furnizarea de consumabile, după caz, pentru: 
- hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind 
achizițiile publice verzi [ST15 (a)]; 
- consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi 
[ST15 (b)]; 
- cartușe și recipiente refabricate (CA5). 

(în cazul în care furnizarea de cartușe sau hârtie de copiat și hârtie grafică 
este inclusă în contractul de furnizare de echipamente de procesare a 
imaginii) 
Contractantul trebuie să prezinte evidențe privind furnizarea de consumabile 
menționate la ST Furnizarea de consumabile, după caz, pentru: 
- hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind 
achizițiile publice verzi [ST15 (a)]; 
- consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi 
[ST15(b)]; 
- cartușe și recipiente refabricate (CA5); 
- numărul de pagini imprimate de cartușele/recipiente refabricate care sunt 
conforme cu domeniul nr. 2 aferent criteriilor UE privind achizițiile publice 
verzi. 
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6 CRITERIILE UE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI PENTRU CONSUMABILE (CARTUȘE ȘI RECIPIENTE) 
 
6.1 Obiect 
Obiect 

Achiziția de consumabile (cartușe și recipiente) cu impact scăzut asupra mediului pe durata ciclului lor de viață 
 

6.2 Specificații tehnice 
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST16 Randamentul în număr de pagini al cartușelor/recipientelor 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Randamentul în număr de pagini preconizat trebuie declarat pentru toate cartușele/recipientele care vor fi furnizate în vederea utilizării în 
echipamentele de procesare a imaginii relevante.  
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să identifice randamentele în număr de pagini și procedurile de încercare asociate care au fost 
utilizate pentru a obține valorile. Măsurarea randamentului în număr de pagini pentru consumabilele cu jet de cerneală și toner trebuie efectuate 
în conformitate cu cea mai recentă versiune a următoarelor standarde: 

─ ISO/IEC 24711,  
─ ISO/IEC 19752,  
─ ISO/IEC 19798,  
─ DIN 33870-1,  
─ DIN 33870-2  
sau prin alte metode fiabile, exacte și reproductibile, care să țină seama de stadiul actual general recunoscut al tehnologiei.  
Documentația poate cuprinde declarația producătorului sau alte mijloace doveditoare alternative care să furnizeze informațiile necesare. 
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

Notă explicativă: ST16 Randamentul în număr de pagini al cartușelor/recipientelor 
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Randamentul în număr de pagini: numărul măsurat al imaginilor care pot fi reproduse de cartuș/recipient. 

ST17 Eficiența utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor 
 Eficiența utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor [numărul 

măsurat de imagini care pot fi produse de un consumabil pe gram de 
material al consumabilului], calculată conform ecuației (1), nu trebuie să 
fie mai mică decât pragul indicat în tabelul de mai jos:  
 

Tipul 
consumabilului 

Eficiența minimă a utilizării 
resurselor raportată la masa 
consumabilelor 

Cartușul sau 
recipientul de 
toner și 
cilindrul 

(2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × (CMasă-
10))-0,5]+1) 

Cartuș sau 
recipient de 
cerneală 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (CMasa-
8))-1]+2) 

Tanh = tangenta hiperbolică 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ț𝑎𝑎 𝑢𝑢𝑢𝑢𝐸𝐸𝑢𝑢𝐸𝐸𝑢𝑢ă𝑟𝑟𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝐸𝐸𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑢𝑢𝑎𝑎𝑢𝑢ă 𝑢𝑢𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 𝐸𝐸𝑟𝑟𝐸𝐸𝑟𝑟𝑢𝑢𝑚𝑚𝑎𝑎𝑐𝑐𝐸𝐸𝑢𝑢𝐸𝐸𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟 

=
𝑅𝑅𝑎𝑎𝐸𝐸𝑅𝑅𝑎𝑎𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 î𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑢𝑢𝑚𝑚ă𝑟𝑟 𝑅𝑅𝐸𝐸 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀Ă
 (1) 

Unde:  

• Randamentul în număr de pagini este numărul măsurat de imagini 
care pot fi produse de consumabil. 

• Masa consumabilului (CMasă) este masa (g) fiecărui cartuș sau 
recipient (plus unitatea cilindrului, dacă este cazul), așa cum este 
măsurată în starea sa gata de instalat (și anume plin de cerneală sau 
toner).  
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Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte rezultatul calculului referitor la eficiența 
utilizării resurselor raportată la masa consumabilului, împreună cu 
documentația care identifică toate randamentele în număr de pagini, 
procedurile de încercare asociate utilizate pentru a obține valorile, 
precum și masa tuturor cartușelor, recipientelor și unităților cilindrului 
proiectate în vederea utilizării în fiecare model de echipament de 
procesare a imaginii. Documentația poate cuprinde declarația 
producătorului sau alte mijloace doveditoare alternative care să furnizeze 
informațiile necesare. 

ST18 Conținutul de substanțe periculoase din consumabile 
 Coloranții precum tonerele, cernelurile, cernelurile solide și produsele 

similare nu trebuie să conțină substanțe adăugate intenționat ca elemente 
constituente și care îndeplinesc condițiile prevăzute în tabelul de mai jos.  

Clasa de pericol  Categoria 
de pericol  

Regulamentul CLP 
(CE) nr. 1272/2008  

Cancerigenitate Carc. 1A, 
1B 

H350 Poate provoca 
cancer 

Cancerigenitate Carc. 1A, 
1B 

H350i Poate provoca 
cancer în caz de inhalare 

Cancerigenitate Carc. 2 H351 Susceptibil de a 
provoca cancer 

Mutagenitatea 
celulelor 
embrionare 

Muta. 1A, 
1B 

H340 Poate provoca 
anomalii genetice 

Mutagenitatea 
celulelor 

Muta. 2 H341Susceptibil de a 
provoca anomalii 
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embrionare genetice 

Toxicitate pentru 
reproducere 

Repr. 1A, 
1B 

H360 Poate dăuna 
fertilității sau fătului 

Toxicitate pentru 
reproducere Repr. 2 

H361 Susceptibil de a 
dăuna fertilității sau 
fătului 

 
În plus, coloranții nu trebuie să conțină substanțe adăugate intenționat ca 
elemente constituente și care necesită etichetarea amestecului cu fraze de 
pericol în conformitate cu anexa 1 la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
sau care îndeplinesc criteriile clasificării aferente. 
 

Toxicitate asupra 
unui organ țintă 
specific (expunere 
unică) 

STOT SE 1 H370 Provoacă leziuni 
ale organelor 

Toxicitate asupra 
unui organ țintă 
specific (expunere 
unică) 

STOT SE 2 H371 Poate provoca 
leziuni ale organelor 

Toxicitate asupra 
unui organ țintă 
specific (expunere 
repetată) 

STOT RE 1 

H372 Provoacă leziuni 
ale organelor în caz de 
expunere prelungită sau 
repetată 

Toxicitate asupra 
unui organ țintă 
specific (expunere 

STOT RE 2 
H373 Poate provoca 
leziuni ale organelor în 
caz de expunere 
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repetată) prelungită sau repetată 

 
Consumabilele trebuie să îndeplinească, de asemenea, următoarele 
cerințe privind materialele periculoase:  

• Să nu conțină nicio substanță suplimentară de pe lista REACH de 
substanțe candidate într-o concentrație mai mare de 0,1% (în funcție de 
greutate). 

• Tonerele și cernelurile nu trebuie să conțină mercur, cadmiu, plumb, 
nichel sau compuși de crom (VI) adăugați intenționat. Sunt exceptați 
compușii de nichel complecși cu greutate moleculară mare utilizați ca 
coloranți. 

• Tonerele și cernelurile nu trebuie să conțină coloranți azoici (coloranți 
sau pigmenți) care pot elibera aminele aromatice cancerigene 
enumerate în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Regulamentul 
REACH), anexa XVII, apendicele 8. 

• Nu trebuie adăugate biocide la tonere și cerneluri decât dacă a fost 
depus un dosar al substanțelor active, așa cum este acesta definit în 
temeiul Regulamentului privind produsele biocide (RPB, 
Regulamentul (UE) nr. 528/2012) pentru conservanții produselor în 
timpul depozitării (tipul de produs 6). Substanțele nu trebuie utilizate 
în cazul în care au fost respinse de la includerea pe lista substanțelor 
aprobate pentru tipul de produs 6. 

• Cilindrii fotoconductori nu trebuie să conțină seleniu, plumb, mercur 
sau cadmiu (și nici compușii lor) adăugați intenționat. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație, cum ar fi fișele cu date de 
securitate (FDS), care dovedește că a fost îndeplinită cerința pentru 
produsul sau produsele oferite. Documentația trebuie să dovedească în 
mod clar că fiecare aspect al criteriului a fost îndeplinit. Dovada 
conformității poate consta din rapoarte de încercare de la terți sau 
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propriile încercări ale producătorului care ilustrează lipsa oricăror 
substanțe excluse enumerate în criteriu.  
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I 
corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi 
considerate conforme. 

ST19 Proiectarea în vederea reutilizării/refabricării 
Cartușele sau recipientele nu trebuie proiectate în așa fel încât să 
limiteze posibilitatea de reutilizare/refabricare. Printre exemplele de 
caracteristici despre care se consideră că limitează posibilitatea de 
refabricare sau că promovează lipsa reutilizării se numără, fără a se 
limita la: 

• afirmațiile de pe cartuș, recipient sau ambalaj care declară sau 
implică faptul că produsul nu este proiectat pentru a fi refabricat. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să precizeze în 
mod explicit că cartușele sau recipientele nu sunt proiectate pentru a 
limita posibilitatea de reutilizare/refabricare.  
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I 
corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi 
considerate conforme. 

Cartușele sau recipientele nu trebuie proiectate în așa fel încât să limiteze 
posibilitatea de reutilizare/refabricare. Printre exemplele de caracteristici 
despre care se consideră că limitează capacitatea de refabricare sau că 
promovează lipsa reutilizării se numără, fără a se limita la: 

• cartușele sau recipientele care fac obiectul brevetelor sau acordurilor 
de licență care includ afirmații menite să limiteze refabricarea; 

• afirmațiile de pe cartuș, recipient sau ambalaj care declară sau implică 
faptul că produsul nu este proiectat pentru a fi refabricat. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să precizeze în mod 
explicit că cartușele sau recipientele nu sunt proiectate pentru a limita 
posibilitatea de reutilizare/refabricare și să identifice modul în care este 
asigurată conformitatea cu cele două exemple.  
Echipamentele care dispun de o etichetă ecologică de tip I 
corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi 
considerate conforme. 

ST20 Calitatea consumabilelor 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Toate cartușele sau recipientele trebuie să îndeplinească toate cerințele prevăzute în cel puțin un standard de calitate privind 
cartușele/recipientele recunoscut la scară largă.  
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să dovedească faptul că cartușele sau recipientele îndeplinesc cerințele prevăzute în cel puțin 
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un standard de calitate recunoscut, cum ar fi seria DIN 33870-1, seria DIN 33870-2, seria DIN 33871-1 sau standardul echivalent pentru 
cartușele și recipientele refabricate și seria DIN 33871-2 sau standardul echivalent pentru cartușele sau recipientele noi. Echipamentele care 
dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 

ST21 Sistemul de preluare a cartușelor și recipientelor și înregistrarea conform Directivei DEEE 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Acest criteriu trebuie utilizat coroborat cu clauza de executare a contractului CEC4. 
Trebuie pus la dispoziția autorității contractante un sistem de preluare pentru cartușele și recipientele uzate, gratuit, cu scopul de a direcționa 
aceste consumabile sau piesele lor în vederea reutilizării lor sau a reciclării materialelor.  
Ofertantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante containere potrivite pentru acumularea cartușelor sau recipientelor utilizate. 
Ofertantul poate îndeplini aceste obligații el însuși sau prin intermediul unei organizații terțe adecvate. 
În plus, trebuie prezentată dovada înregistrării conform Directivei DEEE a producătorului de cartușe care intră sub incidența Directivei DEEE 
(dacă este cazul). 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație care să ateste că se va asigura un sistem de preluare gratuită pentru cartușe și recipiente. Cartușele și 
recipientele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. În 
plus, pentru cartușele care intră sub incidența Directivei DEEE, ofertantul trebuie să prezinte dovada că producătorul este înregistrat (și anume 
numărul înregistrării conform Directivei DEEE sau certificatul de înregistrare conform Directivei DEEE sau orice document care dovedește că 
producătorul este înregistrat la momentul respectiv).  

Notă explicativă: ST21 Sistemul de preluare a cartușelor și recipientelor și înregistrarea conform Directivei DEEE 
Cartușele de imprimantă care conțin piese electrice/electronice și care depind de curenți electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a 
funcționa corespunzător sunt conforme cu definiția echipamentelor electrice și electronice și, prin urmare, se încadrează în domeniul de 
aplicare a Directivei DEEE. 

 
6.3 Criterii de atribuire 
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 
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CA5 Eficiența utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor electrofotografice 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Se vor acorda puncte pentru consumabilele electrofotografice (cartușe, recipiente și unități de cilindru) care reduc la minimum utilizarea 
materialelor per randament în număr de pagini. Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica] ofertantului care oferă cea mai mare valoare 
generală a eficienței utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor în cazul tuturor consumabilelor electrofotografice pentru fiecare model 
de echipament de procesare a imaginii. Eficiența utilizării resurselor trebuie calculată în conformitate cu ecuația prezentată la ST17. Rezultatele 
pentru fiecare consumabil trebuie însumate pentru a ajunge la o valoare totală. Atunci când sunt achiziționate diferite consumabile, valoarea 
trebuie să fie o medie pentru toate produsele care urmează a fi furnizate. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte rezultatul calculului eficienței utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor, împreună cu documentația 
care identifică următoarele aspecte pentru toate cartușele/recipientele și orice unități de cilindru separate utilizate în echipamentele 
electrofotografice de procesare a imaginii relevante: 

• randamentul în număr de pagini; 
• masa cartușelor/recipientelor pline; 
• masa unităților de cilindru separate. 
Documentația poate consta în declarația producătorului sau în alte mijloace de probă alternative care să prezinte informațiile necesare. 

CA6 Facilitarea capacității de reutilizare/refabricare 
Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica] ofertantului care 
oferă consumabile care îndeplinesc următoarea cerință: 

• Consumabilele pot fi demontate manual sau, dacă este necesar, cu 
ajutorul unor unelte universal disponibile (de exemplu, șurubelnițe, 
patente sau pensete disponibile general) pentru a înlocui părțile 
uzate și a le reumple cu toner sau cerneală. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să explice modul în 
care cerința a fost îndeplinită. 

Se pot acorda maximum x puncte [a se specifica] ofertantului care 
îndeplinește cel puțin una dintre următoarele caracteristici tehnice sau 
practici:  
• Consumabilele sunt proiectate astfel încât să faciliteze 

reutilizarea/refabricarea prin caracteristici tehnice care încurajează 
refabricarea, și anume: 
 evitarea integrării unui chip în consumabil, care să controleze 

funcționalitatea de procesare a imaginii 
sau 
 orice chip integrat care include o funcționalitate care să permită 

inițierea unei resetări complete fie prin sistemele de control al 
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echipamentului de procesare a imaginii, fie printr-un computer 
conectat la o rețea, fără a fi nevoie de produse suplimentare 

• OEM oferă organizațiilor non-OEM posibilitatea de a achiziționa, la un 
cost rezonabil, drepturile de a reprograma chipul unui consumabil 
astfel încât să se asigure funcționalitatea deplină a echipamentului de 
procesare a imaginii. 

• Din momentul în care un consumabil este introdus pentru prima dată pe 
piața UE, chipurile de înlocuire, care să asigure funcționalitatea 
deplină a echipamentului de procesare a imaginii, sunt disponibile pe 
piața liberă. 

Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să explice care dintre 
caracteristicile tehnice ale practicilor enumerate mai sus au fost aplicate.  

CA7 Gestionarea cartușelor la sfârșitul ciclului de viață 
 (Acest criteriu trebuie utilizat coroborat cu clauza de executare a 

contractului CEC4) 
Se vor acorda puncte ofertantului care asigură un serviciu de 
reutilizare/refabricare și reciclare pentru cartușele uzate care necesită 
tratarea selectivă în conformitate cu anexa VII la Directiva privind 
deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pentru 
produsele care au ajuns la sfârșitul ciclului de viață, fără costuri pentru 
autoritatea contractantă.  
Serviciul trebuie să includă următoarele activități: 
colectare; 
- demontarea în vederea reutilizării/refabricării, reciclării și/sau 
eliminării componentelor. 
Ofertantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante 
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containere potrivite pentru acumularea cartușelor utilizate. 
Operațiunile de pregătire în vederea reutilizării, reciclării și eliminării 
trebuie efectuate în deplină conformitate cu cerințele de la articolul 8 și 
din anexele VII și VIII la Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de 
echipamente electrice și electronice (reformată). 
Furnizorul poate îndeplini aceste obligații el însuși sau prin intermediul 
unei organizații terțe adecvate.  
Dacă serviciul este furnizat în afara UE, unde Directiva privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice nu este aplicabilă, tratarea 
componentelor-deșeuri trebuie să aibă loc în condiții echivalente cu 
cerințele acestei directive [1].  
 
Verificare: 
Ofertantul trebuie să prezinte detalii despre aranjamentele prevăzute în 
vederea colectării, pregătirii pentru reutilizare/refabricare și 
reciclării/eliminării. Acestea trebuie să includă, pe durata contractului, 
dovezi valide ale conformității instalațiilor de manipulare a DEEE care 
urmează a fi utilizate (dacă este cazul). 
Cartușele care dispun de o etichetă ecologică de tip I corespunzătoare și 
care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. 
Următoarele scheme de conformitate sunt considerate a îndeplini aceste 
cerințe, la momentul redactării prezentului document: Cerința 
WEEELABEX:2011 referitoare la „Tratarea DEEE”; standardul 
„Reciclare responsabilă” (R2:2013) pentru reciclatorii de echipamente 
electronice; standardul e-Stewards 2.0 pentru reciclarea responsabilă și 
reutilizarea echipamentelor electronice; standardul 
australian/neozeelandez AS/NZS 5377:2013 referitor la „Colectarea, 
depozitarea, transportul și tratarea echipamentelor electrice și 
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electronice ajunse la sfârșitul ciclului de viață”. 

 Notă explicativă: C7 Gestionarea cartușelor la sfârșitul ciclului de 
viață 
 
[1] La momentul redactării acestui document de lucru al serviciilor 
Comisiei, Comisia plănuiește să adopte un act delegat pentru a stabili 
criteriile în vederea evaluării condițiilor echivalente. 
 

 
6.4 Clauze de executare a contractului 
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

CEC4 Raportarea cu privire la activitățile de reutilizare/reciclare a consumabilelor  
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Pentru transferul de mărfuri în vrac (și anume, nu pentru retururile unice de consumabile), contractantul trebuie să prezinte evidențe privind 
sistemul de preluare gratuită a consumabilelor utilizate, al cărui scop este direcționarea acestor echipamente sau a pieselor lor în vederea 
reutilizării sau reciclării materialelor, acordând prioritate reutilizării. 
Evidențele trebuie să detalieze îndeosebi: 
- numărul de consumabile preluate de la autoritatea contractantă; 
- numărul și tipul pieselor, după caz, direcționate spre reutilizare/refabricare; 
- numărul și tipul pieselor, după caz, direcționate spre reciclarea materialelor. 
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7 CRITERIILE UE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE IMPRIMARE 
 
7.1 Obiect 

Obiect 

Achiziția de servicii de imprimare cu impact scăzut asupra mediului pe durata ciclului lor de viață 
 

7.2 Specificații tehnice 
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST22(a) Angajamentul de a reutiliza echipamentele de procesare a imaginii  
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Ofertanții sunt de acord că echipamentele de procesare a imaginii pe deplin funcționale deținute de autoritatea contractantă și prezente la sediul 
său trebuie păstrate pentru utilizarea în continuare mai degrabă decât să fie înlocuite cu produse noi (sub rezerva aprobării din partea autorității 
contractante).  
Această cerință nu se aplică dacă, per ansamblu, sunt instalate mai puține echipamente de procesare a imaginii. 
Această cerință nu se aplică în cazul în care un furnizor prezintă dovezi potrivit cărora înlocuirea unui produs existent cu un produs sau produse 
mai eficiente ar reduce impactul general asupra mediului. 
Această cerință nu se aplică în cazul în care un furnizor prezintă un raționament corespunzător în care să identifice motivele pentru care 
echipamentele mai vechi nu sunt compatibile. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu această cerință. 
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Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST22(b) Angajamentul de a repara echipamentele de procesare a imaginii  
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Furnizorii sunt de acord ca echipamentele de procesare a imaginii care nu mai funcționează pe durata contractului să fi readuse în stare deplină 
de funcționare folosind piese de schimb (sub rezerva aprobării din partea autorității contractante). Această cerință nu se extinde asupra: 
• echipamentelor de procesare a imaginii care nu mai pot asigura nivelurile necesare de funcționalitate stipulate de autoritatea contractantă; 
• echipamentelor de procesare a imaginii care nu pot fi practic readuse în stare de funcționare prin înlocuirea pieselor de schimb nefuncționale, 
fie din cauza lipsei pieselor de schimb, fie din cauza costurilor excesive; 
• situației în care autoritatea contractantă dorește să reducă numărul total de modele de echipamente de procesare a imaginii în funcțiune. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu această cerință. 

ST23 Furnizarea de echipamente de procesare a imaginii care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi 
(în cazul în care furnizarea de echipamente de procesare a imaginii 
este inclusă în contractul de servicii de imprimare) 
Echipamentele de procesare a imaginii puse la dispoziție de ofertant în 
cadrul furnizării serviciilor de imprimare trebuie să respecte 
specificațiile tehnice de bază incluse în domeniul nr. 1 aferent 
criteriilor UE privind achizițiile publice verzi pentru echipamentele de 
procesare a imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să 
rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 

(în cazul în care furnizarea de echipamente de procesare a imaginii 
este inclusă în contractul de servicii de imprimare) 
Echipamentele de procesare a imaginii puse la dispoziție de ofertant în 
cadrul furnizării serviciilor de imprimare trebuie să respecte 
specificațiile tehnice cuprinzătoare incluse în domeniul nr. 1 aferent 
criteriilor UE privind achizițiile publice verzi pentru echipamentele de 
procesare a imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să 
rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 
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Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST24(a) Furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind achizițiile publice verzi 
(în cazul în care furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică este 
inclusă în serviciul de imprimare) 
Hârtia de copiat și hârtia grafică puse la dispoziție de ofertant în cadrul 
furnizării serviciului de imprimare trebuie să respecte specificațiile 
tehnice de bază ale criteriilor UE privind achizițiile publice verzi 
pentru hârtia de copiat și hârtia grafică4. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să 
rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 

(în cazul în care furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică este 
inclusă în serviciul de imprimare) 
Hârtia de copiat și hârtia grafică puse la dispoziție de ofertant în cadrul 
furnizării serviciului de imprimare trebuie să respecte specificațiile 
tehnice cuprinzătoare ale criteriilor UE privind achizițiile publice verzi 
pentru hârtia de copiat și hârtia grafică4. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să 
rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 

ST24(b) Furnizarea de consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi. 
(în cazul în care furnizarea de consumabile pentru echipamentele de 
procesare a imaginii este inclusă în serviciul de imprimare) 
Consumabilele puse la dispoziție de ofertant în cadrul furnizării 
serviciului de imprimare trebuie să respecte specificațiile tehnice de 
bază incluse în domeniul nr. 2 aferent criteriilor UE privind achizițiile 
publice verzi pentru consumabilele echipamentelor de procesare a 
imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să 
rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 

(în cazul în care furnizarea de consumabile pentru echipamentele de 
procesare a imaginii este inclusă în serviciul de imprimare) 
Consumabilele puse la dispoziție de ofertant în cadrul furnizării 
serviciului de imprimare trebuie să respecte specificațiile tehnice 
cuprinzătoare incluse în domeniul nr. 2 aferent criteriilor UE privind 
achizițiile publice verzi pentru consumabilele echipamentelor de 
procesare a imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să 
rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 

 

 
4 Disponibile la: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Criterii de atribuire 
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

CA8 Furnizarea de cartușe și recipiente reutilizate/refabricate 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(în cazul în care furnizarea de cartușe și recipiente este inclusă în serviciul de imprimare) 
Se vor acorda puncte proporțional cu angajamentul de a furniza cel mai ridicat procent (cea mai mare pondere) de cartușe sau recipiente 
reutilizate/refabricate care respectă specificațiile tehnice de bază incluse în domeniul nr 2 aferent criteriilor UE privind achizițiile publice verzi 
pentru consumabilele echipamentelor de procesare a imaginii. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație justificativă din care să rezulte că produsele care urmează a fi furnizate îndeplinesc criteriile 
specificate mai sus. 
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CA9 Furnizarea de servicii de imprimare gestionate 
 Se vor acorda puncte ofertanților care asigură furnizarea de servicii de 

imprimare gestionate (SIG).  
SIG trebuie să acopere următoarele domenii: 
-Evaluarea: care implică o examinare a mediului de imprimare existent 
al unei organizații și este menită să ofere recomandări pentru o mai 
bună gestionare a dispozitivelor; 
-Optimizarea: care implică consolidarea și raționalizarea dispozitivelor 
și a proceselor de afaceri în vederea elaborării unei strategii 
cuprinzătoare privind SIG; 
-Gestionarea: care acoperă examinările sistematice, monitorizarea 
acordurilor privind nivelul serviciilor și gestionarea de la distanță. 
Acestea sunt menite să îmbunătățească procesele și fluxurile de lucru 
existente.  
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să detalieze 
condițiile SIG.  

Notă explicativă: CA9 Furnizarea de servicii de imprimare 
gestionate 
Serviciile de imprimare gestionate (SIG) sunt definite ca „gestionarea 
activă și optimizarea dispozitivelor de producere de documente și a 
proceselor de afaceri aferente”. 

 
7.4 Clauze de executare a contractului  
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 
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CEC5 Raportarea cu privire la consumabilele furnizate 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 

 (în cazul în care furnizarea de consumabile pentru echipamentele de procesare a imaginii sau de hârtie de copiat și hârtie grafică este inclusă 
în serviciul de imprimare) 
Contractantul trebuie să prezinte evidențe privind furnizarea de consumabile menționate la ST Furnizarea de consumabile, după caz, pentru: 
- hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind achizițiile publice verzi [ST24 (a)] 
- consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi [ST24 (b)]; 
- cartușe/recipiente reutilizate sau refabricate (CA5). 
CEC6 Furnizarea de informații privind utilizarea consumabilelor 
 Furnizarea de servicii de imprimare trebuie să includă diseminarea de 

statistici detaliate privind utilizarea consumabilelor către autoritatea 
contractantă, cu regularitate sau atunci când aceasta solicită acest lucru, 
pe durata contractului de servicii. Informațiile privind utilizarea 
consumabilelor trebuie să includă, după caz, informațiile enumerate 
mai jos: 
• Utilizarea hârtiei pentru fiecare model de echipament de procesare a 
imaginii din cadrul lotului existent, indicând: 

─ numărul de coli/role de hârtie și dimensiunea (și anume A4, A3 
etc.); 

─ tipul de hârtie (și anume reciclată, virgină, gramaj etc.); 
• Numărul de cartușe sau recipiente utilizate pentru fiecare model de 
echipament de procesare a imaginii din lot. 
• Randamentul pe cartuș/recipient/unitate de cilindru per model de 
echipament de procesare a imaginii din lot. 
• Cuantumul altor consumabile utilizate pentru fiecare model de 
echipament de procesare a imaginii din lot. 
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• Numărul de consumabile noi și refabricate utilizate. 
• Numărul de consumabile alb-negru și color (pe tip de culoare) 
utilizate. 
• Numărul de defectări premature sau de consumabile nefuncționale la 
sosire (în funcție de tip). 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să conțină 
informațiile enumerate.  
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CEC7 Furnizarea de informații de mediu pe durata contractului de servicii 
 Furnizarea de servicii trebuie să includă, la cererea autorității 

contractante, furnizarea următoarelor informații pe durata contractului: 
Detalii referitoare la gestionarea echipamentelor de procesare a 
imaginii și a componentelor asociate la sfârșitul ciclului de viață. 
Acestea trebuie să includă: 
• destinația inițială a produselor la sfârșitul ciclului de viață; 
• confirmarea că furnizorii de servicii la sfârșitul ciclului de viață sunt 
certificați în mod continuu privind un standard de reciclare de către 
organisme de certificare independente; 
• Numărul de produse trimise pentru: 
 • reutilizare 
 • refabricare 
 • reciclare 
 • alte opțiuni la sfârșitul ciclului de viață [a se specifica (de exemplu, 
valorificarea energetică, depozitarea deșeurilor)]. 
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să confirme că 
informațiile de mediu solicitate vor fi furnizate, la cererea autorității 
contractante, pe toată durata contractului. 
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8 CRITERIILE UE ORIZONTALE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI  

8.1 Obiect 

Obiect 

Achiziția de echipamente de procesare a imaginii 
Achiziția de consumabile (cartușe și recipiente) 
Achiziția de servicii de imprimare 

 
8.2 Specificații tehnice  
 

Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST25(a) Furnizarea garantată de consumabile pe durata contractului 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(aplicabilă ofertelor în care este inclusă achiziționarea de consumabile) 
Ofertantul trebuie să asigure furnizarea de consumabile pentru orice echipament de procesare a imaginii care este păstrat pentru utilizare pe durata 
contractului.  
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu. 
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Criterii de bază Criterii cuprinzătoare 

ST25(b) Furnizarea garantată de piese de schimb pe durata contractului 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
(aplicabilă ofertelor în care este inclusă achiziționarea de servicii de reparații) 
Serviciul trebuie să includă furnizarea de piese de schimb pentru orice echipament de procesare a imaginii deja instalat care este păstrat pentru utilizare 
pe durata contractului.  
Verificare:  
Ofertantul trebuie să prezinte o documentație care să confirme că vor fi furnizate piese de schimb pentru orice echipament de procesare a imaginii 
existent care este păstrat pentru utilizare pe durata contractului. 

ST26 Instrucțiuni de utilizare pentru gestionarea performanței ecologice 
(aceleași cerințe pentru criteriile de bază și criteriile cuprinzătoare) 
Trebuie să se ofere instruire fizică sau online privind modul de maximizare a performanței de mediu a echipamentelor de procesare a imaginii furnizate 
de producător, precum și privind cele mai bune practici pentru utilizarea consumabilelor aferente. Ca alternativă, poate fi furnizat un ghid privind 
gestionarea performanței ecologice, cu instrucțiuni incluse ca parte distinctă în manualul de utilizare și/sau sub formă digitală, accesibile pe site-ul web 
al producătorului.  
Oricare dintre opțiunile alese trebuie să acopere cel puțin următoarele elemente: funcțiile de gestionare a hârtiei, funcțiile de eficiență energetică, 
utilizarea mai eficientă și gestionarea mai bună a consumabilelor la încheierea ciclului de viață.  
Verificare: 
Produsele care dispun de o etichetă ecologică de tip 1 corespunzătoare și care îndeplinesc cerințele specificate vor fi considerate conforme. Se vor 
accepta și alte mijloace de probă adecvate privind îndeplinirea clauzei de mai sus, cum ar fi o declarație prezentată de producător în momentul 
furnizării echipamentelor. 
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9 CALCULAREA COSTURILOR PE CICLU DE VIAȚĂ 
Analiza costurilor pe ciclu de viață (LCC) este o metodă de evaluare a costurilor totale ale 
grupei de produse sau ale serviciului analizat. Aceasta ține seama de toate costurile legate de 
achiziționarea, utilizarea și operațiunile de întreținere pentru această grupă de produse sau 
acest serviciu și de eliminarea oricărui deșeu generat. Scopul LCC este de a estima costurile 
generale ale alternativelor proiectului și de a selecta opțiunea care asigură achiziția și/sau 
serviciul la cele mai mici costuri generale, în concordanță cu calitatea și funcția sa. LCC 
trebuie efectuată timpuriu în procesul de achiziție. Utilizarea LCC în procedurile APV poate 
ajuta la stabilirea celor mai mici costuri pentru evaluarea ofertelor. În fapt, LCC poate ajuta 
autoritățile să țină seama nu numai de costurile de achiziție ale unui produs sau serviciu (de 
exemplu, costurile materiilor prime și de producție), ci și de alte costuri care, de obicei, 
trebuie identificate și calculate de cumpărător (de exemplu, costuri de întreținere, costuri 
curente, costuri de eliminare și reciclare etc.). Aceste tipuri de costuri trebuie adăugate la 
prețul de vânzare pentru a avea o estimare cuprinzătoare a LLC aferente unui produs sau 
serviciu. În plus, LCC ține seama de externalitățile de mediu ale unui produs sau serviciu pe 
durata ciclului său de viață, atunci când este posibilă stabilirea unei valori monetare. 
Utilizarea LCC poate oferi o perspectivă mai amănunțită asupra costurilor unui serviciu în 
etapele ciclului său de viață, incluzând, de exemplu, nu numai costul consumabilelor, 
accesoriilor și aparaturii, ci și costul funcționării serviciilor (de exemplu, consumul de 
energie în funcționare) și costurile forței de muncă. Directiva 2014/24/UE privind achizițiile 
publice identifică costurile care trebuie avute în vedere într-o analiză economică a achiziției 
ce urmează a fi efectuate. Autoritățile publice pot oferi stimulente reale industriei pentru 
dezvoltarea de tehnologii ecologice prin achizițiile lor verzi. În anumite sectoare ale 
serviciilor, impactul poate fi semnificativ, întrucât achizitorii publici reprezintă o cotă 
însemnată a pieței (de exemplu, clădirile eficiente din punct de vedere energetic, transportul 
public, gestionarea infrastructurilor). Dacă se ține seama de costurile aferente întregii durate 
de viață a unui contract, achizițiile publice verzi pot economisi bani și pot reduce totodată 
impactul asupra mediului. Efectuând achiziții cu înțelepciune, se pot economisi materiale și 
energie, deșeurile și poluarea pot fi reduse și se încurajează tiparele de comportament 
sustenabile. 
În raportul preliminar8, au fost calculate costurile pe ciclu de viață ale echipamentelor de 
procesare a imaginii, pentru a avea o imagine de ansamblu a celor mai importante costuri 
pentru autoritățile implicate în achiziții publice.  
Au fost avute în vedere următoarele costuri: 

1. Costul de achiziție 
2. Costuri curente pentru funcționare (și anume costurile cu energia electrică, hârtia și 

cartușele de toner/cerneală) 
3. Costurile curente cu reparațiile și întreținerea  
4. Costurile la sfârșitul ciclului de viață. 

Costurile de instalare au fost considerate neglijabile. Chiar dacă aparatele mai mari necesită o 
instalare profesională, nivelul costurilor aferente este totuși nesemnificativ comparativ cu 
costul aparatului.  
Imprimantele și aparatele multifuncționale sunt disponibile pe piață la dimensiuni diferite și 
la costuri de achiziție și de funcționare foarte diferite. Cu ocazia colectării de date, au fost 
identificate trei mărimi pe baza vitezei de imprimare, prezentate în Tabelul 1. 
Tabelul 1. Categorii de imprimante și aparate multifuncționale în funcție de dimensiune (definită după 

viteza de imprimare) 
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Dimensiune Viteză de imprimare  

(Pagini pe minut – ppm) 

Mică 1-20 

Medie 21-40 

Mare >40 
 

Mai mult, prețurile și costurile variază și ele semnificativ, în funcție de modul de imprimare, 
color sau alb-negru. Prin urmare, datele privind costurile au fost împărțite nu numai în funcție 
de dimensiunea echipamentelor, ci și de tipul de imprimare. 
 

1. Costul de achiziție: 
Costul de achiziție a echipamentelor de procesare a imaginii variază în funcție de tehnologie, 
marcă și capacități. Acestea variază de la sub 100 EUR pentru imprimantele mici cu jet de 
cerneală la 10 000 EUR pentru imprimantele multifuncționale mari.  
 

2. Costuri curente cu funcționarea: 
Costurile curente cu funcționarea echipamentelor de procesare a imaginii constau, de obicei, 
în costurile cu energia electrică și costul consumabilelor, cum ar fi hârtia, tonerul și cartușele 
de cerneală.  

• Energia electrică: În 2015, prețul energiei electrice pentru birourile din UE-28 au 
fost estimate la 0,2087 EUR pe kWh5. 

• Consumabile: 
Hârtie: S-a constatat că costurile cu hârtia sunt de 0,042 EUR pe coală de 
hârtie A4 și de 0,062 EUR pe coală de hârtie A3, pe baza prețurilor de vânzare 
cu amănuntul percepute de 20 de producători. 
Cartușe: Costul cartușelor de toner și cerneală variază semnificativ, în funcție 
de tip și de capacitate. Imprimantele mici cu laser și cu jet de cerneală tind să 
aibă prețul cel mai mare în euro pe coală imprimată, în timp ce aparatele 
multifuncționale cu laser tind să aibă prețul cel mai mic. Diferențele de prețuri 
ale cartușelor între modul color și modul alb-negru se observă în datele 
colectate (a se vedea Tabelul 2). 

 
5 Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Prețurile și costurile energiei în Europa. Pagina 

5. Disponibil la: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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Tabelul 2. Datele colectate despre prețurile cartușelor de toner și cerneală pentru aparatele 
multifuncționale și imprimante 

Tehnologie 
de 
imprimare 

Producătorul 
cartușelor 

Color/alb-
negru 

Interval de 
prețuri 
(EUR) 

Interval de 
randament 
(pagini/durat
a de viață) 

Cost pe 
interval de 
pagini (EUR) 

Laser OEM Negru 49-269 1 400-50 000 0,002-0,054 

Color 67-326 1 000-55 000 0,002-0,067 

Refabricat Negru 26-67 1 000-44 000 0,002-0,050 

Color 20-105 1 000-38 000 0,002-0,021 

Jet de 
cerneală 

OEM Negru 6-37 300-2 500 0,011-0,058 

Color 24-26 1 020-1 500 0,017-0,024 

Refabricat Negru 9-20 560-1 200 0,017-0,032 

Color n.d.6 n.d. n.d. 
 

3. Costurile curente cu reparațiile și întreținerea:  
Costul mediu al unei singure reparații găsit prin intermediul cercetării documentare a fost de 
aproximativ 52 EUR. Costurile au variat între 34 EUR și 78 EUR.  
 
4. Costurile la sfârșitul ciclului de viață:  
Costurile la sfârșitul ciclului de viață pot include costurile de eliminare a echipamentelor de 
procesare a imaginii, costurile de achiziții de servicii de la societăți comerciale de reciclare 
sau costurile de transport la stațiile de reciclare sau la stațiile de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice. Întrucât majoritatea echipamentelor de procesare a imaginii sunt 
relativ ușor de dezinstalat, costurile de dezafectare au fost considerate neglijabile. În funcție 
de statul membru al UE, aceste costuri pot varia de la 80 EUR plus TVA la sume mai mari, în 
funcție de numărul de unități de mână de lucru și de capacitatea de transport7.  
 
Ținând seama de toate informațiile de mai sus, costurile pe ciclu de viață au fost calculate pe 
baza numărului mediu de imprimări pe lună de 2 500, 8 000 și 25 000 pentru produsele mici, 
medii și mari. Rezultatele sunt prezentate în raportul preliminar8.  
Următoarea figură prezintă rezultatele pentru 8 000 de imprimări în medie pe lună. Durata 
totală de viață a echipamentelor de procesare a imaginii luată în considerare a fost de 6 ani 
pentru imprimantele și aparatele multifuncționale cu laser și de 4 ani pentru imprimantele, 
aparatele multifuncționale și scanerele cu jet de cerneală. Se observă că costurile cu hârtia și, 
în cazul dispozitivelor mici, costurile cu tonerul sunt predominante în costul pe ciclu de viață 
al echipamentelor de procesare a imaginii. 

 
6 n.d. = nu sunt disponibile date privind cartușele compatibile cu aparatele multifuncționale/imprimantele pentru care au fost colectate date despre preț. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/, accesat în luna iulie 2017. 

8 Raportul preliminar al UE privind achizițiile publice verzi pentru echipamente de procesare a imaginii. Disponibil la: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-

equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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Figura 1. Costurile totale pe ciclu de viață pentru durata de viață a produselor presupunând 8 000 de 
imprimări pe lună 

 

Comisia Europeană a elaborat o serie de instrumente de calcul al costurilor pe ciclu de viață 
în funcție de sector, menite să faciliteze utilizarea LCC în rândul autorităților implicate în 
achiziții publice. Scopul instrumentului este de a încuraja și facilita aplicarea la scară largă a 
calculării costurilor pe ciclu de viață în rândul autorităților publice din Uniunea Europeană, 
astfel încât organizațiile să ia decizii mai eficiente din punctul de vedere al costurilor în 
procesele de achiziții. 
Ghidul privind calcularea costurilor pe ciclu de viață și instrumentul de calcul pentru sectorul 
echipamentelor de procesare a imaginii sunt disponibile la: 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
 
 
 

€ 0

€ 20,000

€ 40,000

€ 60,000

€ 80,000

Multifuncțional 
cu laser color, 

mic

Multifuncțional 
cu laser color, 
mediu/mare

Multifuncțional 
cu laser alb-
negru, mic

Multifuncțional 
cu laser alb-

negru, 
mediu/mare

Imprimantă cu
laser color,

mică

Imprimantă cu
laser color,
medie/mare

Imprimantă cu
laser, alb-

negru

Multifuncțional 
cu jet de 
cerneală

Scanere

LCC total pe durata de viață - 8 000 de 
pagini/lună

Energie electrică Hârtie Toner Reparații și întreținere Preț de achiziție

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm

	1 INTRODUCERE
	1.1 Definiție și domeniu de aplicare
	1.2 Notă generală privind verificarea

	2 PRINCIPALELE IMPACTURI ASUPRA MEDIULUI
	3 STRUCTURA CRITERIILOR
	4 EVALUAREA PRELIMINARĂ A LOTULUI EXISTENT ȘI A NEVOILOR DE ACHIZIȚII
	4.1 Obiect
	4.2 Clauză de executare a contractului

	CEC1 Evaluarea preliminară a lotului existent și a nevoilor de achiziții
	5 CRITERIILE UE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI PENTRU ECHIPAMENTELE DE PROCESARE A IMAGINII
	5.1 Obiect
	5.2 Criterii de selecție
	5.3 Specificații tehnice
	5.4 Criterii de atribuire
	5.5 Clauze de executare a contractului

	CS1 Controalele substanțelor care fac obiectul restricțiilor
	ST1 Eficiența energetică minimă a echipamentelor de procesare a imaginii
	ST2 Capacitatea de procesare duplex a imaginii
	ST3 Funcția de imprimare a mai multor pagini pe aceeași coală (N-up)
	ST4 Capacitatea de a utiliza hârtie reciclată
	ST 5 Capacitatea de a utiliza cartușe și recipiente refabricate
	ST6 Număr redus de materiale
	ST7 Informații privind utilizarea plasticului reciclat postconsum
	ST8 (a) Disponibilitatea pieselor de schimb
	ST8(b) Proiectarea în vederea dezasamblării și reparării
	ST8(c) Proiectarea în vederea reciclării
	ST9 Emisiile de substanțe
	ST10 Emisiile sonore
	ST11 Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită
	ST12 Conținutul de substanțe periculoase
	ST13 Controlul actualizării firmware-ului
	ST14 Garanția 
	ST15(a) Furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind achizițiile publice verzi
	ST15(b) Furnizarea de consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi.
	CA1 Îmbunătățirea eficienței energetice a echipamentelor de procesare a imaginii în plus față de ST1
	CA2 Garanții îndelungate
	CA3 Sfârșitul ciclului de viață
	CA4 Furnizarea de cartușe/recipiente refabricate
	CEC2 Raportarea cu privire la activitățile de reutilizare/reciclare a echipamentelor de procesare a imaginii 
	CEC3 Raportarea cu privire la consumabilele furnizate
	6 CRITERIILE UE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI PENTRU CONSUMABILE (CARTUȘE ȘI RECIPIENTE)
	6.1 Obiect
	6.2 Specificații tehnice
	6.3 Criterii de atribuire
	6.4 Clauze de executare a contractului

	ST16 Randamentul în număr de pagini al cartușelor/recipientelor
	ST17 Eficiența utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor
	ST18 Conținutul de substanțe periculoase din consumabile
	ST19 Proiectarea în vederea reutilizării/refabricării
	ST20 Calitatea consumabilelor
	ST21 Sistemul de preluare a cartușelor și recipientelor și înregistrarea conform Directivei DEEE
	CA5 Eficiența utilizării resurselor raportată la masa consumabilelor electrofotografice
	CA6 Facilitarea capacității de reutilizare/refabricare
	CA7 Gestionarea cartușelor la sfârșitul ciclului de viață
	CEC4 Raportarea cu privire la activitățile de reutilizare/reciclare a consumabilelor 
	7 CRITERIILE UE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII DE IMPRIMARE
	7.1 Obiect
	7.2 Specificații tehnice
	7.3 Criterii de atribuire
	7.4 Clauze de executare a contractului

	ST22(a) Angajamentul de a reutiliza echipamentele de procesare a imaginii 
	ST22(b) Angajamentul de a repara echipamentele de procesare a imaginii 
	ST23 Furnizarea de echipamente de procesare a imaginii care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi
	ST24(a) Furnizarea de hârtie de copiat și hârtie grafică care îndeplinește criteriile UE privind achizițiile publice verzi
	ST24(b) Furnizarea de consumabile care îndeplinesc criteriile UE privind achizițiile publice verzi.
	CA8 Furnizarea de cartușe și recipiente reutilizate/refabricate
	CA9 Furnizarea de servicii de imprimare gestionate
	CEC5 Raportarea cu privire la consumabilele furnizate
	CEC6 Furnizarea de informații privind utilizarea consumabilelor
	CEC7 Furnizarea de informații de mediu pe durata contractului de servicii
	8 CRITERIILE UE ORIZONTALE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE VERZI
	8.1 Obiect
	8.2 Specificații tehnice

	ST25(a) Furnizarea garantată de consumabile pe durata contractului
	ST25(b) Furnizarea garantată de piese de schimb pe durata contractului
	ST26 Instrucțiuni de utilizare pentru gestionarea performanței ecologice
	9 Calcularea costurilor pe ciclu de viață

