
 

RO    RO 

 

 

 
COMISIA 
EUROPEANĂ  

Bruxelles, 21.10.2016  

SWD(2016) 346 final 

  

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI 

Criteriile UE privind APE pentru computere și monitoare 

 



 

 2 

 

 

Criteriile UE privind APE pentru computere și monitoare 
 

 

Criteriile UE privind APE urmăresc să faciliteze achiziționarea de către autoritățile publice a unor produse, servicii și lucrări cu impact redus 

asupra mediului. Utilizarea criteriilor este facultativă. Criteriile sunt formulate astfel încât autoritățile să le poată integra, dacă le consideră 

adecvate, în documentele de licitație. Achizițiile publice ecologice (APE) constituie un instrument facultativ. Prezentul document prezintă 

criteriile UE privind APE elaborate pentru grupul de produse computere și monitoare. Raportul tehnic general care însoțește prezentul document 

explică în detaliu motivele de selectare a acestor criterii și furnizează referințe pentru obținerea de informații suplimentare.  

 

Criteriile se împart în criterii de selecție, specificații tehnice, criterii de atribuire și clauze de executare a contractului. Pentru fiecare domeniu de 

criterii, sunt prezentate două seturi de criterii:  

 

 Criteriile de bază sunt concepute pentru a permite o aplicare simplă a APE, concentrându-se pe domeniul-cheie sau domeniile-cheie ale 

performanței de mediu a unui produs, și urmăresc menținerea costurilor administrative ale societăților la un nivel minim.  

 Criteriile exhaustive iau în considerare mai multe aspecte ale performanței de mediu sau niveluri mai înalte ale acesteia, și sunt destinate 

a fi utilizate de către autoritățile care doresc să extindă sprijinul acordat obiectivelor de mediu și de inovare. 

 

1. INTRODUCERE 

1.1 Definiție și domeniu de aplicare 

Criteriile pentru computere și monitoare vizează computerele și dispozitivele de afișare. În sensul acestor criterii APE, este implementat 

următorul domeniu de aplicare, care reflectă Acordul dintre SUA și UE
1
 cu modificările aduse de Energy Star v6.1 pentru computere și v6.0 

pentru ecrane:  

 

                                            
1
 Regulamentul (CE) nr. 106/2008 din 15 ianuarie 2008 privind un program comunitar de etichetare referitoare la eficiența energetică a echipamentelor de birou 
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computere fixe 

 computere de birou (inclusiv computere de birou integrate și terminale ușoare de birou) 

 servere de mici dimensiuni 

 stații de lucru 

 

dispozitive de afișare 

 monitoare de computer 

 

computere portabile 

 laptopuri (inclusiv minilaptopuri) 

 laptop 2 în 1 

 computere de tip tabletă  

 computer multifuncțional portabil 

 terminal ușor mobil 

 

Notă privind cerințele pentru achiziția de către autoritățile centrale 

 

Articolul 6 și anexa III din Directiva privind eficiența energetică (Directiva 2012/27/UE), care trebuiau transpuse în legislația națională până în 

luna iunie 2014, stabilesc obligații specifice pentru autoritățile publice, referitoare la achiziționarea anumitor echipamente eficiente din punct de 

vedere energetic. Acestea includ obligația de a achiziționa doar produsele care:  

„respectă cerințe privind eficiența energetică cel puțin la fel de stricte ca cele enumerate în anexa C a acordului între Guvernul Statelor 

Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiența energetică a 

echipamentelor de birou („Energy Star”) 
2
” 

Această obligație se aplică numai administrațiilor centrale și numai pentru achiziții care depășesc pragurile stabilite în directivele privind 

achizițiile. În plus, cerințele trebuie să țină seama de aspecte precum rentabilitatea, fezabilitatea economică, sustenabilitatea în sens larg, 

adecvarea din punct de vedere tehnic și necesitatea de a asigura o concurență suficientă. Acești factori pot varia în funcție de autoritățile publice 

și de piețe. Pentru orientări suplimentare cu privire la interpretarea acestui aspect al articolului 6 și al anexei III la Directiva privind eficiența 

energetică referitoare la achiziționarea de produse, servicii și clădiri eficiente din punct de vedere energetic de către autoritățile administrațiilor 

centrale, a se vedea punctele 33-42 din documentul de orientare al Comisiei
3
. 

                                            
2
 JO L 63, 6.3.2013, p. 5. 

3
 COM/2013/0762 final, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a directivei privind eficiența energetică – orientările Comisiei  
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1.2 Opțiuni de achiziții și tipuri de contracte  

Procesul de achiziții poate lua forme diferite, în funcție de circumstanțele specifice fiecărui caz. Cele trei forme de contract standard care pot fi 

observate pe piață sunt: 

 

1. contract de furnizare unică: ofertantul câștigător trebuie să furnizeze numărul specificat de articole de echipamente IT, cu specificațiile 

de performanță cerute;  

2. contract-cadru pe termen lung: contractul prevede specificațiile de performanță pentru care este selectat/sunt selectați unul sau mai mulți 

ofertanți pentru furnizarea de articole de echipament IT, în baza „unor livrări succesive” într-un anumit interval de timp. Ofertanții pot fi 

selectați în baza: 

a. fie a capacității de furnizare a unor modele specifice de echipamente IT care îndeplinesc specificațiile de performanță stipulate; 

b. fie a capacității de furnizare de echipamente IT care îndeplinesc specificațiile minime de performanță. Echipamentele IT trebuie 

specificate în cadrul viitoarelor licitații, desfășurate în perioada de executare a contractului-cadru; 

3. contract de prestări servicii: Contractul prevede indicatorii IT de performanță funcțională care trebuie respectați de prestatorul/prestatorii 

de servicii selectat/selectați. Prin urmare, este răspunderea prestatorului/prestatorilor de servicii contractat/contractați de a stabili cea mai 

bună metodă de a asigura performanța funcțională stipulată. Echipamentele IT sunt închiriate autorității contractante.  

 

În cazurile 1 și 2, ofertantul/ofertanții câștigător(i) trebuie, de asemenea, să garanteze că echipamentele IT furnizate sunt conforme cu 

specificațiile autorității contractante. În cazul 3, ofertantul câștigător trebuie să garanteze că echipamentele utilizate atât la prestarea serviciului, 

cât și a oricărui tip de asistență IT conexă, îndeplinesc cerințele de performanță ale autorității contractante. Contractul de prestări servicii ar tinde 

să reglementeze întregul ciclu de viață al echipamentelor IT furnizate în vederea utilizării de către autoritatea contractantă, inclusiv reparații și 

optimizări, precum și retragerea și pregătirea pentru reutilizare sau reciclare. Criteriile din secțiunea 4.1 din acest document pot fi adaptate pentru 

utilizare în toate cele trei cazuri, deși intervalul prevăzut pentru verificare poate fi diferit (a se vedea secțiunea 3 pentru informații suplimentare). 

 

Un alt tip de contract care abordează în mod specific gestiunea scoaterii din uz a echipamentelor IT este cuprins în secțiunea 4.2 din acest 

document de prezentare a criteriilor. Acesta poate lua două forme: 

 

o reînnoirea echipamentelor IT vechi: un contract de preluare a echipamentelor IT vechi poate fi adjudecat în paralel sau în combinație cu 

un contract de furnizare de echipamente IT noi. De exemplu, unii furnizori își pot refabrica propriile produse de marcă și/sau pot certifica 

ștergerile de date și procesarea corectă a echipamentelor colectate de la orice marcă, sau;  
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o servicii de gestiune a scoaterii din uz: un contract separat poate fi adjudecat cu intenția concretă de a atrage ofertanții specializați în 

reutilizarea și reciclarea de echipamente IT vechi. În multe țări ale UE, întreprinderile sociale participă la licitații pentru gestiunea 

scoaterii din uz a echipamentelor IT.  

 

2. EFECTE PRINCIPALE ASUPRA MEDIULUI 

Criteriile pentru computere și monitoare se axează pe cele mai importante tipuri de impact asupra mediului pe durata ciclului de viață al 

produselor, care au fost împărțite în patru categorii distincte: 

 consumul de energie; 

 substanțele periculoase; 

 prelungirea duratei de viață a produsului; 

 gestiunea scoaterii din uz. 

 

Dovezile obținute din evaluările ciclului de viață sugerează necesitatea unei diferențieri în cadrul criteriilor de mediu pentru computere și 

monitoare, în funcție de forma computerului (de ex. de birou, laptop, de tip tabletă) și de modelul de utilizare a computerelor și a ecranelor: 

o cele care necesită mai multă energie pentru funcționare: pentru computerele și ecranele de birou, cele mai importante efecte asupra 

mediului sunt asociate cu energia electrică consumată în timpul utilizării acestora.  

o cele care necesită mai puțină energie pentru funcționare: pentru laptopuri și tablete, care folosesc proporțional mai puțină energie 

electrică și sunt alcătuite din componente miniaturale mai avansate, efectele cele mai importante asupra mediului se raportează la 

fabricarea subansamblurilor, cum ar fi plăci de bază, discuri dure, baterii și unități de afișaj. 

o cele portabile: condițiile și solicitările la care sunt expuse produsele portabile la locul de muncă sau în mediul exterior vor influența 

durata de viață a acestora. 

 

Deși achizitorii sunt familiarizați cu criteriile de utilizare a energiei, care influențează direct performanța, potențialul criteriilor UE privind APE 

de a influența producția de componente individuale pentru computere este considerat limitat. Parțial, acest fapt este cauzat de dificultatea de 

identificare a modalităților de îmbunătățire, determinată, de exemplu, de aspecte precum confidențialitatea, în cazul producției de procesoare și de 

plăci de bază. Prin urmare, se impune o abordare diferită. Îmbunătățind durata de viață utilă a produselor (de ex., proiectare pentru durabilitate și 

actualizare), prin care se extinde durata de viață a produselor, pentru a facilita reutilizarea lor și pentru a permite ca metalele și materiile prime 

esențiale
4
 asociate cu efecte semnificative asupra mediului de-a lungul ciclului de viață a produselor să fie extrase și recuperate cu ușurință din 

                                            
4
 Există o listă cu materiile prime esențiale pentru UE. Pentru informații suplimentare, consultați http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical/index_ro.htm 
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produse la sfârșitul duratei lor de viață, efectele etapei de fabricație pot fi reduse ca efecte asociate stadiului de producție primară și extragerea 

resurselor poate fi evitată.  

 

Pe baza dovezilor privind evaluarea ciclului de viață (ECV) și a analizei pieței, s-a acordat o atenție specială prelungirii duratei de viață a 

produselor printr-o durabilitate, posibilitate de optimizare și de reparare mai mari. Dovezile privind cauzele de defectare sau de înlocuire înainte 

de termen a produselor, împreună cu specificațiile comune de îmbunătățire prezentate de fabricanți, servesc ca fundament pentru criterii. 

Potențialul de prelungire de către autoritatea publică a vieții unui produs în timpul și după durata sa utilă de viață a fost abordat și prin 

oportunități de modernizare și de reparare a produselor dar și prin posibilitatea reutilizării echipamentelor și, prin urmare, de a le reda acestora o a 

doua viață.  

 

Extragerea și recuperarea de metale și materii prime esențiale din calculatoare și ecrane la sfârșitul vieții acestora are potențialul de a crește 

eficiența resurselor UE și poate reduce impactul fabricării de noi produse IT. Criteriile aferente oglindesc tehnica de încurajare a operațiunilor 

selective de demontare și dezmembrare a echipamentelor. 

 

Principalele aspecte de mediu  Abordarea APE 

 Consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de 

seră rezultate din producție și utilizare 

 Poluarea aerului, a solului și a apei, bioacumularea 

și efectele asupra organismelor acvatice, cauzate de 

extracția și prelucrarea materiilor prime, și 

substanțele periculoase folosite la fabricarea 

produselor 

 Consumul de resurse finite și de materii prime 

esențiale pentru fabricarea de produse IT  

 Generarea deșeurilor de echipamente electronice 

potențial periculoase la eliminarea finală a acestora 

  Achiziționarea de modele eficiente din punct de 

vedere energetic 

 Achiziționarea de produse cu o cantitate limitată de 

componente periculoase și cu un potențial redus de 

emisii periculoase la eliminare 

 Proiectare pentru durabilitate, optimizare și 

reparabilitate 

 Prelungirea duratei de viață a produsului la finalul 

duratei sale de viață  

 Proiectare pentru gestiunea dezmembrării și a 

scoaterii din uz în vederea maximizării recuperării 

resurselor  

De reținut că ordinea aspectelor de mediu nu corespunde în mod obligatoriu ordinii importanței acestora.  
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3. NOTĂ GENERALĂ PRIVIND VERIFICAREA 

Pentru un anumit număr de criterii, mijlocul de verificare propus este furnizarea de rapoarte de testare. Pentru fiecare criteriu sunt indicate 

metode de testare relevante. Autoritatea publică este cea care trebuie să decidă etapa în care trebuie furnizate rezultatele acestor teste. În general, 

nu pare necesar să se solicite ca toți ofertanții să furnizeze rezultatele testelor de la bun început. Pentru reducerea obligațiilor ofertanților și ale 

autorităților publice, o declarație pe proprie răspundere ar putea fi considerată suficientă în momentul depunerii ofertelor. Apoi, există diferite 

opțiuni dacă și când ar putea fi solicitate aceste teste: 

 

a) În etapa de depunere a ofertelor:  

Pentru contractele de furnizare unică, este posibil ca ofertantului cu oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic să i se 

solicite prezentarea acestei dovezi. Dacă dovada este considerată suficientă, contractul poate fi atribuit. Dacă dovada este considerată 

insuficientă sau neconformă, atunci:  

(i) în cazul unei specificații tehnice, dovada va fi cerută de la următorul ofertant cu cel mai mare punctaj întrunit și care ulterior ar fi 

considerat eligibil pentru atribuirea contractului;  

(ii) în cazul unui criteriu de atribuire, acestui ofertant îi vor fi retrase punctele suplimentare atribuite, iar clasamentul licitației ar 

urma să fie recalculat cu consecințele de rigoare aplicabile.  

Totuși, acest fapt asigură că doar un model de eșantion a fost testat pentru aceste cerințe, și nu echipamentele livrate efectiv în baza 

contractului. Situația contractelor-cadru poate fi diferită, aceste aspecte fiind dezvoltate în amănunt la următorul punct referitor la 

execuția contractului și în explicațiile suplimentare de mai jos.  

 

b) Pe durata executării contractului: rezultatele testelor ar putea fi solicitate pentru unul sau mai multe articole livrate în baza contractului, 

fie în general, fie dacă există dubii privind falsul în declarații. Acest lucru este deosebit de important pentru contractele-cadru care nu 

prevăd o ordine inițială a echipamentelor.  

 

Se recomandă includerea explicită în contract a clauzelor privind executarea acestuia. Acestea trebuie să prevadă faptul că autoritatea 

contractantă are dreptul de a efectua teste aleatorii de verificare (de către ea însăși sau de către un organism specializat) în orice moment pe durata 

contractului. În cazul în care rezultatele acestor teste atestă că produsele livrate nu îndeplinesc criteriile specificate, autoritatea contractantă va 

avea dreptul de aplica sancțiuni proporționale cu nerespectarea acestora și poate rezilia contractul. Unele autorități publice includ următoarele 

condiții: dacă, în urma testelor, produsele îndeplinesc cerințele impuse de acestea, costurile de testare trebuie să fie suportate de autoritatea 

publică; însă, dacă cerințele nu sunt îndeplinite, costurile trebuie să fie suportate de furnizor.  

 

Pentru contractele-cadru, momentul solicitării prezentării dovezii va depinde de clauzele specifice ale contractului: 

 Pentru contractele-cadru cu operator unic, în care modelele individuale care urmează a fi livrate sunt identificate în momentul atribuirii 

contractului-cadru, și se pune doar problema numărului de unități necesare, se aplică aceleași considerente ca în cazul contractelor de 

furnizare unică de mai sus.  
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 Pentru contractele-cadru care preselectează, prin licitații ulterioare, mai mulți potențiali furnizori dintre cei preselectați, în această etapă 

inițială de preselecție este posibil ca ofertanții să fie nevoiți doar să își demonstreze capacitatea de a livra produse care îndeplinesc 

cerințele minime de performanță ale contractului-cadru. Pentru contractele (sau comenzile) ulterioare cu livrări succesive, atribuite în 

urma licitației organizate ulterior pentru furnizorii preselectați, se aplică în principiu aceleași considerente ca cele menționate la punctele 

a) și b) de mai sus, dacă este necesară respectarea unor cerințe suplimentare, conform normelor concurențiale. Dacă licitația vizează doar 

prețul, atunci trebuie luată în considerare o verificare în etapa de executare a contractului.  

 

De asemenea, este important să subliniem posibilitatea pentru ofertanți de a efectua verificări, în baza îndeplinirii acelorași cerințe specifice, ale 

echipamentelor care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 (conform ISO 14024). De asemenea, aceste 

echipamente sunt considerate conforme cu criteriile relevante, iar verificarea ar fi necesară cu respectarea aceleiași abordări ca cea stabilită pentru 

rezultatele testelor.  

Mai mult, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în conformitate cu articolul 44 alineatul (2) din Directiva 2014/24/UE, autoritățile contractante 

trebuie să accepte și alte mijloace de probă adecvate. Aceasta ar putea include un dosar tehnic al fabricantului, operatorul economic în cauză 

neavând acces la rapoartele de testare sau nicio posibilitate de a le obține în termenele relevante. Cele de mai sus sunt valabile cu condiția ca 

împiedicarea accesului să nu fie imputabilă operatorului economic în cauză și ca acesta să dovedească astfel că lucrările, livrările sau serviciile pe 

care le furnizează îndeplinesc cerințele sau criteriile stabilite în specificațiile tehnice, criteriile de atribuire sau condițiile de executare a 

contractului. În cazul în care se face o trimitere la o certificare/un raport de testare întocmit(ă) de un organism specific de evaluare a 

conformității, pentru efectuarea testelor autoritățile contractante trebuie să accepte, de asemenea, certificările/rapoartele de testare emise de alte 

organisme de evaluare similare.  
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4. CRITERIILE UE PRIVIND APE PENTRU COMPUTERE ȘI MONITOARE 

4.1 Achiziția de computere și monitoare  

Obiect 

Cumpărarea de produse și/sau ecrane cu efecte reduse asupra mediului pe toată durata ciclului lor de viață. 

 Criterii de bază 4.1.1

4.1.1.1 Specificații tehnice 

Criterii energetice 

TS1. Cerințe minime de performanță 

energetică pentru computere  

Justificare:  

Computerele care respectă cerințele Energy 

Star trebuie să aibă un consum de energie 

semnificativ redus în modurile stare de 

veghe și inactiv, care constituie o parte 

semnificativă a utilizării energiei de către 

computere și laptopuri.  

Eficiența energetică a computerelor trebuie să îndeplinească cerințele privind eficiența energetică din cea mai recentă versiune a 

standardului Energy Star. 

Versiunea în vigoare la momentul publicării este 6.1, iar actualizările pot fi consultate la acest link web: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Anexa III din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică prevede respectarea celei mai recente versiuni UE a programului 

Energy Star la achiziția computerelor de către autoritatea centrală.  

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare efectuată conform metodelor de testare prevăzute în cea mai recentă 

versiune a programului Energy Star. Acestea trebuie furnizate în momentul atribuirii contractului sau înainte, la cerere.  

Modelele care s-au calificat pentru programul Energy Star al UE și care sunt înregistrate în baza de date a programului pot fi 

considerate conforme. Înregistrările Energy Star din cea mai recentă versiune din SUA trebuie să fie, de asemenea, acceptate, cu 

condiția ca testarea să se fi efectuat în conformitate cu cerințele europene privind puterea de intrare. 

Produsele care dețin eticheta UE ecologică pentru computere personale, laptopuri și computere de tip tabletă sau o altă etichetă 

ecologică relevantă de tip 1 care respectă criteriile enumerate sunt considerate conforme. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Cerințe minime de performanță 

energetică pentru monitoare 

Justificare:  

Monitoarele de computer conforme cu 

cerințele programului Energy Star ar trebui 

să demonstreze un consum de energie 

semnificativ redus în modul activ. 

Eficiența energetică a monitoarelor trebuie să îndeplinească cerința privind eficiența energetică din cea mai recentă versiune a 

standardului Energy Star. 

Versiunea în vigoare la momentul publicării este 6.0, iar actualizările pot fi consultate la acest link web: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Anexa III din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică impune cerința ca achiziția echipamentelor de birou de către 

autoritatea centrală să respecte cea mai recentă versiune a standardului Energy Star.  

Verificare:  

Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare întocmite conform metodelor de testare precizate în cea mai recentă versiune a 

programului Energy Star. Acestea trebuie furnizate înainte sau după [a se specifica] atribuirea contractului.  

Modelele care s-au calificat pentru programul Energy Star al UE și care sunt înregistrate în baza de date a programului pot fi 

considerate conforme. Înregistrările Energy Star din SUA trebuie să fie, de asemenea, acceptate, cu condiția ca testarea să se fi 

efectuat în conformitate cu cerințele europene privind puterea de intrare. 

Sunt considerate conforme produsele care poartă o etichetă ecologică relevantă de tipul 1 și care îndeplinesc cerințele specificate. 

Criterii privind substanțele periculoase 

TS3. Declarație pentru lista REACH a 

substanțelor candidate 

Justificare:  

Agenția Europeană pentru Produse 

Chimice (ECHA) publică o listă a 

substanțelor clasificate drept substanțe care 

prezintă motive de îngrijorare deosebită 

(SVHC). Acestea pot fi cancerigene, 

mutagene sau toxice pentru reproducere 

(CMR), și/sau persistente, bioacumulative 

și toxice pentru mediu (PBT). Aceste 

substanțe sunt incluse pe o listă a 

substanțelor candidate care sunt 

restricționate la nivelul UE. Declararea 

prezenței acestora în echipamentele IT 

sporește transparența și implicit 

posibilitatea de a controla utilizarea 

acestora. 

 

 

Ofertantul trebuie să declare prezența oricărei substanțe înscrise pe lista REACH a substanțelor candidate cu o concentrație mai 

mare de 0,1 % (procent de masă) în întregul produs și în fiecare dintre următoarele subansambluri:  

- placă de bază cu circuite (inclusiv CPU, RAM, unități grafice); 

- unitate de afișaj (inclusiv retroiluminare); 

- carcase și rame; 

- tastatură externă, mouse și/sau trackpad; 

- cabluri externe de alimentare cu curent continuu și curent alternativ (inclusiv adaptoare și surse de alimentare) 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să dea o declarație în care să indice substanțele specifice prezente.  

 

http://www.eu-energystar.org/


 

 11 

Prelungirea duratei de viață a produsului 

TS4. Contracte de garanție și de prestări 

servicii  

Justificare:  

Echipamentele sau componentele defecte 

pot fi o cauză a înlocuirii înainte de termen. 

Atât existența unui contract de garanție, cât 

și a unui contract de prestări servicii poate 

oferi un stimulent furnizorilor pentru a 

asigura creșterea longevității produselor 

acestora și pentru a garanta că își vor 

asuma răspunderea de reparare a tuturor 
defectelor. 

 

Ofertantul trebuie să ofere o garanție de minimum doi ani, cu efect de la data livrării produsului. Această garanție trebuie să 

acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă un contract de prestări servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața 

locului.  

Garanția trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri suplimentare. Aceasta 
include defectele bateriilor 5.  

 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să dea o declarație scrisă de garantare a produselor furnizate în conformitate cu prevederile contractuale și cu 
cerințele în materie de service.  

 

TS5 Reparabilitatea și înlocuirea 

componentelor și a părților 

Justificare:  

Aplicarea criteriilor are drept scop să 

asigure că defectele reparabile, cauzate în 

principal de defectarea componentelor 

înlocuibile, nu vor conduce la scoaterea din 

uz a echipamentelor înainte de termen. 

 

TS5(a) Disponibilitatea permanentă a pieselor de schimb  

Pentru o perioadă de cel puțin trei ani de la data achiziționării, ofertantul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, 

care le includ cel puțin pe cele indicate în criteriul TS5 (b).  

 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să dea o declarație prin care să ateste că piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile (dacă este cazul), vor 

fi puse la dispoziția autorității contractante sau printr-un prestator de servicii. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 
respectă criteriile enumerate. 

TS5 (b) Proiectare pentru reparabilitate 

Următoarele piese, dacă este cazul, trebuie să fie ușor de accesat și de înlocuit  

prin folosirea de unelte universal disponibile (de ex. șurubelniță, spatulă, patent sau pensete):  

Computere 

(i) HDD/SSD  

(ii) memorie  

(iii) baterie reîncărcabilă  

Ecrane 

(i) iluminare de fundal a ansamblului de ecran și a monitorului LCD 

(ii) plăci de circuit electric și circuite electronice de control 

                                            
5
 Printre defecte se numără neîncărcarea bateriei, precum și imposibilitatea detectării conexiunii acesteia. O reducere treptată a capacității bateriei în urma utilizării nu trebuie 

considerată ca fiind un defect, cu excepția cazului în care aceasta face obiectul unei dispoziții specifice a garanției (a se vedea criteriul C6).  
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(iii) suporturi (fără cele integrate cu carcasa) 

Tabletele și laptopurile 2 în 1 nu sunt incluse în categoria componentelor de calculatoare (i) și (ii). Pentru aceste produse, se va 
folosi criteriul de atribuire C7, pentru a încuraja o mai bună proiectare.  

 

Ofertantul trebuie să prezinte instrucțiuni clare de demontare și de reparare (de exemplu, pe suport de hârtie, în format electronic 

sau în format video) pentru ca produsele să poată fi demontate fără a fi avariate, atunci când se dorește înlocuirea unor componente 

sau a unor părți-cheie în vederea efectuării de optimizări sau de reparații. Acestea trebuie să fie disponibile pe suport de hârtie sau 

prin intermediul paginii de internet a fabricantului. 

 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte un manual care să includă o diagramă descompusă a dispozitivului, care să ilustreze componentele 

care pot fi accesate și înlocuite, precum și instrumentele necesare. De asemenea, trebuie să se confirme care sunt componentele 
vizate de contractele de prestări servicii acoperite de garanție.  

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 
respectă criteriile enumerate. 

TS5 (c) Facilitarea înlocuirii bateriilor reîncărcabile  

Bateriile reîncărcabile nu trebuie lipite sau sudate în produse portabile. Un utilizator profesionist sau un furnizor de servicii de 

reparații poate înlocui bateria reîncărcabilă. 

Instrucțiunile cu privire la modul de extragere a setului de baterii reîncărcabile trebuie să fie furnizate în instrucțiunile de utilizare 

sau pe site-ul internet al producătorului. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să ilustreze modul de instalare a bateriei în produs, etapele necesare pentru scoaterea acesteia și marcarea 

carcasei. De asemenea, trebuie furnizat un exemplar din instrucțiunile de utilizare corespunzătoare.  

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita o inspecție vizuală a unui eșantion aleatoriu din produsele furnizate. Sunt 

considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care respectă 

criteriile enumerate. 

Gestiunea scoaterii din uz 

TS6. Marcarea carcaselor, a 

suporturilor și a ramelor din plastic 

Justificare:  

Marcarea pieselor din plastic facilitează 

reciclarea acestora, deoarece îi permite 

întreprinderii de reciclare să separe într-un 

mod mai eficient diversele piese din 

plastic, în funcție de tipul de material. 

Carcasele, suporturile și ramele externe din plastic, cu greutatea mai mare de 100 de grame și suprafața mai mare de 50 cm2 trebuie 

să fie marcate în conformitate cu ISO 11469 și ISO 1043-1. 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să identifice greutatea, compoziția polimerică, precum și marcajele ISO 11469 și ISO 1043 ale părților din 

plastic. Dimensiunea și poziția marcajului trebuie să fie ilustrată vizual. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 
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4.1.1.2 Criterii de atribuire 

Criterii energetice 

AC1. Ameliorarea consumului de 

energie conform standardului Energy 

Star specificat 

Justificare:  

Trebuie încurajată și recompensată 

creșterea eficienței energetice peste 

cerințele minime prevăzute de Energy Star, 

pentru toate tipurile de produse – în special 

pentru ansamblurile computere de birou-

ecrane, care sunt mai mari consumatoare 

de energie.  

Este recomandată utilizarea acestui criteriu coroborat cu TS1 pentru computerele de birou dacă produsele specificate sunt 

destinate utilizărilor intensive ale programelor de redare grafică.  

Se vor acorda puncte dacă produsul este mai eficient din punct de vedere energetic decât valoarea ETEC_MAX 6 pentru computere și 

valoarea PON_MAX
7 pentru monitoare. Acestea trebuie să fie calculate raportat la performanța minimă impusă în baza programului 

Energy Star (a se vedea Criteriul TS1 și TS2).  

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica]. Se vor acorda puncte proporțional cu ameliorarea eficienței 

energetice raportată la valoarea ETEC_MAX sau PON_MAX : 

 cu peste 80 % mai mică: x puncte 

 cu 60-79 % mai mică: x 0,8 puncte 

 cu 40-59 % mai mică: x 0,6 puncte 

 cu 20-39 % mai mică: x 0,4 puncte 

 cu 10-19 % mai mică: x 0,2 puncte 

În mod alternativ, în locul utilizării valorii ETEC_MAX pentru computere sau a valorii PON_MAX pentru monitoare, ar putea fi 

solicitată o evaluare a costurilor pe ciclu de viață, prin care potențialul de ameliorare oferit ar conduce la o scădere relativă a 

costurilor globale de funcționare a unui produs comparativ cu un model mai puțin eficient din punct de vedere energetic.  

Verificare: 

Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare întocmite conform metodelor de testare prevăzute în cea mai recentă versiune a 

programului Energy Star. Se acceptă valoarea ETEC sau valoarea PON dintr-un raport de testare sau pentru modele calificate, astfel 

cum este înscrisă în baza de date Energy Star. Acestea trebuie furnizate în momentul atribuirii contractului sau înainte, la cerere. 

Prelungirea duratei de viață a produsului 
8
 

AC2. Competitivitatea costurilor 

pieselor de schimb  
Ofertantul trebuie să prezinte o listă de prețuri cel puțin pentru următoarele părți componente:  

                                            
6
 ETEC_MAX este consumul maxim de energie electrică pe care un computer trebuie să îl consume în momentul testării, pentru a i se atribui eticheta Energy Star. Pentru un computer, 

pragul maxim este calculat conform ecuației 2 din Decizia (UE) 2015/1402 care transpune specificația Energy Star 6.1 la nivelul UE. 
7
 PON_MAX este consumul maxim de energie electrică pe care un monitor de computer în stare de funcționare trebuie să îl consume în momentul testării, pentru a i se atribui eticheta 

Energy Star. Pentru un monitor de computer, pragul maxim este calculat conform tabelului 1 din Decizia 2014/202/UE care transpune specificația Energy Star 6.0 la nivelul UE. 
8 În loc de a stabili două criterii de atribuire separate referitoare la piese de schimb și garanții, acestea ar putea fi definite printr-un singur criteriu, care să evalueze oferta globală, 

inclusiv durata garanției, caracterul global al acesteia și oferta de piese de schimb. 
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Justificare:  

Scopul criteriului este acela de a garanta că 

operațiunile de reparații sunt atractive din 

punct de vedere economic în raport cu 

înlocuirea echipamentelor, evitându-se 

astfel scoaterea din uz înainte de termen 

din rațiuni economice. 

 

[lista pieselor trebuie prezentată aici, cu furnizarea cel puțin a listei TS5 (b)]  

Pentru părțile componente enumerate mai sus, trebuie furnizate costuri salariale cu titlu indicativ pentru înlocuirile efectuate de 

furnizorii de servicii agreați de către ofertant. Punctele se vor acorda în funcție de ofertele cele mai competitive din punctul de 

vedere al costurilor.  

La lista furnizată, trebuie adăugate părți componente suplimentare, în situația în care acestea sunt considerate relevante pentru 

compararea prețurilor. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte o listă de prețuri pentru piese de schimb originale sau compatibile și costuri salariale cu titlu indicativ 

pentru înlocuirea acestora, inclusiv pentru bateriile reîncărcabile (dacă este cazul). 

AC3. Contracte de garanție și de 

prestări servicii pe termen lung 

Justificare:  

Trebuie încurajate și recompensate 

contractele de garanție și de prestări 

servicii pe termen lung, deoarece acestea 

oferă un stimulent pentru furnizori atât 

pentru a garanta o longevitate sporită a 

produselor lor, precum și faptul că 

defectele reparabile nu vor conduce la 

scoaterea din uz înainte de termen a 

echipamentelor. 

 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar acoperit prin contractul de garanție și de prestări servicii, care 

depășește specificațiile tehnice minime. Acestea se acordă astfel:  

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica].  

 +4 ani sau peste: x puncte  

 +3 ani: x 0,75 puncte 

 +2 ani: x 0,5 puncte 

 +1 an: x 0,25 puncte  

 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar din contractul de garanție și de prestări servicii. Acesta trebuie să prezinte o declarație 

care să certifice faptul că bunurile sunt conforme cu prevederile contractuale. 

AC4. Memoria și capacitatea de stocare 

ale tabletelor și a laptopurilor 

multifuncționale 

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a garanta că 

echipamentele nu vor fi scoase din uz 

înainte de termen, din cauza capacității 

reduse de stocare și a potențialului 

insuficient de optimizare, ambele putând 

limita utilizările ulterioare de programe 

informatice noi și de sisteme de operare 

Se vor acorda puncte produselor care includ următoarele caracteristici:  

(i) Memoria RAM 

- memorie RAM sudată, cu o capacitate minimă de 4GB, sau; 

- posibilitatea de înlocuire și optimizare a memoriei RAM (în funcție de tipul de soclu). 

(ii) Stocarea în masă 

- posibilitatea extinderii capacității de stocare prin folosirea de sloturi proiectate pentru conectarea dispozitivelor de stocare 

în masă, sau 

- stocare în masă suplimentară încorporată în tastatură (pentru laptopurile multifuncționale).  
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îmbunătățite. Criteriile secundare privind memoria RAM nu sunt adecvate pentru dispozitivele concepute să ruleze în cloud principalele 

aplicații. Acest criteriu nu trebuie folosit la compararea ofertelor care prezintă diferite soluții, adică, stocarea integrată sau în 

cloud. 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să prezinte informații referitoare la proiectarea fizică a memoriei și/sau a capacității de stocare a 

modelului/modelelor care urmează a fi furnizat(e). 

AC5. Durata de viață și capacitatea de 

încărcare-descărcare ale bateriilor 

reîncărcabile  

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a 

recompensa duratele de viață mai mari ale 

bateriilor, reducând astfel efectele asupra 

mediului asociate cu producția de baterii 

noi și eventual extinzând durata de viață a 
produselor care funcționează cu baterii. 

Se vor acorda puncte pentru ciclurile îmbunătățite de încărcare-descărcare, respectiv mai mari de 300 de cicluri (cu capacitate de 

stocare de 80 %). Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica].  

 cel puțin 1000 de cicluri: x puncte  

 cel puțin 800 de cicluri: x 0,75 puncte  

 cel puțin 500 cicluri: x 0,5 puncte  

 până la 499 cicluri: x 0,25 puncte 

Durata minimă de viață a bateriei în ore se stabilește în conformitate cu cerințele autorității contractante. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte un raport de testare pentru celulele sau ansamblurile de baterii care să demonstreze respectarea 

testului IEC EN 61960 privind „ciclurile de încărcare-descărcare” efectuat la 25oC și la indicele de 0.2 It A sau 0.5 It A (procedura 

de încercare accelerată). 

Încărcarea parțială poate fi folosită pentru conformitate atâta timp cât programul informatic este instalat din fabrică ca setare 

implicită, iar cerințele ofertantului privind durata de viață a bateriei sunt îndeplinite la nivelul de încărcare parțială cu respectarea 

cerinței privind ciclurile. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 
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 Criterii exhaustive 4.1.2

4.1.2.1 Criterii de selecție 

Criterii privind substanțele periculoase 

SC1. Controale asupra substanțelor 

restricționate 

Justificare:  

Unele substanțe folosite la fabricarea 

computerelor și a monitoarelor sunt 

cunoscute pentru efectele deosebit de 

nocive asupra mediului înconjurător sau a 

sănătății oamenilor. Aceste substanțe pot fi 

eliberate în mediul înconjurător fie în 

timpul: 

- procesului de fabricație (cu riscul 

expunerii lucrătorilor și a 

mediului);  

- utilizării echipamentelor (cu 

riscul expunerii utilizatorului); 

- fie în timpul reciclării sau al 

eliminării echipamentelor (cu 

riscul expunerii unor întregi 

comunități locale și a lanțului 

alimentar).  

Controlând prezența unor astfel de 

substanțe în etapa de proiectare și 

producție, aceste efecte diverse asupra 

ciclului de viață pot fi reduse la minimum. 

 

Ofertantul trebuie să demonstreze implementarea unui cadru pentru funcționarea controalelor substanțelor restricționate (RSC) în 

cadrul lanțului de aprovizionare pentru produsele care trebuie livrate. O cerință minimă vizează includerea în evaluările produselor 

conform RSC a următoarelor domenii: 

- planificarea/proiectarea produselor; 

- conformitatea furnizorilor; 

- testarea analitică.  

Ca cerință minimă RCS se aplică listei REACH a substanțelor candidate și substanțelor cu utilizare limitată (RoHS). Baza de date 

IEC 62474 a declarațiilor privind materialele9 trebuie utilizată ca bază pentru identificarea, urmărirea și declararea informațiilor 

specifice referitoare la compoziția produselor care trebuie furnizate. RCS trebuie utilizate pentru a garanta că ofertantul este 

conștient de prezența sau absența substanțelor enumerate în baza de date IEC 62474.  

Declarațiile de conformitate cu RCS ale furnizorilor trebuie colectate și actualizate în mod regulat pentru materialele, piesele și 

subansamblurile de produse relevante care trebuie livrate. Acestea pot fi însoțite, acolo unde este cazul, de audituri ale furnizorilor 

și de testări analitice. Procedurile RCS trebuie să garanteze reevaluarea conformității produselor și a furnizorilor atunci când: 

- se modifică cerințele privind substanțele cu utilizare limitată; 

- se modifică materialele, piesele și subansamblurile furnizate; 

- se modifică operațiunile de fabricație și de montaj. 

RCS trebuie implementate cu trimitere la orientările din IEC 62476 sau o alte orientări echivalente și la baza de date IEC 62474 a 

declarațiilor privind materialele. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte documente care descriu sistemul, procedurile acestuia și dovada implementării acestuia.  

 

 

 

                                            
9
 Comisia Electrotehnică Internațională (IEC), IEC 62474: Declarația privind materialele utilizate pentru produse 

și în industria electrotehnică, http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Specificații tehnice 

Criterii energetice 
TS1. Cerințe minime de performanță 

energetică pentru computere 

Justificare:  

Computerele care respectă cerințele Energy 

Star trebuie să aibă un consum de energie 

redus semnificativ în modurile stare de 

veghe și inactiv, care constituie o proporție 

importantă a consumului al energie al 

computerelor și monitoarelor. 

Eficiența energetică a computerelor trebuie să îndeplinească cerința privind eficiența energetică din cea mai recentă versiune a 

standardului Energy Star. 

Versiunea în vigoare la momentul publicării este 6.1, iar actualizările pot fi consultate la acest link web: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

Anexa III din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică prevede respectarea celei mai recente versiuni UE a programului 

Energy Star la achiziția computerelor de către autoritatea centrală.  

Verificare: Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare întocmite conform metodelor de testare prevăzute în cea mai recentă 

versiune a programului Energy Star. Acestea trebuie furnizate în momentul atribuirii contractului sau înainte, la cerere. 

Modelele care s-au calificat pentru programul Energy Star al UE și care sunt înregistrate în baza de date a programului pot fi 

considerate conforme. Înregistrările Energy Star din cea mai recentă versiune din SUA trebuie să fie, de asemenea, acceptate, cu 

condiția ca testarea să se fi efectuat în conformitate cu cerințele europene privind puterea de intrare. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

TS2. Cerințe minime de performanță 

energetică pentru monitoare 

Justificare:  

Monitoarele de computer conforme cu 

cerințele programului Energy Star ar trebui 

să demonstreze un consum de energie 

semnificativ redus în modul activ. 

Eficiența energetică a monitoarelor trebuie să îndeplinească cerința privind eficiența energetică din cea mai recentă versiune a 

standardului Energy Star. 

Versiunea în vigoare la momentul publicării este 6.0, iar actualizările pot fi consultate la acest link web: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

Anexa III din Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică prevede respectarea celei mai recente versiuni UE a programului 

Energy Star la achiziția computerelor de către autoritatea centrală.  

Verificare:  

Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare întocmite conform metodelor de testare precizate în cea mai recentă versiune a 

programului Energy Star. Acestea trebuie furnizate înainte sau după [a se specifica] atribuirea contractului.  

Modelele care s-au calificat pentru programul Energy Star al UE și care sunt înregistrate în baza de date a programului pot fi 

considerate conforme. Înregistrările Energy Star din SUA trebuie să fie, de asemenea, acceptate, cu condiția ca testarea să se fi 

efectuat în conformitate cu cerințele europene privind puterea de intrare. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Criterii privind substanțele periculoase 

TS3. Declarație pentru lista REACH a 

substanțelor candidate 

Justificare:  

Agenția Europeană pentru Produse 

Chimice (ECHA) publică o listă a 

substanțelor clasificate drept substanțe care 

prezintă motive de îngrijorare deosebită 

(SVHC). Acestea pot fi cancerigene, 

mutagene sau toxice pentru reproducere 

(CMR), și/sau persistente, bioacumulative 

și toxice pentru mediu (PBT). Aceste 

substanțe sunt incluse pe o listă a 

substanțelor candidate care sunt 

restricționate la nivelul UE. Declararea 

prezenței acestora în echipamentele IT 

sporește transparența și implicit 

posibilitatea de a controla utilizarea 

acestora. 

Ofertantul trebuie să declare prezența oricărei substanțe înscrise pe lista REACH a substanțelor candidate cu o concentrație mai 

mare de 0,1 % (procent de masă) în întregul produs și în fiecare dintre următoarele subansambluri:  

- placă de bază cu circuite (inclusiv CPU, RAM, unități grafice); 

- unitate de afișaj (inclusiv retroiluminare); 

- carcase și rame; 

- tastatură externă, mouse și/sau trackpad; 

- cabluri externe de alimentare cu curent continuu și curent alternativ (inclusiv adaptoare și surse de alimentare) 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să dea o declarație în care să indice substanțele specifice prezente. Sunt considerate conforme echipamentele care 

dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care respectă criteriile enumerate. 

TS4. Plastifianții din cablurile externe 

Justificare:  

Scopul criteriului este de a testa absența 

ftalaților periculoși din cablurile de 

alimentare, care vor fi restricționați 

începând cu 2019, în baza unei modificări 

aduse Directivei RoHS, dintre care unii se 

află deja pe lista substanțelor candidate 

care prezintă motive de îngrijorare 

deosebită (SVHC), și pentru parafinele 

clorurate cu catenă medie (MCCP), care 

sunt deja în curs de restricționare de către 

principalii fabricanți, deoarece sunt toxice 

pentru reproducere și nocive pentru mediul 

Următorii plastifianți nu trebuie să fie prezenți în cablurile externe de alimentare cu curent continuu și curent alternativ. 

(i) Plastifianți de tip ftalați: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Limita concentrației maxime admisibile: 0,1 % din greutatea mantalei de polimer a cablurilor per ftalat  

(ii) Parafine clorurate cu catenă medie (MCCP) alcani C14-17 

Limita concentrației maxime admisibile: 0,1 % din greutatea mantalei de polimer a cablurilor. 

Verificare: 

Verificarea trebuie efectuată conform metodei specifice de testare și valorilor-limită a concentrației de control: 

(a) Plastifianți de tip ftalați: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Metoda de testare: EN 14372, EPA 8270D sau una echivalentă 10.  

                                            
10

 Un nou standard este în curs de elaborare pentru a sprijini punerea în aplicare a Directivei delegate (UE) 2015/863 a Comisiei din 31 martie 2015. IEC 62321-8 Determinarea 

ftalaților specifici în materialele polimerice cu ajutorul spectrometriei de masă va asigura o metodă armonizată de testare, iar după publicare (anticipată pentru luna iunie 2017) ar 

trebui să servească drept referință în locul standardelor enumerate.  
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acvatic.   (b) Parafine clorurate cu catenă medie (MCCP) alcani C14-17 

Metoda de testare: EPA 8270D, EPA 3550C sau una echivalentă 

Ofertantul trebuie să prezinte, în momentul atribuirii, un raport de testare a cablurilor de alimentare pentru fiecare familie de 

produse furnizată. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

Prelungirea duratei de viață a produsului 

TS5. Contracte de garanție și de prestări 

servicii  

Justificare:  

Echipamentele sau componentele defecte 

pot fi o cauză a înlocuirii înainte de termen. 

Atât existența unui contract de garanție, cât 

și a unui contract de prestări servicii poate 

oferi un stimulent furnizorilor pentru a 

asigura creșterea longevității produselor 

acestora și pentru a garanta că își vor 

asuma răspunderea de reparare a tuturor 

defectelor. 

 

Ofertantul trebuie să ofere o garanție de minimum trei ani, cu efect de la data livrării produsului. Această garanție trebuie să 

acopere reparațiile sau înlocuirile și să includă un contract de prestări servicii cu opțiuni de ridicare și returnare sau reparații la fața 

locului.  

Garanția trebuie să asigure faptul că produsele sunt conforme cu specificațiile contractuale, fără costuri suplimentare. Aceasta 

trebuie să includă defectele bateriilor5.  

Verificare:  

Ofertantul trebuie să dea o declarație scrisă de garantare a produselor furnizate în conformitate cu prevederile contractuale și cu 

cerințele în materie de service.  

TS6. Reparabilitatea și înlocuirea 

părților componente 

Justificare:  

Aplicarea criteriilor are drept scop să 

asigure că defectele reparabile, cauzate în 

principal de defectarea componentelor 

înlocuibile, nu vor conduce la scoaterea din 
uz a echipamentelor înainte de termen. 

 

TS6 (a) Disponibilitatea permanentă a pieselor de schimb 

Pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data achiziționării, ofertantul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb, 

care le includ cel puțin pe cele indicate în criteriul TS6(b). Piesele compatibile cu capacitate sau performanță îmbunătățită, dacă 

este cazul, trebuie să fie puse la dispoziție. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să dea o declarație prin care să ateste că piesele de schimb, inclusiv bateriile reîncărcabile (dacă este cazul), vor 

fi puse la dispoziția autorității contractante sau printr-un prestator de servicii. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

TS6 (b) Proiectare și asistență pentru reparabilitate 

Următoarele piese, dacă este cazul, trebuie să fie ușor de accesat și de înlocuit cu ajutorul unor unelte universal disponibile (adică, 

șurubelniță, spatulă, patent sau pensete):  

Computere 

(i) HDD/SSD  
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(ii) memorie  

(iii) baterie reîncărcabilă  

(iv) iluminare de fundal a ansamblului ecran și a monitorului LCD,  

(v) tastatură și pad de mouse,  

Ecrane 

(i) iluminare de fundal a ansamblului de ecran și a monitorului LCD 

(ii) plăci de circuit electric și circuite electronice de control 

(iii) suporturi (fără cele integrate cu carcasa) 

Tabletele și laptopurile 2 în 1 nu sunt incluse în categoria componentelor de calculatoare (i) și (ii). Criteriul de atribuire C7 

trebuie folosit pentru a încuraja o mai bună proiectare.  

Ofertantul trebuie să prezinte instrucțiuni clare de demontare și de reparare (de exemplu, pe suport de hârtie, în format electronic 

sau în format video) pentru ca produsele să poată fi demontate fără a fi avariate, atunci când se dorește înlocuirea unor componente 

sau a unor părți-cheie în vederea efectuării de optimizări sau de reparații. Acestea trebuie să fie disponibile pe suport de hârtie sau 

pe pagina de internet a fabricantului. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte un manual care să includă o diagramă descompusă a dispozitivului, care să ilustreze componentele 

care pot fi accesate și înlocuite, precum și instrumentele necesare. De asemenea, trebuie să se confirme care sunt componentele 

vizate de contractele de prestări servicii acoperite de garanție. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

TS6 (c) Facilitarea înlocuirii bateriilor reîncărcabile  

Bateriile reîncărcabile nu trebuie lipite sau sudate în produse portabile. Un utilizator profesionist sau un furnizor de servicii de 

reparații poate înlocui bateria reîncărcabilă. 

Dacă bateria reîncărcabilă are o performanță de mai puțin de 800 de cicluri de încărcare-descărcare, atunci când este testată 

conform IEC EN 61960, este posibilă scoaterea acesteia din produs conform următoarelor cerințe: 

 Pentru laptopuri și computere multifuncționale portabile - manual, fără unelte; 

 Pentru minilaptopuri, în maxim trei etape11 cu ajutorul unei șurubelnițe; 

 Pentru tablete și laptopuri 2 în 1, în maxim patru etape, cu ajutorul unei șurubelnițe și al unui spudger; 

Instrucțiunile cu privire la modul de extragere a setului de baterii reîncărcabile trebuie să fie furnizate în instrucțiunile de utilizare 

                                            
11

 O etapă constă într-o operațiune care se încheie odată cu scoaterea unei componente sau a unei părți și/sau cu schimbarea unei unelte. 
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sau pe site-ul internet al producătorului. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să ilustreze modul de instalare a bateriei în produs, etapele necesare pentru scoaterea acesteia și marcarea 

carcasei. De asemenea, trebuie furnizat un exemplar din instrucțiunile de utilizare corespunzătoare. Autoritatea contractantă își 

rezervă dreptul de a solicita o inspecție vizuală a unui eșantion aleatoriu din produsele furnizate.  

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

Gestiunea scoaterii din uz 

TS7. Reciclarea părților 

Justificare:  

Aplicarea acestui criteriu vizează faptul că 

anumite combinații de polimeri, învelișuri, 

inserții metalice și aliaje pot prezenta 

probleme de reciclare. Criteriile se axează 

pe cerințele privind posibilitatea de 

reciclare a inserțiilor metalice, a 

învelișurilor și a agenților de ignifugare, 

deoarece acestea au fost identificate ca 

bariere specifice în calea reciclării.  

 

TS7 (a) Reciclabilitatea carcaselor, a suporturilor și a ramelor din plastic 

Părțile nu trebuie să conțină inserții metalice turnate sau lipite, cu excepția cazului în care acestea pot fi îndepărtate cu unelte 
utilizate în mod obișnuit. Instrucțiunile de demontare trebuie să indice modul de îndepărtare a acestora. 

Verificare:  

Ofertantul va prezenta în detaliu uneltele necesare pentru demontarea tuturor pieselor din plastic care conțin inserții metalice. 

Pentru validarea conformității, trebuie furnizate dovezi vizuale. Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE 

ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care respectă criteriile enumerate. 

TS7 (a) Reciclabilitatea carcaselor, a suporturilor și a ramelor din plastic  

Prezența vopselelor și a straturilor de acoperire nu trebuie să aibă un impact semnificativ asupra rezilienței materialelor plastice 

reciclate, produse din aceste componente, în momentul reciclării și testării conform standardului ISO 180 12 sau al unui alt standard 

echivalent. 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare mecanice/fizice efectuate conform ISO 180 sau echivalent. Trebuie să fie 

acceptate rapoartele de testare terțe obținute de la agenții de reciclare de materiale plastice, de la producătorii de rășină sau în urma 

efectuării unor teste-pilot independente. Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă 

etichetă ecologică relevantă de tip 1 care respectă criteriile enumerate. 

                                            

12
 În sensul acestui criteriu, un impact semnificativ este definit ca o scădere de >25% la testul de impact Izod cu metoda crestată al unei rășini reciclate, măsurată prin utilizarea ISO 

180. 
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TS8. Marcarea carcaselor, a 

suporturilor și a ramelor din plastic 

Justificare:  

Marcarea pieselor din plastic facilitează 

reciclarea acestora, deoarece le permite 

întreprinderilor de reciclare să separe într-

un mod mai eficient diversele piese din 
plastic, în funcție de tipul de material. 

Carcasele, suporturile și ramele din plastic cu greutatea mai mare de 25 de grame pentru tablete și laptopuri multifuncționale 

portabile și mai mare de 100 de grame pentru computere și monitoare și în toate cazurile cu suprafața mai mare de 50 cm2 trebuie 

să fie marcate în conformitate cu ISO 11469 și ISO 1043, secțiunile 1 și 4. 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să identifice greutatea, compoziția polimerică, precum și marcajele ISO 11469 și ISO 1043 ale părților din 

plastic. Dimensiunea și poziția marcajului trebuie să fie ilustrată vizual. Sunt considerate conforme echipamentele care dețin 

eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care respectă criteriile enumerate. 

 

4.1.2.3 Criterii de atribuire 

Criterii energetice 

AC1. Ameliorarea consumului de 

energie conform standardului Energy 

Star specificat 

Justificare:  

Trebuie încurajată și recompensată 

creșterea eficienței energetice peste 

cerințele minime prevăzute de Energy Star, 

pentru toate tipurile de produse – în special 

pentru ansamblurile computere de birou-

ecrane, care sunt mai mari consumatoare 
de energie.  

Este recomandată utilizarea acestui criteriu coroborat cu TS1 pentru computerele de birou dacă produsele specificate sunt 

destinate utilizărilor intensive ale programelor de redare grafică.  

Se vor acorda puncte dacă produsul este mai eficient din punct de vedere energetic decât valoarea ETEC_MAX 13 pentru computere și 

valoarea PON_MAX
14 pentru monitoare. Acestea trebuie să fie calculate raportat la performanța minimă impusă în baza programului 

Energy Star (a se vedea Criteriul TS1 și TS2).  

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica]. Se vor acorda puncte proporțional cu ameliorarea eficienței 

energetice raportat la valoarea ETEC_MAX sau PON_MAX : 

 cu peste 80 % mai mică: x puncte 

 cu 60-79 % mai mică: x 0,8 puncte 

 cu 40-59 % mai mică: x 0,6 puncte 

 cu 20-39 % mai mică: x 0,4 puncte 

 cu 10-19 % mai mică: x 0,2 puncte 

Pentru computerele cu unități de afișaj cu grafică discretă, numărul total de puncte disponibile pentru criteriul A3 trebuie să se 

acorde în proporția 60:40. 

În mod alternativ, în locul utilizării valorii ETEC_MAX pentru computere sau a valorii PON_MAX pentru monitoare, ar putea fi 

solicitată o evaluare a costurilor pe ciclu de viață, prin care potențialul de ameliorare oferit ar conduce la o scădere relativă a 

                                            
13

 ETEC_MAX este consumul maxim de energie electrică pe care un computer trebuie să îl consume în momentul testării, pentru a i se atribui eticheta Energy Star. Pentru un computer, 

pragul maxim este calculat conform ecuației 2 din Decizia (UE) 215/1402 care transpune specificația Energy Star 6.1 la nivelul UE. 
14

 PON_MAX este consumul maxim de energie electrică pe care un monitor de computer în stare de funcționare trebuie să îl consume în momentul testării, pentru a i se atribui eticheta 

Energy Star. Pentru un monitor de computer, pragul maxim este calculat conform tabelului 1 din Decizia 2014/202/UE care transpune specificația Energy Star 6.0 la nivelul UE. 
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costurilor globale de funcționare a unui produs comparativ cu un model mai puțin eficient din punct de vedere energetic.  

Verificare: 

Ofertantul trebuie să furnizeze rapoarte de testare întocmite conform metodelor de testare prevăzute în cea mai recentă versiune a 

programului Energy Star. Se acceptă valoarea ETEC sau valoarea PON dintr-un raport de testare sau pentru modele calificate, astfel 

cum este înscrisă în baza de date Energy Star. Acestea trebuie furnizate în momentul atribuirii contractului sau înainte, la cerere. 

Criterii privind substanțele periculoase 

AC2. Emisiile periculoase din 

componente, degajate la scoaterea din uz 

Justificare:  

Aceste criterii recunosc posibilitatea 

existenței de emisii toxice în momentul 

eliminării incorecte a plăcilor de circuit și a 

cablurilor în afara UE, unde pot fi arse sau 

pirolizate în vederea recuperării metalelor 

și materiilor prime esențiale. Criteriile îi 

încurajează pe fabricanți să folosească 

materiale și produse chimice care reduc la 

minimum cele mai periculoase potențiale 
emisii degajate la scoaterea din uz.  

  

AC2(a) Placa principală cu cablaj imprimat (placa de bază) 

Acest criteriu nu se aplică în cazul monitoarelor. 

Se vor acorda puncte plăcii principale cu cablaj imprimat „fără halogen” în conformitate cu IEC 61249-2-21, iar o determinare a 

temperaturii de aprindere care simulează o eliminare incorectă DEEE indică faptul că emisiile de hidrocarburi aromatice policiclice 

cancerigene (HAP) sunt de 0,1 mg TEQ/g.  

Verificare:  

Rapoartele de testare pentru compoziția și emisiile plăcilor trebuie prezentate în momentul atribuirii pentru placa de bază pregătită 

de instalare.  

Determinarea temperaturii de aprindere trebuie efectuată conform ISO 5660 în condiții de piroliză oxidativă (IEC 60695-7-1 tipul 

temperaturii de aprindere 1b cu un flux caloric de 50 kW/m2). Cuantificarea emisiilor HAP trebuie efectuată conform ISO 11338 

(HAP). 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

AC2(b) Cablurile de alimentare externe 

Se vor acorda puncte pentru cablurile de alimentare externe „fără halogen, cu emisie scăzută de fum” în conformitate cu IEC 

62821, unde o determinare a temperaturii de aprindere a polimerului din cablurile de alimentare ar indica emisii de gaze acide 

halogenate mai mici de 5,0 mg/g.  

Verificare:  

Un raport privind determinarea temperaturii de aprindere cu rezultatele emisiilor trebuie să fie prezentat pentru cablurile de 

alimentare în momentul atribuirii. Determinarea temperaturii de aprindere trebuie efectuată conform ISO 60754-1 în condiții de 

ventilație insuficientă (IEC 60695-7-1 tipul temperaturii de aprindere 3a cu un flux caloric de 50 kW/m2). 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 
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Prelungirea duratei de viață a produsului 
15

 
AC3. Competitivitatea costurilor 

pieselor de schimb  

Justificare:  

Scopul criteriului este acela de a garanta că 

operațiunile de reparații sunt atractive din 

punct de vedere economic în raport cu 

înlocuirea echipamentelor, evitându-se 

astfel scoaterea din uz înainte de termen 

din rațiuni economice. 

 

Ofertantul trebuie să prezinte o listă de prețuri cel puțin pentru următoarele părți componente:  

[lista pieselor trebuie prezentată aici, cu furnizarea, cel puțin a listei TS6 (b)]  

Pentru părțile componente enumerate mai sus, trebuie furnizate costuri salariale cu titlu indicativ pentru înlocuirile efectuate de 

furnizorii de servicii agreați de către ofertant. Punctele se vor acorda în funcție de ofertele cele mai competitive din punctul de 

vedere al costurilor.  

La lista furnizată, trebuie adăugate părți componente suplimentare, în situația în care acestea sunt considerate relevante pentru 

compararea prețurilor. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte o listă de prețuri pentru piese de schimb originale sau compatibile și costuri salariale cu titlu indicativ 

pentru înlocuirea acestora, inclusiv pentru bateriile reîncărcabile (dacă este cazul). 

AC4. Contracte de garanție și de 

prestări servicii pe termen lung 

Justificare:  

Contractele de garanție și de prestări 

servicii pe termen lung trebuie încurajate, 

deoarece acestea le oferă furnizorilor un 

stimulent pentru a garanta atât o 

longevitate sporită a produselor lor, cât și 

faptul că defectele reparabile nu vor 

conduce la scoaterea din uz înainte de 

termen a echipamentelor. 

 

Se vor acorda puncte suplimentare pentru fiecare an suplimentar acoperit prin contractul de garanție și de prestări servicii, care 

depășește specificațiile tehnice minime. Acestea se acordă astfel:  

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica].  

 +3 ani sau peste: x puncte  

 +2 ani: x 0,6 puncte  

 +1 an: x 0,3 puncte  

Pentru dispozitivele portabile, se vor acorda, de asemenea, x 0,3 puncte suplimentare atunci când, în cursul primilor trei ani de 

garanție, bateriile reîncărcabile sunt înlocuite gratuit în cazul unei pierderi a capacității de stocare de peste 50 %.  

Este posibil ca autoritatea contractantă să precizeze programul informatic de evaluare a duratei de viață a bateriilor care trebuie 

folosit la evaluarea scăderii duratei de viață a bateriilor.  

Verificare:  

Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar din contractul de garanție și de prestări servicii. Acesta trebuie să prezinte o declarație 

care să certifice faptul că bunurile sunt conforme cu prevederile contractuale. Informațiile privind programul informatic de evaluare 

a duratei de viață a bateriilor trebuie furnizate în plus.  

AC5. Memoria și capacitatea de stocare 

ale tabletelor și a laptopurilor 

multifuncționale 

Se vor acorda puncte produselor care includ următoarele caracteristici:  

(i) Memoria RAM 

                                            
15 În loc de a stabili două criterii de atribuire separate referitoare la piese de schimb și garanții, acestea ar putea fi definite printr-un singur criteriu, care să evalueze oferta globală, 

inclusiv durata garanției, caracterul global al acesteia și oferta de piese de schimb. 
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Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a garanta că 

echipamentele nu vor fi scoase din uz 

înainte de termen, din cauza capacității 

reduse de stocare și a potențialului 

insuficient de optimizare, ambele putând 

limita utilizările ulterioare de programe 

informatice noi și de sisteme de operare 
îmbunătățite. 

- memorie RAM sudată, cu o capacitate minimă de 8GB, sau; 

- posibilitatea de înlocuire și optimizare a memoriei RAM (în funcție de tipul de soclu). 

(ii) Stocarea în masă  

- posibilitatea extinderii capacității de stocare prin folosirea de sloturi proiectate pentru conectarea dispozitivelor de stocare 

în masă, sau 

- stocare în masă suplimentară încorporată în tastatură (pentru laptopurile multifuncționale).  

Criteriile secundare privind memoria RAM nu sunt adecvate pentru dispozitivele concepute să ruleze în cloud principalele 

aplicații. Acest criteriu nu trebuie folosit la compararea ofertelor care prezintă diferite soluții, adică, stocarea integrată sau în 

cloud. 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să prezinte informații referitoare la proiectarea fizică a memoriei și/sau a capacității de stocare a 

modelului/modelelor care urmează a fi furnizat(e). 

AC6. Durata de viață și capacitatea de 

încărcare-descărcare ale bateriilor 

reîncărcabile 

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a 

recompensa duratele de viață mai mari ale 

bateriilor, reducând astfel efectele asupra 

mediului asociate cu producția de baterii 
noi. 

Se vor acorda puncte pentru capacitatea îmbunătățită de încărcare-descărcare, respectiv mai mare de 500 de cicluri (cu capacitate 

de stocare de 80 %)16. 

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica].  

 cel puțin 1000 de cicluri: x puncte  

 cel puțin 800 de cicluri: x 0,6 puncte  

 Până la 799 cicluri: x 0,3 puncte 

Durata minimă de viață a bateriei în ore se stabilește în conformitate cu cerințele autorității contractante. 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte un raport de testare pentru celulele sau ansamblurile de baterii care să demonstreze respectarea 

testului IEC EN 61960 privind „ciclurile de încărcare-descărcare” efectuat la 25oC și la indicele de 0.2 It A sau 0.5 It A (procedura 

de încercare accelerată).  

Încărcarea parțială poate fi folosită pentru conformitate atâta timp cât programul informatic este instalat din fabrică ca setare 

implicită, iar cerințele ofertantului privind durata de viață a bateriei sunt îndeplinite la nivelul de încărcare parțială cu respectarea 

cerinței privind ciclurile. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

                                            

16 Performanța ciclului poate fi obținută prin utilizarea unui program informatic care încarcă parțial bateria. În acest caz, ofertantul trebuie să instaleze în prealabil programul 

informatic ca rutină de încărcare implicită.  
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respectă criteriile enumerate. 

AC7. Unitățile de stocare ale 

laptopurilor 

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a 

recompensa unitățile de stocare a datelor, 

care sunt mai durabile și robuste, 

permițându-le să reziste mai bine la 

șocurile și accidentele zilnice, protejând 

astfel datele importante și eventual 
extinzând durata de viață a echipamentelor. 

 

Se vor acorda puncte atunci când se testează unitatea primară de stocare a datelor folosită la laptopuri și atunci când se verifică 

dacă aceasta îndeplinește cel puțin una dintre următoarele cerințe:  

 

(i) Unitatea de hard disk trebuie să fie concepută pentru a suporta o undă de șoc semisinusoidală de 400 G (în stare de 

funcționare) și de 900 G (în stare inactivă) timp de 2 milisecunde fără ca datele sau funcționarea unității să aibă de 

suferit. 

(ii) Capul unității de hard disk trebuie să se retragă de pe suprafața discului în cel mult 300 de milisecunde la detectarea 
căderii laptopului de la înălțimea biroului (76 cm) și indiferent de orientarea acestuia.  

(iii) Se utilizează o tehnologie de unități de stocare cu cipuri, cum ar fi SSD sau eMMC. 

 

Verificare:  

Ofertantul trebuie să prezinte o specificație pentru unitatea de stocare integrată sau unitățile de stocare integrate în produs. Aceasta 

se obține de la fabricantul unității, iar pentru opțiunea (i) este însoțită de un raport de testare conform IEC 62131 sau altui standard 

echivalent și pentru opțiunea (ii) IEC 60068, partea 2-31: Ec (cădere liberă, procedura 1) în combinație cu IEEE 1293 sau alt 

standard echivalent. 

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

AC8. Încercarea de durabilitate a 

laptopurilor 

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a 

recompensa laptopurile cu un design mai 

durabil și mai robust, precum și pe 

fabricantul acestora, permițându-le să 

reziste mai bine accidentelor și solicitărilor 

zilnice, cu posibilitatea reducerii costurilor 

de reparații și a prelungirii duratei de viață 
a echipamentelor.  

 

Se vor acorda puncte pentru produsele care au trecut cu succes testele de durabilitate efectuate conform IEC 60068, US MIL810G 

sau altui standard echivalent.  

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica]: 

 Cădere accidentală (x/4 puncte) 

 Rezistență la șoc (x/4 puncte)  

 Rezistență la vibrații (x/4 puncte) 

 Reziliență a ecranului (x/8 puncte)  

 Stres termic (x/8 puncte) 

Cerințele de performanță funcțională și specificațiile de testare sunt prezentate în anexa I din documentul de prezentare a criteriilor. 

Testele interne cu specificații mai strictă trebuie acceptate fără ca retestarea să fie necesară.  

Testele aplicabile trebuie specificate în invitația de participare la licitație pentru a reflecta condițiile de utilizare stabilite pentru 

produs. 

 

Verificare: 

Ofertantul trebuie să prezinte rapoarte de testare care să indice faptul că modelul a fost testat și a îndeplinit cerințele funcționale de 

performanță. Rezultatele testelor trebuie verificate de terți. Testele existente pentru același model, efectuate conform aceleiași 

specificații sau conform unei specificații mai stricte, trebuie să fie acceptate fără ca retestarea să fie necesară.  

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 
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respectă criteriile enumerate. 

AC9. Încercarea de durabilitate a 

tabletelor 

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este de a 

recompensa tabletele cu un design mai 

durabil și mai robust, precum și pe 

fabricantul acestora, permițându-le să 

reziste mai bine accidentelor și sarcinilor 

zilnice, cu posibilitatea reducerii costurilor 

de reparații și a prelungirii duratei de viață 
a echipamentelor.  

 

Se vor acorda puncte pentru produsele care au trecut cu succes testele de durabilitate efectuate conform IEC 60068, US MIL 810G 

sau altui standard echivalent. 

Se poate acorda un număr maxim de x puncte [a se specifica]:  

 Cădere accidentală (x/2 puncte): 

 Reziliența ecranului (x/2 puncte):  

Cerințele de performanță funcțională și specificațiile de testare sunt prezentate în anexa I din documentul de prezentare a criteriilor. 

Testele interne cu specificații mai strictă trebuie acceptate fără ca retestarea să fie necesară.  

Verificare: 

Solicitantul trebuie să prezinte rapoarte de testare care să indice faptul că modelul a fost testat și a trecut cu succes testele de 

performanță funcțională. Rezultatele testelor trebuie verificate de terți. Testele existente pentru același model, efectuate conform 

aceleiași specificații sau conform unei specificații mai stricte, trebuie să fie acceptate fără ca retestarea să fie necesară.  

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

Gestiunea scoaterii din uz 
AC10. Posibilitatea dezmembrării 

produselor 

Justificare:  

Scopul criteriului este de a încuraja 

proiectarea unor echipamente care pot fi 

dezmembrate cu ușurință, în doar câteva 

minute. Durata și complexitatea demontării 

unui produs IT la sfârșitul duratei sale de 

viață este un argument pentru eficiența 

costurilor de extracție a componentelor 

importante atât din perspectiva costurilor, 

cât și a mediului înconjurător.  

Se vor acorda puncte pentru dezmembrarea și extragerea manuală, eficientă din punct de vedere a timpului, a următoarelor 

componente din produse17, cu excepția tabletelor, a minilaptopurilor 18 și a laptopurilor 2 în 1:  

Toate produsele 

(i) Plăci cu circuite imprimate > 10 cm2, conexe funcțiilor de calcul  

Produse informatice fixe, de exemplu computere de birou 

(ii) Unitate internă de alimentare  

(iii) Unități HDD 

Produse informatice portabile, de exemplu laptopuri 

(iv) Baterie reîncărcabilă  

                                            
17

 Atunci când sunt furnizate modele multiple cu aceeași arhitectură a familiei de produse, trebuie să se solicite testarea unui singur un produs reprezentativ. 
18

 În sensul acestor criterii, minilaptopul este definit ca fiind un tip de laptop cu grosimea mai mică de 21 mm și greutatea mai mică de 1,8 kg. Laptopurile 2 în 1 (a se vedea definiția 

separată de la articolul 2 punctul 5) care se prezintă sub formă de minilaptopuri au o grosime mai mică de 23 mm. Minilaptopurile încorporează procesoare cu un consum redus de 

energie și unități cu circuite integrate. În general, acestea nu au încorporate unități de disc optic. Autonomia bateriei reîncărcabile a minilaptopurilor are o durată de viață mai 

îndelungată decât în cazul laptopurilor, de obicei de peste 8 ore. 
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 (v)  HDD și unități de disc optic (fără SSD) 

monitoare de computer 

(vi) Unitate de afișaj >100 cm2 (unitate tranzistor cu film subțire și filme conductoare)  

(vii)  Unități de retroiluminare LED 

Extragerea componentelor relevante este posibilă cu ajutorul unor unelte universal disponibile19. Timpul maxim necesar pentru 

extragerea acestora nu trebuie să depășească următoarele praguri: 

Computere: 

- 600 de secunde 

Monitoare: 

- 400 de secunde pentru diagonala ecranului mai mare de 25 de inchi;  

- 500 de secunde pentru diagonala ecranului mai mare sau egală cu 25 de inchi și mai mică de 40 de inchi;  

- 600 de secunde pentru diagonala ecranului mai mare sau egală cu 40 de inchi și mai mică de 55 de inchi. 

Se vor acorda puncte în raport cu reducerea în intervalul de timp cerut, comparativ cu pragurile declarate. Trebuie să se acorde un 

număr maxim de x puncte [a se specifica] :  

(i) cu peste 60 % mai mic: x puncte  

(ii) cu 31-60 % mai mic: x 0,6 puncte  

(iii) cu 10-30 % mai mic: x 0,3 puncte  

Verificare: 

În momentul atribuirii, ofertantul trebuie să prezinte un „raport de testare a dezmembrării, conform protocolului din anexa II. 

Testul de dezmembrare trebuie să fie efectuat de o firmă specializată în reciclarea DEEE, care este o operațiune agreată de tratare a 

deșeurilor electrice în conformitate cu articolul 23 din Directiva-cadru privind deșeurile sau care este certificată conform 

regulamentelor sau standardelor DEEE naționale sau internaționale. Verificarea planificării de către terți va fi acceptată ca 

alternativă la furnizarea unei înregistrări.  

Sunt considerate conforme echipamentele care dețin eticheta UE ecologică sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 care 

respectă criteriile enumerate. 

 

 

                                            

19
 Printre exemple se numără cleștii plați, cleștii ascuțiți, șurubelnițele, cuterele și ciocanele, astfel cum sunt definite în ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601, sau într-un alt standard 

echivalent). 

 



 

 29 

4.2 Gestiunea scoaterii din uz a computerelor și monitoarelor 

Obiect 

 Obiect 

Achiziția de servicii de gestiune a scoaterii din uz pentru computere și monitoare 

 Criterii de bază 4.2.1

4.2.1.1 Specificații tehnice 

TS1. Colectarea, ștergerea definitivă a 

datelor, reutilizarea și reciclarea 

computerelor în condiții de siguranță 

Justificare:  

Conform acestui criteriu, serviciile de 

colectare furnizate pentru echipamentele 

aflate la finalul duratei utile de viață 

trebuie să maximizeze reutilizarea și 

reciclarea acestora. Acest lucru este posibil 

prin combinarea colectării și sortării 

echipamentelor, urmată de ștergerea 

efectivă a datelor și de salubrizare, și 

ulterior de testare, instalare a serviciilor și 

optimizare. Orice reciclare sau eliminare 

necesară va fi efectuată la cele mai ridicate 

standarde de mediu, în vederea recuperării 

resurselor.  

Ofertanții vor furniza un serviciu de reutilizare și reciclare pentru un inventar specific al echipamentelor care au ajuns la finalul 

duratei de viață utilă. Aceștia vor raporta proporția echipamentelor reutilizate sau reciclate. Ofertantul trebuie să demonstreze 

modalitatea de realizare a următoarelor aspecte ale serviciului global (conform tipului, stării și cantității echipamentelor, autoritatea 

publică trebuie să detalieze următoarele puncte. În plus, poate lua în considerare un criteriu de atribuire care recompensează 

ofertanții care oferă de ex. niveluri superioare de reutilizare sau reciclare):  

- Colectarea 

- Procesarea confidențială și ștergerea securizată a datelor (cu excepția operațiilor efectuate la nivel intern);  

- Testarea, instalarea serviciilor și optimizarea20;  

- Reintroducerea pe piață pentru reutilizare în UE; 

- Dezmembrarea în vederea reciclării și eliminării. 

Pregătirea articolelor pentru operațiunile de reutilizare, precum și de reciclare și eliminare, se va face cu respectarea integrală a 

cerințelor articolului 8 și anexelor VII și VIII din Directiva DEEE (reformată) 2012/19/UE21.  

Verificare:  

Ofertantul va furniza informații cu privire la măsurile de colectare, securitatea datelor, testare, reintroducere pe piață pentru 

reutilizare și reciclare și eliminare. Aceasta trebuie să includă, pe perioada contractuală, certificări ale conformității valabile pentru a 

fi utilizate de unitățile de manipulare DEEE. În funcție de locația operațiunilor de manipulare, vor fi acceptate următoarele mijloace 

de probă: 

                                            
20

 Unele state membre au dezvoltat standarde și/sau programe la care autoritățile publice se pot raporta pentru a oferi mai multe informații privind modalitatea de adaptare a acestora 

în vederea reutilizării și revânzării. 
21 Dacă autoritatea publică cunoaște faptul că nu există unități de reciclare într-o zonă de acoperire rezonabilă, ar fi mai potrivit să se solicite expedierea echipamentelor la un punct 

de colectare DEEE oficial.  
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- operatorii UE: O autorizație validă emisă de o autoritate națională competentă în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/98/CE sau o certificare emisă de o parte terță de respectare a cerințelor tehnice EN 50625-1; 

- operatori non-UE: O certificare de către terți a conformității cu cerințele minime DEEE prevăzute de acest criteriu, cu 

cerințele tehnice ale standardului EN 50625-1 sau ale unui alt program de conformitate consacrat22. 

 

 

4.2.1.2 Clauze de executare a contractelor 

CPC1. Raport privind starea 

echipamentelor  

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este asigurarea 

reutilizării sau reciclării echipamentelor 

colectate astfel cum este prevăzut. 

Odată finalizată procesarea tuturor articolelor pentru reutilizare sau reciclare/eliminare, ofertantul câștigător trebuie să prezinte un 

raport privind starea echipamentelor înscrise pe lista de inventar. Raportul va identifica ponderea articolelor reutilizate sau reciclate, 

indiferent dacă acestea au rămas în UE sau au fost exportate. 

CPC2. Exploatarea unităților de 

reutilizare și reciclare  

Justificare:  

Scopul criteriului este de a garanta faptul 

că unitățile de reciclare care îndeplinesc 

standarde înalte de mediu sunt folosite pe 

durata executării contractului. 

Ofertantul câștigător va furniza certificări valabile care să confirme faptul că unitățile de reutilizare și reciclare folosite pentru 

executarea contractului au obținut autorizațiile necesare în acest sens.  

 

                                            
22

 La momentul redactării prezentului document, în vederea îndeplinirii acestor cerințe, sunt luate în considerare următoarele programe de conformitate: Standardul 

WEEELABEX:2011 privind „Tratarea DEEE”; Standardul privind „Reciclarea responsabilă” (R2:2013) pentru întreprinderile de reciclare de echipamente electronice; Standardul e-

Stewards versiunea 2.0 pentru reciclarea responsabilă și reutilizarea echipamentelor electronice; Standardul australian/neozeelandez AS/NZS 5377:2013 privind „Colectarea, 

depozitarea, transportul și tratarea echipamentelor electrice și electronice scoase din uz”. 
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 Criterii exhaustive 4.2.2

4.2.2.1 Specificații tehnice 

TS1. Colectarea, ștergerea definitivă a 

datelor, reutilizarea și reciclarea 

computerelor în condiții de siguranță 

Justificare:  

Conform acestui criteriu, serviciile de 

colectare furnizate pentru echipamentele 

aflate la finalul duratei utile de viață 

trebuie să maximizeze reutilizarea și 

reciclarea acestora. Acest lucru este posibil 

prin combinarea colectării și sortării 

echipamentelor, urmată de ștergerea 

efectivă a datelor și de salubrizare, și 

ulterior de testare, instalare a serviciilor și 

optimizare. Orice reciclare sau eliminare 

necesară va fi efectuată la cele mai ridicate 

standarde de mediu, în vederea recuperării 

resurselor. 

Ofertanții vor furniza un serviciu de reutilizare și reciclare pentru un inventar specific al echipamentelor care au ajuns la finalul 

duratei de viață utilă. Aceștia vor raporta proporția echipamentelor reutilizate sau reciclate. Ofertantul trebuie să demonstreze 

modalitatea de realizare a următoarelor aspecte ale serviciului global (conform tipului, stării și cantității echipamentelor, autoritatea 

publică trebuie să detalieze următoarele puncte. În plus, poate lua în considerare un criteriu de atribuire care recompensează 

ofertanții care oferă, de exemplu, niveluri superioare de reutilizare sau reciclare):  

- Colectarea; 

- Procesarea confidențială și ștergerea securizată a datelor (cu excepția celor efectuate la nivel intern. Cerințele care trebuie 

specificate de autoritatea contractantă);  

- Testarea, instalarea serviciilor și optimizarea23; 

- Reintroducerea pe piață pentru reutilizare în UE; 

- Dezmembrarea în vederea reciclării și/sau eliminării. 

Pregătirea articolelor pentru operațiunile de reutilizare, precum și de reciclare și eliminare, se va face cu respectarea integrală a 

cerințelor articolului 8 și anexelor VII și VIII din Directiva DEEE (reformată) 21.Verificare:  

Ofertantul va furniza informații privind măsurile de colectare, securitatea datelor, testare, reintroducere pe piață pentru reutilizare și 

reciclare/eliminare. Aceasta trebuie să includă, pe perioada contractuală, certificări ale conformității valabile pentru a fi utilizate de 

unitățile de manipulare DEEE. În funcție de locația operațiunilor de manipulare, vor fi acceptate următoarele mijloace de probă: 

- operatorii UE: O autorizație validă emisă de o autoritate națională competentă în conformitate cu articolul 23 din 

Directiva 2008/98/CE sau o certificare emisă de o parte terță de respectare a cerințelor tehnice EN 50625-1; 

- operatori non-UE: O certificare de către terți a conformității cu cerințele minime DEEE prevăzute de acest criteriu, 

cerințele tehnice ale standardului EN 50625-1 sau ale unui alt program de conformitate consacrat24. 

                                            
23

 Unele state membre au dezvoltat standarde și/sau programe la care autoritățile publice se pot raporta pentru a oferi mai multe informații privind modalitatea de adaptare a acestora 

în vederea reutilizării și revânzării. 
24

 La momentul redactării prezentului document, sunt luate în considerare următoarele regimuri: Standardul WEEELABEX:2011 privind „Tratarea DEEE”; Standardul privind 

„Reciclarea responsabilă” (R2:2013) pentru întreprinderile de reciclare de echipamente electronice; Standardul e-Stewards versiunea 2.0 pentru reciclarea responsabilă și reutilizarea 

echipamentelor electronice; Standardul australian/neozeelandez AS/NZS 5377:2013 privind „Colectarea, depozitarea, transportul și tratarea echipamentelor electrice și electronice 

scoase din uz”. 
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4.2.2.2 Criterii de atribuire 

 AC1. Sistemul de monitorizare a 

inventarelor  

Justificare:  

Scopul criteriului este de a încuraja 

exploatarea sistemelor de monitorizare care 

le permit autorităților contractante să 

verifice ce se întâmplă ulterior cu propriile 

echipamente colectate. 

Se vor acorda puncte ofertanților care exploatează un sistem de monitorizare cu un identificator unic pentru fiecare componentă de 

echipament aflată pe lista de inventar a echipamentelor autorității contractante. Raportul va valida ponderea articolelor reutilizate 

sau reciclate, indiferent dacă acestea au rămas în UE sau au fost exportate.  

Verificare:  

Ofertantul va furniza informații privind sistemul de monitorizare pe care îl exploatează.  

AC2. Dezmembrarea concepută pentru 

a facilita reciclarea 

Justificare:  

Scopul criteriului este de a încuraja 

dezmembrarea selectivă a echipamentelor 

pentru a maximiza recuperarea resurselor 

importante și pentru a minimiza impactul 

de mediu asociat cu eliminarea.  

Se vor acorda puncte ofertanților care dezmembrează echipamentul și extrag (înainte de orice tratare) componente importante 

pentru reciclare în conformitate cu anexele A2-A6 ale standardului EN 50625-1  

Verificare:  

Ofertantul va asigura verificarea conformității pentru unitățile de dezmembrare care vor fi folosite pentru executarea contractului.  

4.2.2.3 Clauze de executare a contractelor 

CPC1. Raport privind starea 

echipamentelor  

Justificare:  

Scopul acestui criteriu este asigurarea 

reutilizării sau reciclării echipamentelor 

colectate astfel cum este prevăzut. 

Odată finalizată procesarea tuturor articolelor pentru reutilizare, reciclare sau eliminare, ofertantul câștigător trebuie să prezinte un 

raport privind starea echipamentelor înscrise pe lista de inventar. Raportul va identifica ponderea articolelor reutilizate sau reciclate. 

CPC2. Exploatarea unităților de 

reutilizare și reciclare  

Justificare:  

Scopul criteriului este de a garanta faptul 

că unitățile de reciclare care îndeplinesc 

standarde înalte de mediu sunt folosite pe 

durata executării contractului. 

Ofertantul câștigător va furniza certificări valabile care să confirme faptul că unitățile de reutilizare și reciclare folosite pentru 

executarea contractului au obținut autorizațiile necesare în acest sens. 

Acesta va trebui să furnizeze și certificări valabile din care să rezulte faptul că dezmembrarea a fost efectuată înainte de tratare, în 

conformitate cu anexele A2-A6 ale standardului EN 50625-1.  
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5. EVALUAREA COSTURILOR PE CICLU DE VIAȚĂ  

Evaluarea costurilor pe ciclu de viață (ECCV) este o tehnică care poate fi folosită pentru estimarea costului total de proprietate asupra 

echipamentelor IT (și eventual a unora dintre externalitățile de mediu). Aceasta reprezintă o metodă de luare a unor decizii investiționale 

eficiente, pe termen lung, deoarece este posibil ca unele aspecte legate de costuri să nu fie evidente imediat pentru organul de decizie, de ex. o 

investiție inițială mai mare poate fi necesară pentru a realiza costuri mai mici pe ciclu de viață, echipamente portabile mai durabile, și costuri 

mai mici pentru reparații și optimizare. Atunci când se iau în considerare externalități, ECCV este deosebit de relevantă pentru obținerea unei 

performanțe de mediu îmbunătățite. 

Deciziile luate în etapa de achiziții pot avea o influență semnificativă asupra costurilor de funcționare. S-a estimat că cheltuielile obișnuite de 

funcționare ale echipamentului IT – incluzând facturile de energie electrică, reparațiile echipamentelor și optimizările de hardware – pot fi de 

813 % (unități de afișaj) și 56-83 % (computere) din costurile pe ciclu de viață. Prin urmare, costurile pe ciclu de viață reprezintă un aspect 

important în ceea ce privește achiziția de echipamente IT.  

O componentă importantă a acestor costuri de funcționare este utilizarea energiei electrice în modul activ (unități de afișaj și computere), 

împreună cu modurile inactiv și de veghe (computere). În general, costurile energiei electrice reprezintă majoritatea costurilor de funcționare –în 

mod normal 2-15 % din costurile pe ciclu de viață. Cei mai importanți consumatori de energie electrică sunt computerele de birou combinate cu 

unitățile lor de afișaj. Pentru computerele de birou, modul activ este deosebit de important, însă nu este reprezentat în întregime de Energy Star, 

așadar strategiile care nu se axează numai pe echipamente, cum ar fi instruirea personalului să închidă computerele la sfârșitul zilei și gestiunea 

programelor informatice pentru optimizarea funcționării sistemelor de operare a computerelor, pot fi la fel de importante ca îmbunătățirile aduse 

componentelor hardware.  

Criteriile APE pentru computere și monitoare vor avea o influență pozitivă asupra anumitor centre de cost cheie care trebuie luate în considerate 

de-a lungul ciclului de viață al unei „flote” de computere și monitoare. Acestea sunt reliefate pe scurt mai jos, menționându-se faptul că 

potențialele beneficii vor depinde întotdeauna de specificul necesităților organizațiilor IT (de exemplu, echipament fix sau portabil, utilizatori 

finali, mediul în care urmează să fie exploatate echipamentele): 

o Hardware (cu titlu indicativ, 17-44 % din costurile pe ciclu de viață pentru computere de birou și laptopuri 
25

 și 87-92 % pentru unitățile 

de afișaj) 

- Criteriile de atribuire pot fi folosite la încurajarea prețurilor competitive pentru echipamente portabile mai robuste, precum și 

pentru componente de lungă durată precum bateriile.  

                                            
25

 Pentru computere, costul echipamentelor are o pondere mai mică în costurile ciclului de viață, deoarece durata sa de exploatare este prelungită. Totuși, posibilitatea de a reduce 

costurile pentru hardware pe termen lung este, într-o oarecare măsură, compensată de asistența sporită și costurile de optimizare odată cu prelungirea duratei de viață.  
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o Exploatare (cu titlu indicativ, 8-15 % din costurile pe ciclu de viață) 

- Specificațiile tehnice pot fi utilizate pentru achiziția echipamentelor conforme cu programul Energy Star. Acest lucru va asigura 

un nivel minim de economii de energie electrică, cuprins între 47 % și 64 % pentru computerele de birou, în funcție de 

capacitate, și între 32 % și 75 % pentru unitățile de afișaj, în funcție de diagonala ecranului (în baza calculelor pentru înlocuirea 

echipamentului conform cu Energy Star v5.0 cu echipamentul conform cu v6.0).  

- Criteriile de atribuire pot fi folosite pentru a încuraja economii suplimentare de energie electrică de până la 80 % din costurile 

normale de funcționare a echipamentelor
26

 

o Asistență și optimizare (cu titlu indicativ, 54-70 % din costurile pe ciclu de viață pentru computere de birou și laptopuri) 

- Criteriile privind posibilitatea de a optimiza, înlocui și repara încurajează piața să ofere perioade de garanție și contracte de 

prestări servicii pe termen lung;  

- Scopul criteriilor de atribuire referitoare la testarea durabilității laptopurilor și tabletelor este de a încuraja proiectarea de produse 

portabile mai robuste. Acest lucru poate prelungi durata de viață a produselor, de exemplu, pentru laptopuri, cu cel puțin un an, și 

poate reduce costurile aferente reparării daunelor accidentale și funcționării necorespunzătoare a produsului. 

- Criteriile privind posibilitatea de a optimiza, înlocui și repara încurajează piața să asigure pe viitor o disponibilitate a pieselor 

competitivă din punctul de vedere al costurilor, precum și produse proiectate pentru facilitarea simplificării reparațiilor și 

optimizărilor. Cele din urmă încurajează proiectarea de echipamente portabile care permit înlocuirea bateriilor și optimizarea 

memoriei. 

- Criteriul de atribuire privind durata de viață și ciclul de încărcare-descărcare a bateriilor încurajează piața să ofere baterii care pot 

dura de trei ori mai mult decât bateriile standard;  

o Finalul duratei de viață utilă  

- Criteriile privind gestiunea scoaterii din uz pot fi folosite pentru a încuraja fabricanții și manipulatorii DEEE specializați să 

liciteze pentru inventarele echipamentelor scoase din uz. Aceasta poate permite recuperarea parțială a valorii reziduale a 

echipamentelor, cu titlu indicativ de până la 7 % din costul original de reutilizare și de până la 2 % din costul original de 

reciclare, în funcție de tipul de echipament, de vechimea și de starea acestuia
27

.  

                                            
26

 De asemenea, este posibilă calcularea valorii răcirii termoelectrice evitate în spațiile de birou cu aer condiționat. Pe timpul verii, computerele și monitoarele contribuie în mare 

parte la supraîncălzirea spațiilor de birou, ceea ce poate conduce la instalarea de dispozitive de răcire pentru confort. 
27

 Valoare de revânzare reziduală a echipamentului poate fi acoperită doar investind în pregătirea echipamentului pentru revânzare – în general implicând ștergerea datelor, 

testarea, optimizarea și instalarea de programe informatice.  
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Cu toate acestea, posibilitatea economiilor de costuri trebuie interpretată în contextul administrării globale a echipamentelor IT. Menținerea 

productivității necesită atât optimizarea hardware-ului, cât și a software-ului, ambele jucând un rol important în stabilirea duratei de viață utilă a 

unui produs. Prin urmare, chiar dacă un computer poate fi optimizat, iar memoria acestuia extinsă, dovezile sugerează faptul că, în timp, 

problemele de software continuă să sporească costurile de asistență anuale. 
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Anexa I: Specificații de testare a durabilității pentru computere de birou și tablete 

Testare Condiții de testare și cerințe funcționale de performanță Metodă de testare 

Cădere 

accidentală 

(laptopuri și 

tablete) 

Specificație minimă:  

Laptopul sau tableta va fi lăsat(ă) să cadă de la o înălțime de cel puțin 76 

cm (30 inchi28) pe o suprafață rezistentă. Laptopul sau tableta va fi lăsat(ă) 

să cadă cel puțin o dată pe fiecare latură și fiecare colț inferior.  

 

Cerință funcțională:  

În timpul testării, laptopul sau tableta trebuie să fie oprit(ă) și trebuie să 

pornească fără probleme după fiecare cădere. Carcasa trebuie să rămână 

întreagă și ecranul trebuie să fie intact după fiecare test. 

IEC 60068  

Partea 2-31: Ec (cădere 

liberă, procedura 1) 

 

Reziliența 

ecranului 

(laptopuri și 

tablete) 

Specificație minimă:  

Se vor efectua două teste de încărcare asupra produsului așezat pe o 

suprafață plană:  

1. O sarcină minimă de 50 kg va fi aplicată în mod egal pe capacul 

ecranului (în cazul laptopurilor) sau pe ecran (în cazul tabletelor).  

2. O sarcină minimă de 25 kg va fi aplicată într-un punct din centrul 

ecranului cu diametrul de aproximativ 3 cm.  

Cerință funcțională:  

După aplicarea fiecărei sarcini, trebuie să se inspecteze suprafața ecranului 

și pixelii pentru a verifica absența liniilor, a petelor și a crăpăturilor. 

Echipamentul și 

configurația de testare 

utilizate trebuie să fie 

confirmate de ofertant. 

 

Rezistența la șoc Specificație minimă:  

Trebuie să se aplice de trei ori o undă de impuls semisinusoidală de 

minimum 40G, timp de cel puțin 6 ms, asupra părții de deasupra, a celei de 

dedesubt, a celei din dreapta, a celei din stânga, a celei din față și a celei 

din spate a produsului.  

Cerință funcțională:  

În timpul testului, laptopul trebuie să fie pornit și să ruleze o aplicație 

informatică. Laptopul trebuie să continue să funcționeze după efectuarea 

testului. 

IEC 60068  

Partea 2-27: Ea 

Partea 2-47  

 

Rezistența la 

vibrații 

Specificație minimă:  

Trebuie să se aplice vibrații sinusoidale aleatorii în banda de frecvență de 5 

Hz până la minim 250 Hz timp de minimum 1 ciclu de baleiaj asupra 

capătului fiecărei axe pe partea de deasupra, de dedesubt, din dreapta, din 

stânga, din față și din spate a produsului.  

Cerință funcțională:  

În timpul testului, laptopul trebuie să fie pornit și să ruleze o aplicație 

informatică. Laptopul trebuie să continue să funcționeze după efectuarea 

testului. 

IEC 60068  

Partea 2-6: Fc  

Partea 2-47 

Stresul termic Specificație minimă:  

Laptopul trebuie să fie supus la minimum patru cicluri de expunere de 24 

de ore într-o cameră de testare. Notebook-ul trebuie să fie funcțional în 

timpul unui ciclu de frig la -25CoC și al unui ciclu de căldură uscată la 

IEC 60068  

Partea 2-1: Ab/e  

Partea 2-2: B 

                                            
28

 Standardul MIL-STD-810G al Ministerului Apărării din SUA Metoda 516.6 Specificația VI „Testarea căderii în tranzit”. 
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+40oC. Notebook-ul trebuie să fie oprit în timpul unui ciclu de frig la -50oC 

ași al unui ciclu de căldură uscată cuprins între +35oC și +60oC. 

Cerință funcțională:  

Trebuie să se verifice funcționarea laptopului după fiecare dintre cele patru 

cicluri de expunere. 
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Anexa II: Protocol pentru testul de dezmembrare 

 (a) Termeni și definiții 

(i) Părți și componente-țintă: părțile și/sau componentele desemnate pentru procesul de 

extragere. 

(ii) Etapa de demontare: o operațiune care se încheie odată cu scoaterea unei părți sau cu 

schimbarea unei unelte. 

 

(b) Condiții în care se efectuează extragerea 

(i) Personal: testul trebuie să fie efectuat de către o singură persoană. 

(ii) Eșantion de testare: eșantionul care urmează să fie utilizat în cadrul testului trebuie să fie 

intact. 

(iii) Unelte pentru extragere: Operațiunile de extragere trebuie să fie efectuate utilizând unelte 

standard manuale sau electrice disponibile în comerț (și anume, clești, șurubelnițe, cuter și 

ciocane, astfel cum sunt definite în ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).  

(iv) Secvență de extragere: secvența de extragere trebuie să fie documentată și, în cazul în care 

testul urmează să fie efectuat de o parte terță, se furnizează informații celor care desfășoară 

activitatea de extragere. Secvența se definește ca o serie de etape care trebuie respectate de 

către terț. 

(v) Măsurare: Măsurarea timpului de extracție constă în măsurarea, cu ajutorul unui instrument, a 

timpului scurs între demararea primei etape menționate în documentația secvenței de 

extragere și încheierea ultimei etape. 

 

(c) Înregistrarea condițiilor de testare și a etapelor 

(i) Documentarea etapelor: fiecare etapă din secvența de extragere trebuie să fie documentată și 

trebuie să se specifice uneltele utilizate în cadrul fiecărei etape.  

(ii) Suporturi de înregistrare: Se vor face fotografii și se va efectua o înregistrare video cu 

extragerea componentelor cu un cod temporal afișat, care înregistrează timpul scurs pe durata 

înregistrării. Înregistrarea video și fotografiile trebuie să permită identificarea clară a etapelor 

din secvența de extragere.  


