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Glosar de abrevieri:  

ADR – Agenţie pentru Dezvoltare Regională 

ANCI – Asociaţia Naţională a Municipalităţilor   

APAT – Agenţia Italiană pentru Protecţia Mediului şi Servicii Tehnice 

APEE – Achiziţii Publice Eficiente Energetic 

ARE – Agenţie Regională pentru Energie 

ARPA – Agenţia Regională de Protecţie a Mediului 

ASL – Compania Locală de Sănătate 

CIUDAD – Programul pentru Cooperare şi Dialog în domeniul Dezvoltării Urbane  

CONSIP – Companie publică deţinută de Ministerul Italian al Economiei şi Finanţelor (MEF) 

care acţionează în numele statului, în cadrul orientărilor strategice şi a sarcinilor date de unicul 

acţionar. 

CoM – Pactul primarilor 

DHW – Apă Caldă Menajeră 

DMC – Decretul Ministerial Comun  

ECOMERGE – Dezvoltarea de Pieţe Emergente de Mediu din România – Proiectul 

EcoEmerge 

EE – Eficienţă Energetică 

EED -  Directiva pentru Eficienţă Energetică 

EFFECT – Proiectul „Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru 

o creştere economică echilibrată a zonei SEE” (EFFECT) 
EMAS – Managementul Eco-European şi Schema de Audit 

EMS – Sistemul de Management de Mediu 

ENEA – Agenţia Naţională Italiană Pentru Noi Tehnologii, Energie şi Dezvoltare Economică 

Sustenabilă 

EPD – Declaraţiile de Mediu pentru Produse 

ESCO – Compania de Serviciu Energetic 

ESD – Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 

privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice 

UE – Uniunea Europeană 

EVUE – Vehicule Electrice în Zonele Urbane  

GPP – Achiziţii Publice Ecologice 

GPPnet – proiect al Administraţiei Provinciale din Cremona (Italia), co-finanţat de Comisia 

Europeană în cadrul Programului LIFE Mediu 2001 

ILO – Organizaţia Internaţională a Muncii 



Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic 4 

 

Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru o creştere economică echilibrată a zonei SEE – EFFECT 
 

ITCILO – Centrul Internaţional de Training pentru Organizaţia Internaţională a Muncii 

INTERCENTER – Centrul Internaţional de Cercetare pentru Studii  Sociologice, Penale şi de 

Penitenciare 

JMD – Decretul Ministerial Comun 

LCA – Evaluarea Ciclului de Viaţă 

MEECC – Ministeriul Mediului, Energiei şi Schimbărilor Climatice 

NAER – Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei 

NAP – Plan Naţional de Acţiune 

NEEAP – Planuri Naţionale de Acţiune în Domeniul Eficienţei Energetice 

NEEP – Plan Naţional pentru Eficienţă Energetică 

NGO – Organizaţie Non-Guvernamentală 

PIB – Produsul Intern Brut  

R & D – Cercetare şi Dezvoltare 

RES – Surse Regenerabile de Energie 

RUE – Utilizarea Raţională a Energiei 

SEE – Europa de Sud-Est 

SIEA – Agenţia de Energie şi Inovare a Slovaciei  

UPI – Uniunea Provinciilor Italiene 

USL – Unitate de Sănătate Locală 

Tex-EASTile – inovare durabilă pentru industria textilă în Europa de Sud-Est (proiect finanţat 

prin Programul Sud-Est) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic 5 

 

Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru o creştere economică echilibrată a zonei SEE – EFFECT 
 

I. INTRODUCERE 

 

Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic este un 

document  conceput pentru a  contribui la atingerea obiectivelor proiectului Îmbunătăţirea 

procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru o creştere economică 

echilibrată a zonei SEE (EFFECT) şi urmăreşte să ofere o cunoaştere clară şi completă a 

adoptării directivelor UE în domeniul eficienţei energetice pentru promovarea unei noi abordări 

durabile a achiziţiilor publice. 

Documentul este conceput pentru a oferi: 

 informaţii despre directivele UE cu privire la cerinţele achiziţiilor publice eficiente 

energetic (APEE) şi informaţii despre ţările SEE neimplicate în proiect (la nivel naţional), 

pentru a contura o imagine de ansamblu a cadrului legislativ existent cu privire la 

achiziţiile publice eficiente energetic, şi 

 o prezentare generală a procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic din ţările din 

zona SEE reprezentate în cadrul consorţiului de implementare a proiectului pentru a 

identifica în ce mod au fost implementate directivele UE în zona de cooperare implicată 

în proiect şi care este nivelul integrării criteriilor de eficienţă energetică în procedurile de 

achiziţii publice în zona SEE.   

Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic este parte a unui 

pachet de analiză în trei etape, care va investiga profund procedurile de achiziţii publice, la nivel 

naţional, regional şi local, în scopul de a analiza şi cartografia nivelului de criterii de eficienţă 

energetică adoptate în cadrul licitaţiilor publice în  zona Sud-Est barierele cu care se confruntă 

sectorul privat, în participarea la licitaţii publice eficiente energetic. Metodologia prevede analiza 

cererii, utilizând metodologii ale sondajului şi analizei SWOT cu scopul de a identifica 

principalele puncte forte şi oportunităţi pentru a fi exploatate în continuare şi inserate ca 

elemente cheie în toate procedurile de achiziţii publice. A doua parte a analizei, ce vizează 

oferta, presupune investigarea companiilor private folosind un instrument de investigaţie de tip 

chestionar, în scopul de a clasifica barierele cu care se confruntă furnizorii din fiecare sector 

(matrice barieră / sector), punctele slabe şi ameninţările care împiedică achiziţia publică de 

servicii şi produse eficiente energetic. În cele din urmă, evaluarea bunelor practici colectate şi 

definirea celor mai bune practici vor ajuta achiziţiile publice pentru a defini Documentul de 

Recomandare privind achiziţiile publice eficiente energetic, Pachetul de instruire privind 

achiziţiile publice eficiente energetic şi Ghidul privind achiziţiile publice eficiente energetic, 

activităţile prevăzute în continuare în proiect. Rezultatele acestui pachet de lucru vor fi discutate 

de către consorţiu în timpul unui atelier de lucru transnaţional, care va da posibilitatea de a le 

prezenta reprezentanţilor UE şi de a discuta despre modul de integrare a provocărilor în 

implementarea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic regionale/locale şi să 

analizeze aceste probleme în modelarea politicilor viitoare. 
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Consorţiul proiectului a fost de acord asupra formalizării unui Grup Transnaţional Tehnic de 

Lucru (TWT) cu rolul de a coordona şi de a da elemente iniţiale conţinutului proiectului. Referitor 

la pregătirea Catalogului Transnaţional (WP3, Activitatea 3.2), TWT a definit şi aprobat 

Metodologia Comună de Implementare WP3 pentru stabilirea unui set comun de criterii în 

vederea colectării procedurilor privind eficienţa energetică în zona SEE, constând într-un 

chestionar comun prevăzut în Anexa 2 – Fişa naţională a Metodologiei Comune de 

Implementare WP3. 

Metoda de analiză bazată pe criteriile comune implică efectuarea unei investigaţii de către 

parteneri asupra cadrului legal şi procedural al Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic în ţările 

SEE cu scopul de a afla cum au fost implementate directivele UE in zonele de cooperare 

implicate în proiect şi care este nivelul de integrare a criteriilor de eficienţă energetică în 

procedurile de achiziţie în zona SEE.Cu toate acestea, se aşteaptă ca formulările noii Directive 

EED, în special cu privire la achiziţionarea de către organismele publice (articolul 6), să ofere un 

impuls util pentru APEE. 

Toţi partenerii cu statut public sau care lucrează direct cu administraţiile publice (ADR şi ARE) 

au investigat, prin aplicarea Anexelor 3 şi 4 ale Metodologiei de Implementare WP3, cel puţin 5 

administraţii publice la nivel naţional/regional/local cu privire la procedurile APEE derulate 

pentru elaborarea analizei SWOT. Autorităţile implicate au fost de asemenea rugate să 

împărtăşească, completând formularul prezentat in Anexa 5 a Metodologiei de Implementare 

WP3, exemple practice ale achiziţiilor publice eficiente energetic, care oferă o viziune a stadiului 

de aplicare a achiziţiilor publice eficiente energetic în ţările implicate. 

Informaţiile legate de cadrul legal şi procedural din zona SEE incluse în prezentul document 

cuprind constatările asupra cadrului din 8 ţări reprezentate în proiect (Austria, Bulgaria, Grecia, 

Italia, Ungaria, Romania, Serbia şi Slovenia) precum şi din Slovacia, Ucraina şi Republica 

Moldova, ţări neimplicate în proiectul EFFECT. Mai mult decât atât, 40 autorităţi publice (din 7 

ţări din parteneriat) au fost chestionate pentru a identifica şi împărtăşi exemple de bună practică 

în domeniul achiziţiilor publice eficiente energetic din zona SEE. 
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II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 Cadrul general 

Proiectul EFFECT sau Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru 

o creştere economică echilibrată a zonei SEE răspunde nevoii de inovare a procedurilor de 

achiziţii publice din ţările zonei SEE şi de aliniere a criteriilor de eficienţă energetică la cerinţele 

comunitare, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor strategiei energetice a UE.  

Achiziţiile publice au un impact semnificativ (aproximativ 16%) asupra PIB-ului UE şi sunt un 

instrument important pentru autorităţile publice pentru sprijinirea implementării politicilor 

naţionale de eficienţă energetică, în sensul stimulării producţiei şi consumului de produse şi 

servicii eficiente energetic. 

Proiectul urmăreşte înfiinţarea unui cadru comun pentru a sprijini autorităţile publice din zona 

SEE în demersurile lor de a proiecta şi de a implementa proceduri de achiziţii publice eficiente 

din punct de vedere energetic (APEE) şi de a orienta producţia sectorului privat spre zona 

produselor şi serviciilor eficiente energetic, prin înlăturarea barierelor cu care se confruntă 

mediul privat în participarea la licitaţiile publice care includ criterii de eficienţă energetică, astfel 

creându-se politici de producţie şi consum sustenabile, noi tehnologii şi noi oportunităţi de 

afaceri pentru sectorul economic. 

Obiectivele 

Obiectivul general al proiectului EFFECT este stimularea adoptării şi adaptării politicilor de 

energie regenerabilă ale UE în zona SEE, prin conştientizarea autorităţilor publice şi a actorilor 

locali principali în domeniul energiei, care acţionează ca un motor de creştere al achiziţiilor 

publice eficient energetic (APEE), instrument-cheie pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi 

promovării  unei creşteri economice echilibrată şi durabilă în ţările implicate, în măsură să facă 

faţă cererii de energie în creştere.  

Detaliind, proiectul EFFECT îşi propune: 

 să cerceteze procedurile de achiziţii publice în zona SEE, în scopul de a cartografia 

nivelul de adoptare a mecanismelor de eficienţă energetică în licitaţiile publice din zona 

SEE şi de a afla principalele obstacole cu care se confruntă sectorul privat, în 

participarea la licitaţii publice eficiente energetic; 

 să consolideze rolul autorităţilor publice, la toate nivelurile, în difuzarea de practici de 

eficienţă energetică în sectorul privat, deschizând calea pentru strategii transnaţionale în 

achiziţiile publice eficiente energetic, pentru atingerea obiectivelor strategiei energetice a 

UE; 
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 să crească gradul de conştientizare a autorităţilor regionale / locale şi a reprezentanţilor 

organizaţiilor profesionale cu privire la importanţa de achiziţiilor publice eficiente 

energetic şi să actualizeze competenţele acestora cu privire la elaborarea / participarea 

la licitaţii publice eficiente energetic; 

 să contribuie la reorientarea furnizorilor spre producţia de servicii şi produse eficiente din 

punct de vedere energetic, prin înlăturarea barierelor care împiedică întreprinderile de la 

participarea la licitaţii publice, care solicită măsuri/ proceduri de eficienţă energetică, 

creând astfel noi oportunităţi de afaceri pentru sectorul economic; 

 să contribuie la îmbunătăţirea competenţelor din sectorul privat, prin creşterea gradului 

de conştientizare a acestora cu privire la beneficiile economice care decurg dintr-o 

utilizare inteligentă a energiei, favorizând astfel crearea de noi întreprinderi şi locuri de 

muncă în sectorul energetic. 

Toate teritoriile implicate în proiect înregistreaza deficienţe structurale datorate dificultăţilor 

întâmpinate în producerea energiei din surse regenerabile şi raspândirea conceptului de 

utilizare raţională a energiei.  

Acestea se identifică în: 

 condiţiile legislative nefavorabile, 

 dificultăţile de ordin instituţional şi competenţele reduse,  

 informaţii inconsistente disponibile, 

 gradul redus de cerere, ceea ce determină un nivel insuficient de percepţie şi acceptare. 

In plus, zona vizată este caracterizată de: 

 cerere de energie sporită, fapt datorat procesului de creştere şi industrializare, mai ales 

în noile state membre; 

 stadiul de dezvoltare diferit existent între statele membre vechi, noile state membre şi 

ţările candidate; 

 pieţele naţionale de energie funcţionează după reguli diferite; 

 teritoriile partenere sunt caracterizate de un management ineficient al energiei; 

 condiţiile de piaţă nu permit formarea unei mase critice de furnizori. 

Toate aceste premise împiedică creşterea economică sustenabilă în zona SEE şi ceează o  

piaţă energetică neechilibrată, incapabilă să atragă şi să favorizeze implementarea investiţiilor 

în eficienţa energetică şi energia regenerabilă pe scara largă. 

Parteneriatul creat în cadrul proiectului EFFECT, format din agenţii de dezvoltare regională şi 

de inovare, agenţii de energie, institute de cercetare, autorităţi locale şi camere de comerţ din 8 

ţări din zona SEE (Italia, Ungaria, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Austria, România, Serbia), 

dezvoltă o abordare comună faţă de o economie durabilă şi eco-inovatoare, care acţionează 

atât asupra cererii cât şi asupra ofertei pentru a stimula în mod activ regiunile, faţă de eficienţa 

energetică. 
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Toţi partenerii acţionează atât la nivel naţional, cât şi regional şi local, colaborând astfel cu 

stakeholderi diferiţi – publici şi privaţi – fapt ce garantează o abordare cuprinzătoare a 

procesului de achiziţiile publice eficiente energetic, în cadrul proiectului.  

Componenţa parteneriatului favorizează dialogul cu toate autorităţile publice responsabile  cu 

programarea şi elaborarea dosarelor de achiziţii oferind sprijin acestora pentru a spori 

cunoştinţele şi competenţele cu privire la procedurile achiziţiilor publice eficiente energetic, şi cu 

sectorul privat, în scopul de a orienta produsele lor şi de a gestiona procesul spre aplicaţii 

eficiente din punct de vedere energetic. 
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III. CADRUL GENERAL DE REGLEMENTARE A APEE ÎN ŢĂRILE SEE 

Reglementările naţionale şi cadrul procedural al achiziţiilor publice eficiente energetic au fost 

analizate de partenerii cu statut public sau care lucrează direct cu administraţiile publice din 

fiecare ţară implicată în proiect prin completarea Anexei 2 - Fişa naţională a Metodologiei de 

implementare a WP3. 

În plus, fişele naţionale au fost completate cu informaţii referitoare la reglementările naţionale şi 

la cadrul procedural pentru achiziţiile publice eficiente energetic în ţările SEE neimplicate în 

proiect: Ucraina, Republica Moldova şi Slovacia. 

Colectarea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic din zona SEE au fost structurate 

considerând următoarele criterii: 

1. Cadrul legislativ pentru APEE (ESD şi APEE EU) 

a. Care măsuri, din cele expuse în lista Anexa VI a ESD, au fost descrise în 

legislaţia APEE cu scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

b. Măsurile prevăzute în NEEAP pentru adoptarea dispoziţiilor Art.5 ESD.  

2. Politici generale /strategii pentru APEE şi /sau GPP 

a. Există politici generale/strategii pentru APEE şi/sau GPP, de exemplu NAP? 

b. Există obiective specifice pentru APEE şi/sau  GPP? 

3. Dispoziţii de punere în aplicare pentru APEE şi /sau GPP 

a. Care autoritate de supraveghere a fost desemnată să asigure rolul de lider al 

sectorului public cu privire la APEE? 

b. Care sunt autorităţile responsabile cu privire la GPP? 

c. Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile cu privire la APEE şi/sau  GPP? 

d. Există în legislaţie criterii obligatorii sau cu titlu de recomandare cu privire la 

APEE? 

e. Ce alte tipuri de instrumente există, inclusiv referitoare la diseminare, informare 

şi instruire?  

În cele ce urmează, va fi prezentată o scurtă descriere a informaţiilor esenţiale incluse în fişele 

naţionale. Documentele integrale se găsesc ca anexă la prezentul catalog.  

 

Italia 

În legislaţia italiană cu privire la APEE, sunt descrise două tipuri de măsuri incluse în lista 

cuprinsă în Anexa VI a ESD. Aceste măsuri sunt următoarele: 
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- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente şi vehicule. 

Aceste liste trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 

(4) , folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de 

analiză pentru a asigura rentabilitatea costurilor, şi 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Documentele relevante cu privire la APEE: 

 Decretul legislativ nr. 115/2008 care implementează Directiva 2006/32/EC, cu privire la 

eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice 

    Regulamentul 59/2011, conţine metodologiile pentru calcularea cerinţelor minime de 

performanţă energetică pentru clădiri şi sisteme de încălzire, în legătură cu utilizarea  încalzirii 

iarna şi a aerului conditionat vara (cu referire numai la anvelopa clădirii) şi producerea de apă 

caldă pentru uz personal. Această dispoziţie reglementează, de asemenea, instalarea, 

operarea, întreţinerea şi inspecţia de instalaţii de încălzire; 

   Decretul ministerial din 26 iunie 2009 care conţine liniile directoare naţionale pentru 

certificarea performanţei energetice a clădirilor şi care pune în aplicare un element-cheie al 

Directivei 2002/91/EC a Parlamentului European privind performanţa energetică a clădirilor;  

 Legea nr. 99/ 2009 oferă baza de reglementare pentru formularea unei politici energetice noi, 

cu scopul de a crea o strategie pe termen lung la nivel global pentru dezvoltarea sectorului 

energetic naţional, în concordanţă cu principiile care guvernează o piaţă energetică liberă; 

 Decretul legislativ nr. 28 din 3 martie 2011 care promovează utilizarea energiei din surse 

regenerabile, integrează măsuri de eficienţă energetică şi pentru utilizarea surselor regenerabile 

de energie. 

Cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiune cu privire la Eficienţa Energetică (NEEAP), dezvoltat 

de către Italia în 2011 include extinderea măsurilor de eficienţă energetică prevăzute în primul 

NEEAP până în anul 2020. Aceste măsuri se referă la instrumente financiare pentru 

economisirea energiei, audituri energetice a clădirilor publice sau în clădiri de utilitate publică, 

certificarea performanţei energetice a clădirilor publice sau în clădiri de utilitate publică, obligaţia 

de a procura produse cu consum redus sau eficient de energie. 

Planul naţional de acţiune pentru achiziţii publice ecologice/verzi (GPP) din Italia a fost adoptat 

în aprilie 2008. 

Italia nu are ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni practice pentru APEE şi/sau GPP, dar are alte 

instrumente care includ informaţii cu privire la achiziţii publice, şi anume: o platforma de internet 

(http://www.dsa.minambiente.it/gpp/page.asp?id=46), unul sau mai multe evenimente anuale 

naţionale şi alte instrumente (a se vedea Fişa naţională pentru Italia, din Anexa nr. 1). 

 

 

http://www.dsa.minambiente.it/gpp/page.asp?id=46
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Grecia 

Majoritatea măsurilor prevăzute în lista din Anexa VI a ESD (5 din cele 6), sunt descrise în 

legislaţia naţională, în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public pentru APEE iar 

pentru unele există legislaţie secundară pentru monitorizarea implementării lor. 

Documentul principal este Legea 3855/2010 „Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice la 

utilizatorii finali şi a serviciilor energetice şi alte dispoziţii” care transpune Directiva 32/2006-EC 

şi stabileşte dispoziţiile pentrru vehiculele eficiente energetic, echipamente, clădiri şi folosirea 

serviciilor energetice în sectorul public. 

Alte documentele legislative relevante cu privire la APEE în Grecia: 

 Decretul ministerial D6/B/14826/17-06-2008 "Măsurile de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice şi economiile de energie în sectorul public şi a publicului larg" 

 Legea nr. 3661/2008 “Măsuri de reducere a consumului de energie la clădiri şi alte 

dispoziţii"  

 Decretul ministerial D6/V/oik.5825/9.4.2010 "Adoptarea regulamentului cu privire la 

performanţa energetică a clădirilor"  

 Legea nr. 3851/2010 "Accelerarea dezvoltării energiei regenerabile şi schimbările 

climatice şi alte dispoziţii referitoare la Ministerul Mediului, Energiei şi Schimbărilor 

Climatice” 

  Decret prezidenţial nr. 100/2010 "Inspectori energetici ale clădirilor, cazanelor de încălzire 

şi de aer condiţionat"  

 Legea nr. 3889/2010 "Finanţarea intervenţiilor de mediu, Fondul Verde, ratificarea hărţilor 

forestiere şi alte dispoziţii"  

 Decretul ministerial DEFK 5006718EX2001/11.2.2011 "Stimulente pentru înlocuirea 

vehiculelor cu tehnologie veche"  

 Legea 3982/2011, capitolul 4:”Promovarea vehiculelor nepoluante şi eficiente energetic de 

transport rutier (armonizarea cu Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23/4/2009 (L120) 

 Decret prezidenţial D6/7094/2011 “Metodologia-cadru pentru măsurarea şi verificarea 

economiilor de energie pentru atingerea indicativului naţional la utilizatorii finali de energie 

- Lista indicativă de măsuri eligibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice - energetică 

conţinut de combustibili pentru utilizare finală”. 

Grecia a adoptat de asemenea cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă 

Energetică (NEEAP) în anul 2011 care evidenţiază măsuri şi iniţiative specifice pentru 

promovarea APEE în ţară pentru toţi utilizatorii finali. În principal, cel de-al doilea NEEAP în 

Grecia conţine un mare număr de măsuri adresate clădirilor publice (administraţia centrală. 

Primării, spitale, şcoli) în scopul de a realiza economii prin folosirea produselor eficiente 

energetic, dezvoltarea pieţei serviciilor energetice şi schimbarea parcului de vehicule proprii cu 

vehicule mai eficiente energetic. 

In legătură cu codul nou al construcţiilor, este obligatorie instalarea de centrale termice solare 

pentru DHW (Apă caldă menajeră) în clădirile publice, în timp ce pentru noile clădiri publice 
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construite după anul 2014 există o reglementare conform căreia nevoile primare de energie ale 

acestora ar trebui să fie acoperite prin eficienţă energetică şi sisteme de energie regenerabilă. 

Nici un NAP pentru GPP nu a fost avansat până în prezent, dar, conform articolului 18 din 

Legea nr. 3855/2010 a fost stabilit un comitet interministerial în a doua jumătate a anului 2010 

cu rolul de a prezenta un asemenea Plan Naţional pentru aprobare până la sfârşitul anului 

2012. 

Grecia nu are ghiduri oficiale, manuale şi alte instrucţiuni utile pentru APEE şi/sau GPP, dar au 

fost produse materiale promoţionale pentru APEE şi diseminate în mod special în rândul 

primăriilor şi unui „birou de informare GPP” recent înfiinţat la Ministeriul Mediului, Energiei şi 

Schimbărilor Climatice (MEECC). Acest birou acţionează în prezent ca o interfaţă pentru 

sectorul public în probleme legate de APEE şi GPP. În cele din urmă, în timp Legea nr. 

3855/2010 abordează majoritatea măsurilor listate în Anexa VI a ESD, un număr de decrete 

ministeriale este încă in aşteptare cu scopul de a implementa în totalitate aceste dispoziţii în 

toată ţara. Un plus important în acest cadru juridic vine cu înființarea Autorității Independente 

pentru Achiziții Publice și a Registrului Electronic de Achiziții Publice Centrale, cu Legea 

4013/15.09.2011. 

 

Bulgaria 

În Bulgaria, legislaţia cu privire la APEE descrie patru dintre măsurile prevăzute în lista din 

Anexa VI a ESD: 

- cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie, inclusiv 

contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de economii de energie 

măsurabile şi predeterminate (inclusiv situaţiile când administraţiile publice au responsabilităţi 

externalizate); 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente. Listele 

trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, 

după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru 

a asigura rentabilitatea; 

- cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a recomandărilor eficiente 

din punct de vedere al costurilor;  

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Documentele relevante cu privire la APEE: 

 Legea cu privire la Eficienţa energetică din 14 noiembrie 2008; 

 Legea cu privire la Energia din Surse Regenerabile din 3 mai 2011 
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Cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică (NEEAP) a fost eleborat în 

conformitate cu Directiva 2006/32/EC privind eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile 

energetice. Acesta este al doilea din cele trei Planuri Naţionale de Acţiune pentru Eficienţă 

Energetică şi acoperă perioada 2011-2016 şi proiecţiile pentru 2020. 

Măsurile prevăzute în NEEAP 2011-2013 privesc partea de aprovizionare, de transport şi 

distribuţie de energie şi alte măsuri care se aplică tuturor acestora. 

Planul Naţional de Acţiune din Bulgaria (NAP) cu privire la GPP se află în lucru. Cu toate 

acestea, Bulgaria are un Plan Naţional de Acţiune pentru a încuraja Achiziţii Publice "Verzi", o 

Strategie energetică a Republicii Bulgaria până în anul 2020, o Strategie de Eficienţă Energetică 

Naţională (NEES - National Energy Efficiency Strategy) şi alte documente referitoare la GPP. 

Cu privire la ghiduri şi manuale specifice de proceduri, trebuie menţionate aici două documente 

foarte importante:  

 Manualul privind Achiziţiile Publice Ecologice (GPP) (cu scopul de a ajuta autorităţile 

naţionale să pună în aplicare o politică de succes a cerinţelor de achiziţii publice verzi) şi 

 Ghidul privind cerinţele pentru eficienţa energetică şi economiile de energie în achiziţii 

publice pentru furnizarea de bunuri pentru echipamente şi vehicule pentru a minimiza 

costurile operaţionale. (Alte instrumente, inclusiv privind diseminarea şi informarea sunt 

indicate în Fişa naţională pentru Bulgaria, din Anexa nr. 1) 

 

Serbia 

În legislaţia din Serbia nu există reglementări referitoare la eficienţa energetică în achiziţiile 

publice, dar unele referinţe sunt prevăzute în legislaţia privind utilizarea raţională a energiei. 

Totuşi, în practică pe bază de voluntariat, unele companii şi instituţii au efectuat achiziţii publice 

din punct de vedere al eficienţei energetice.  

În aceste cazuri, toate măsurile prevăzute în lista din Anexa VI a ESD sunt întâlnite în practica 

de afaceri din Serbia. 

Documente relevante cu privire la APEE: 

 Legea Energiei Nr. 57/2011; 

 Regulamentul privind eficienţa energetică a clădirilor Nr. 61/2011; 

 Legea cu privire la planificare şi construcţie Nr. 72/2009; 

 Legea privind utilizarea raţională a energiei (legislaţie în lucru). 

Planul Naţional de Acţiune cu privire la Eficienţa Energetică a Republicii Serbia pentru perioada 

2008-2016 a fost elaborat în 2008, dar nu include măsuri concrete privind GPP/ APEE. În acest 

document există o recomandare de a se elabora o strategie pentru APEE/ GPP. 

În această ţară, nu exista ghiduri, manuale sau instrucţiuni utile pentru APEE şi/sau GPP. 
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Slovenia 

In legislaţia cu privire la APEE din Slovenia  sunt descrise patru dintre măsurile cuprinse în lista 

din Anexa VI a ESD: 

- cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie, inclusiv 

contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de economii de energie 

măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile publice au responsabilităţi 

externalizate); 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente şi vehicule. 

Lista trebuie să fie întocmită de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), 

folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de 

analiză pentru a asigura rentabilitatea; 

- cerinţe pentru achiziţionarea de echipamente care au un consum de energie eficient în toate 

modurile, inclusiv în modul de aşteptare, folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului 

de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea;  

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Documentele relevante cu privire la APEE: 

- Plan de acţiune pentru Achiziţiile Publice Verzi pentru perioada 2009-2012 (2009) 

- Plan de Acţiune Naţional privind Eficienţa Energetică 2008-2016 – NEEAP 1 (2008) 

-      Decretul privind achziţiile publice verzi (2011, actualizat in 2012) 

-      Legea Energiei (1999, actualizată în 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) 

Primul NEEAP, pentru 2008-2016, a fost adoptat de Guvernul Republicii Slovenia în ianuarie 

2008. Al doilea proiect de NEEAP, pentru perioada 2011-2016, a fost pregătit în octombrie 

2011. 

În cel de-al doilea NEEAP s-a realizat o trecere în revistă a activităţilor din sectorul public în 

ceea ce priveşte art. 5 ESD şi au fost stabilite activităţi viitoare. Potrivit acestui document, în 

viitor, sectorul public trebuie să continue punerea în aplicare coerentă a activităţilor avute în 

vedere în primul plan de acţiune, şi pe care NEEAP 2 le completează cu următoarele activităţi 

principale: 

 un sistem de stimulente financiare va fi stabilit pentru servicii energetice, în special de 

asigurare contractuală a economiilor de energie; 

 legislaţia care reglementează domeniul de parteneriat public-privat a rămas neschimbată, şi 

anumite aspecte sunt încă obiectul unor interpretări diferite, inclusiv problema municipalităţilor 

de a lua credite, impozitarea serviciilor şi probleme de contabilitate. Din acest motiv, va fi stabilit 

un sistem de sprijin pentru eliminarea automată a barierelor administrative (coordonat de 

Ministerul Economiei, acum Ministerul Dezvoltării Economice şi Tehnologiei ) şi vor fi pregătite 

materiale îndrumătoare (ex. modele de proceduri contractuale); 
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 sprijin de specialitate pentru clienţii din sectorul public, în elaborarea de proiecte, 

încheierea de contracte şi evaluarea efectelor; 

 o schemă de stimulente financiare pentru furnizorii specializaţi pentru dezvoltarea de 

servicii energetice. 

Activităţile planificate în al doilea NEEAP reprezintă un sprijin pentru comunităţile locale auto-

guvernate pentru implementarea programelor EEU şi folosirea RES în concordanţă cu 

conceptele locale de energie. 

Slovenia are un “Plan de Acţiune pentru Achiziţii Publice Verzi din 2009 până în 2012”, adoptat 

în 2009. 

În această ţară nu există ghiduri sau manuale pentru APEE/ GPP, dar există alte instrumente, 

inclusiv diseminarea de informaţii şi instruirea: formarea de formatori pentru funcţionarii publici, 

educarea funcţionarilor publici, implementarea de proiecte-pilot, etc.  

 

Austria 

Toate măsurile prevăzute în lista din Anexa VI ESD, sunt descrise în legislaţia austriacă cu 

privire la APEE cu scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public. 

Câteva din documentele relevante cu privire la APEE sunt: 

- Legea federală a Achiziţiilor (Monitorul Oficial Federal I, nr.17/2006) 

 Legea generală privind energia electrică (Monitorul Oficial Federal I nr. 110/2010) 

 Legea federală privind energia eco (Monitorul Oficial Federal I nr. 75/2011)  

 Legea federală privind promovarea instalării de conducte de termoficare şi de răcire 

(Monitorul Oficial Federal I nr. 113/2008)  

 Legea federală privind crearea unui fond de climat şi energie (Monitorul Oficial Federal I 

nr. 37/2009)  

Austria a adoptat cel de-al doilea NEEAP în iunie 2011. Acesta vizează o creştere a eficienţei 

energetice cu 9% până în 2016 prin implementarea măsurilor în ceea ce priveşte clădirile (noi şi 

renovate), sectorul public, furnizarea de energie, mobilitatea, etc. 

Planul de Acţiune Austriac pentru Achiziţii Publice Durabile a fost adoptat de către Consiliul 

de Miniştri în iulie 2010. Planul de acţiune include o descriere a stadiului actual, obiectivele şi 

masurile pentru atingerea acestor obiective. De asemenea, include criterii de bază pentru 16 

grupe de produse. 

Planul de Acţiune Austriac pentru Achiziţii Publice Durabile oferă îndrumări pentru 

achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor verzi şi eficiente energetic, Pentru alte instrumente 

cu privire la APEE/ GPP vă rugăm consultaţi Fişa naţională pentru Austria din Anexa nr. 1. 
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Ungaria 

Patru dintre măsurile prevăzute în lista din Anexa VI a ESD, sunt descrise în legislaţia ungară 

cu privire la APEE, în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public: 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente şi vehicule 

liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), 

folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de 

analiză pentru a asigura rentabilitatea; 

- cerinţe pentru achiziţionarea de echipamente care au un consum de energie eficient în toate 

modurile, inclusiv în modul de aşteptare, folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului 

de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea;  

- cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a recomandărilor eficiente 

din punct de vedere al costurilor;  

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Planul de Acţiune Naţional cu privire la APEE nu este încă publicat, deşi era de prevăzut pentru 

2011, şi nu sunt prevăzute măsuri concrete. 

Ungaria nu are un Plan de Acţiune Naţional cu privire la GPP, în acest moment, dar Strategia 

Naţională de Inovare în Mediu (2011-2020) a fost publicată în 2011 şi cuprinde referiri la 

achiziţiile publice verzi. 

Nu există ghiduri sau manuale cu privire la APEE/ GPP. 

 

România 

Toate măsurile, prevăzute în lista din Anexa VI a ESD, sunt descrise în legislaţia pentru APEE, 

în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public. 

Câteva dintre documentele relevante cu privire la APEE sunt următoarele: 

 Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la 

consumatorii finali a surselor regenerabile de energie 

 Ordinul nr. 1767/2009, privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor 

energetici şi a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici 

 Legea nr.  329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice. 

Cel de-al doilea NEEAP este în momentul de faţă în faza de proiect. Acest document este 

publicat pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru consultare 

publică. 
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Conform celui de-al doilea NEEAP, măsurile concrete de adoptare a prevederilor art. 5 EDS 

sunt cele cu privire la economii de energie primară şi economii de energie finală în sectoarele 

de utilizare finală. Altă măsură menţionată în cel de-al doilea NEEAP este aceea că Autoritatea 

Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) va continua în perioada 2011-2016, 

să organizeze acţiuni de informare / comunicare şi de formare profesională legate de măsurile 

incluse în al doilea NEEAP şi să faciliteze cooperarea cu grupurile ţintă, diseminarea de 

informaţii şi de formare profesională a persoanelor implicate în punerea în aplicare a măsurilor. 

Planul Naţional de Acţiune pentru GPP în România se află în proces de elaborare. 

România are două platforme de internet pentru GPP (www.achizitiiecologice.ro, 

www.achizitiiverzi.ro) şi 3 ghiduri cu privire la necesitatea de comportament eco-responsabil la 

toate nivelurile societăţii şi de a încuraja achiziţiile publice ecologice (Ghidul funcţionarului 

public eco, Ghidul cetăţeanului eco, Ghidul eco-touristului), elaborat de Ministerul Mediului şi 

Pădurilor. 

De asemenea, România promovează manualul „Achiziţii ecologice! Ghidul achiziţiilor publice 

ecologice” elaborat de Comisia Europeană, în scopul de a disemina informaţii privind APEE 

şi/sau GPP. 

  

Republica Moldova 

În Republica Moldova legislaţia pentru APEE descrie următoarele patru măsuri din cele aflate în 

lista din Anexa VI a ESD: 

- cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie, inclusiv 

contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de economii de energie 

măsurabile şi predeterminate (inclusiv situaţia când administraţiile publice au responsabilităţi 

externalizate); 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente şi vehicule. 

Listele trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), 

folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de 

analiză pentru a asigura rentabilitatea; 

- cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a recomandărilor eficiente 

din punct de vedere al costurilor;  

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Documentele relevante cu privire la APEE sunt următoarele: 

 Legea Nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energiei regenerabile 

 Legea Nr. 160-XVI din 12 iulie 2007  
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 Legea nr.117-XVIII din 23 decembrie  2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul 

de constituire a Comunităţii Energetice  

 Strategia de Energie a Republicii Moldova până în anul 2020, aprobată prin Decizia 

Guvernului nr. 958 din 21 august 2007 

 Programul Naţional de Eficienţă Energetică pentru perioada 2011-2020, aprobat prin 

Decizia Nr. 833 din 10.11.2011 

Cele mai multe din măsurile prevăzute în NEEAP 2011-2020 cu privire la adoptarea 

prevederilor art. 5 EDS se referă la sectorul de electricitate, sectorul de gaze naturale, sectorul 

de energie termică şi sectorul de construcţii. 

Republica Moldova nu a elaborat încă un NAP cu privire la GPP.  

Referitor la ghiduri, manuale şi alte instrucţiuni utile cu privire la APEE şi/sau GPP, Republica 

Moldova are un “Ghid pentru consumatorul de energie electrică”: elaborat în 2009 în cadrul 

asistenţei tehnice primite de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din 

partea Agenţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională din Suedia şi „Ghidul tău cu 

privire la eficienţa energetică”, produs în cadrul proiectului "Creşterea eficienţei energetice a 

municipiilor Chişinău şi Sevastopol pe baza experienţei pozitive existente". Acest proiect a fost 

implementat de către Primăria Chişinău şi finanţat de către Comisia Europeană prin Programul 

CIUDAD. 

 

Ucraina 

Trei dintre măsurile prevăzute în lista din Anexa VI a ESD, sunt descrise în legislaţia ucraineană 

cu privire la APEE: 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente şi vehicule. 

Listele trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), 

folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de 

analiză pentru a asigura rentabilitatea; 

- cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a recomandărilor eficiente 

din punct de vedere al costurilor;  

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Legislaţia de bază care reglementează relaţiile în domeniul eficienţei energetice sunt 

următoarele: 

 Legea Ucrainei privind economisirea de energie (nr. 75/1994) 

 Legea Ucrainei privind industria energiei electrice (nr 575/1997); 

 Legea Ucrainei privind combustibilii alternativi (1391-XIV / 2000); 

 Legea Ucrainei cu privire la surse alternative de energie (555-IV / 2003); 
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 Legea Ucrainei privind producţia combinată de căldură şi energie electrică (cogenerare) şi 

utilizarea potenţialului de energie a deşeurilor (2509-IV / 2005); 

 Legea Ucrainei a gazului (metanol) a zăcămintelor de cărbune 

Planul Naţional de Acţiune privind Eficienţa Energetică este în curs de elaborare de către 

Agenţia Naţională a Ucrainei privind Asigurarea Utilizării Eficiente a Resurselor Energetice 

împreună cu toate ministerele şi departamentele, precum şi cu participarea Băncii Mondiale. 

Cu toate acestea, există un Plan Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice (elaborat în 

1998 de către Agenţia Naţională a Ucrainei privind Asigurarea de Utilizare Eficientă a 

Resurselor Energetice). Acest plan implică forţe economice pentru a răspunde provocărilor 

generate de ameninţarea încălzirii globale. Planul se axează pe acţiunea limitată şi concetrată a 

guvernului şi pe parteneriatele inovatoare publice/private. De asemenea, se bazează pe 

ingeniozitatea, creativitatea şi simţul de responsabilitate a poporului ucrainean. 

Planul Naţional de Acţiune privind schimbările climatice include măsuri de economisire a 

energiei privind echipamentele, vehiculele, clădirile şi auditurile energetice. 

Ucraina nu are linii directoare, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru APEE şi / sau GPP, ci 

doar alte instrumente, care includ informaţii cu privire la acest tip de achiziţii publice (a se vedea 

Fişa naţională pentru Ucraina din Anexa nr. 1).  

 

Slovacia 

Legislaţia Slovaciei pentru APEE descrie două dintre măsurile, prevăzute în lista din Anexa VI a 

ESD, cu scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public. Aceste măsuri sunt: 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de echipamente şi vehicule. 

listele trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), 

folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de 

analiză pentru a asigura rentabilitatea; 

- cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau închiriate sau părţi 

ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Documente relevante privind APEE sunt următoarele: 

 Legea nr. 476/2008 privind eficienţa energetică; 

 Decretul nr. 429/2009 cu privire la procesul de audit energetic, conţinutul raportului de audit 

energetic şi a datelor monitorizate; 

 Decretul nr. 587/2009 stabileşte conţinutul de aplicare privind permisul de auditor energetic, 

crearea şi regulile de evaluare a comisiei, conţinutul şi timpul de evaluare, aspecte privind 

evaluarea şi certificarea; 
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 Decretul nr. 428/2010 în ceea ce priveşte volumul şi metoda de evaluare şi calcul a 

eficienţei şi a intensităţii energetice. 

Al doilea NEEAP a fost  adoptat de către guvernul slovac în data de 11 mai 2011.   

Măsurile prevăzute în NEEAP pentru adoptarea dispoziţiilor Art. 5 ESD, pentru 2011 - 2013, cu 

privire la construcţii, aparate electrocasnice şi sectorul public. 

 Slovacia are un Plan de Acţiune Naţional pentru GPP pentru perioada 2007-2010 care a fost 

aprobat în 7 noiembrie 2007 prin Rezoluţia Guvernului Nr. 944. 

Al doilea Plan de Acţiune Naţional pentru GPP pentru 2011-2015 este în proces de elaborare 

de către Agenţia de Energie şi Inovare a Slovaciei. 

Slovacia promovează „Achiziţii ecologice! Ghidul achiziţiilor publice ecologice” elaborat de 

Comisia Europeană, în scopul diseminării informaţiilor privind APEE şi/sau GPP. 
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IV. TABEL DE EVALUARE 

Toate informaţiile privind cadrul care reglementează APEE sunt centralizate în următorul tabel: 

Tabel nr. 1 – Tabel de evaluare 

 IT GR SI AU HU RS BG RO SK UA RM Observations 

Măsuri, din 

lista Anexa VI 

ESD, care au 

fost descrise în 

legislaţia 

pentru APEE 

pentru a 

demonstra 

rolul exemplar 

al sectorului 

public 

Cerinţe privind 

instrumentelor financiare 

pentru economisirea 

energiei, inclusiv contractele 

de performanţă energetică, 

care prevăd furnizarea de 

economii de energie 

măsurabile şi predeterminate 

NU DA DA DA NU NU DA DA NU NU DA 

Toate ţările din zona SEE (cu 

excepţia Serbiei) au inclus în 

legislaţia de bază masuri cu 

privire la APEE incluse în lista 

Anexei VI a ESD (în medie, intre 

2şi 6 măsuri). Următoarele măsuri 

sunt cel mai des întâlnite în 

legislaţia pentru APEE, legate de 

cele 11 ţări care au fost studiate: 

- achiziţia diferitelor categorii de  

echipamente şi vehicule pe baza 

listelor de produse cu specificaţii 

referitoare la eficienţa energetică, 

liste care trebuie să fie întocmite 

de către autorităţi şi agenţii 

(Aprox. 82%)  

- achiziţionarea sau închirierea 

clădirilor, sau părţi ale acestora, 

eficiente energetic sau cerinţe de 

a le înlocui sau de a le modifica 

pentru a le face mai eficiente 

energetic (Aprox. 82%) 

- folosirea auditurilor energetice şi 

Cerinţe de a achiziţiona 

echipamente şi vehicule pe 

baza listelor de produse cu 

specificaţii referitoare la 

eficienţa energetică pentru 

diferite categorii de 

echipamente şi vehicule liste 

care trebuie să fie întocmite 

de către autorităţi şi agenţii 

DA DA* DA DA DA NU DA DA DA DA DA 

Cerinţe de a achiziţiona 

echipamente care au în toate 

modurile de folosire eficienţa 

consumului de energie, 

inclusiv modul de aşteptare, 

sau de a folosi, analiza 

costului pe durata ciclului de 

NU DA DA DA DA NU NU DA NU NU NU 
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 IT GR SI AU HU RS BG RO SK UA RM Observations 

viaţă sau metode 

comparabile de analiză 

pentru a asigura rentabilitatea 

implementarea recomandărilor de 

eficienţă a costurilor (Aprox. 

55%).  

- recenziile, studiile şi rapoartele 

produse de instituţii nationale şi 

publicate pe site-urile oficiale 

(inclusiv pe www.ec.europa.eu) 

arată ca se înregistrează 

economii de energie de la an la 

an (datorită implementării acestor 

măsuri). 

Cerinţe de a înlocui sau a 

modifica echipamentele şi 

autovehiculele existente cu 

echipamentel enumerate mai 

sus 

NU DA* NU DA NU NU NU DA NU NU NU 

Cerinţe de a folosi audituri 

energetice şi de a pune în 

aplicare recomandările 

eficiente din punct de vedere 

al costurilor 

NU NU NU DA DA NU DA DA NU DA DA 

Cerinţe de a achiziţiona sau 

de a închiria clădiri eficiente 

energetic sau părţi ale 

acestora, sau cerinţe de a 

înlocui sau de a modifica 

clădirile cumpărate sau 

închiriate, sau părţi ale 

acestora, pentru a le face mai 

eficiente energetic 

DA DA DA DA DA NU DA DA DA DA DA 

Măsuri concrete prevăzute în NEEAP pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art. 5 din ESD 

DA DA DA DA NU NU DA DA DA NU DA 

Măsurile privind economisirea de 

energie pentru Ucraina sunt 

incluse în Planul Naţional de 

Acţiune privind Schimbările 

Climatice. 

Serbia are NEEAP dar nu sunt  

menţionate în el măsuri concrete 

http://www.ec.europa.eu/
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 IT GR SI AU HU RS BG RO SK UA RM Observations 

privind APEE/ GPP in timp ce 

Ungaria are NEEAP inainte de 

publicarea acestuia. 

Existenţa unei politici/strategii pentru APEE 

şi/sau GPP 

DA NU DA DA NU NU DA NU DA NU NU 

Majoritatea ţărilor studiate (aprox. 

55%) nu au politici/strategii pentru 

APEE şi/sau GPP, deşi există ţări 

precum Grecia şi România în 

care se lucrează la un Plan de 

Acţiune Naţional pentru GPP. 

Existenţa tintelor specifice pentru APEE şi/sau 

GPP DA NU DA DA NU NU DA DA DA NU NU 

Ţările care nu au obiective/ţinte 

specifice pentru APEE/GPP sunt 

cele care nu au un Plan de 

Acţiune Naţional pentru GPP. 

Existenţa unei(unor) autorităţi de supraveghere 

desemnate să asigure rolul de lider al 

sectorului public relevant pentru APEE 

DA DA DA DA DA  NU DA DA DA DA DA 

Serbia este singura ţară care nu 

are o autoritate de supraveghere 

desemnată să asigure rolul de 

lider al sectorului public relevant 

pentru APEE. Pentru celelalte 

ţări, ministerele sunt autorităţile 

care îndeplinesc acest rol în cele 

mai multe cazuri (Ministerul 

Mediului, Ministerul Economiei, 

Ministerul Resurselor Naţionale, 

etc.) 

Existenţa autorităţilor responsabile cu GPP 
DA DA DA DA DA  NU DA DA DA DA DA 

Serbia este singura ţară care nu 

are autorităţi responsabile cu 

GPP. 

Existenţa de ghiduri, manuale şi alte 

instrucţiuni folositoare pentru APEE şi/sau GP 

NU DA NU DA NU NU DA DA DA NU NU Majoritatea ţărilor investigate 

(precum Bulgaria, Ungaria, Italia  
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 IT GR SI AU HU RS BG RO SK UA RM Observations 

Grecia, România, Slovenia şi 

Slovacia) promovează pe site-

urile oficiale Manualul achiziţiilor 

verzi, dezvoltat de Comisia 

Europeană. 

Existenţa de calificare / criterii de selecţie, 

obligatorii sau recomandate, în legislaţie sau în 

legislaţia secundară 
DA DA DA DA DA NU NU DA DA NU  NU 

În majoritatea ţărilor (aprox .55%) 

există criterii de selecţie/calificare, 

obligatorii sau recomandate, în 

legislaţia primară sau în legislaţia 

secundară. 

Existenţa altor instrumente, inclusiv 

diseminarea de informaţii şi instruiri DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA 

Toate ţările au elaborat 

instrumente, inclusiv diseminarea 

de informaţii şi instruiri referitoare 

la APEE/ GPP  

*Legislaţie secundară în curs de aprobare pentru imlementarea completă
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REZUMATUL TABELULUI 

Deşi nu toate măsurile din lista anexei VI ESD sunt incluse în legislaţia naţională cu privire la 

APEE a ţărilor SEE, există informaţii oficiale care susţin că s-au înregistrat economii de energie 

constante datorită implementarii măsurilor mai sus menţionate. 

Numai două ţari au adoptat toate măsurile menţionate în legislaţiile lor, iar Serbia este singura 

ţara care nu a adoptat dispoziţiile celei de a 6-a anexe a ESD în legislaţia naţională. Media 

numărului de măsuri incluse în legislaţia naţională a ţărilor SEE este de 3.6, care practic 

corespunde situaţiei a 4 din 11 ţari. 

Deşi Ungaria şi Ucraina au creat premisele legale pentru sectorul public cu scopul de a-şi 

angaja rolul exemplar în evidenţierea APEE, NEEAP-urile nu includ măsuri concrete pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art. 5 al ESD. 

De asemenea, din cele 11 ţări analizate, 8 au prevăzut aceste măsuri concrete şi numai 5 au un 

plan de acţiune APEE dedicat. 

Din punct de vedere al implementării practice, majoritatea ţarilor au desemnat organisme 

guvernamentale ca autorităţi responsabile atât cu asigurarea rolului exemplar al sectorului 

public în domeniul APEE, cât  şi cu coordonarea sistemului de APEE/GPP.  

Majoritatea partnerilor din cadrului proiectului EFFECT au arătat că ghidurile GPP ale EC sunt 

acceptate ca recomandări ale autorităţilor publice în ţările acestora şi numai pentru 5 din cele 11 

ţări există ghiduri, manuale sau instrumente similare. 

Deşi criteriile de eficienţă energetică/ecologice sunt considerate acceptabile în legislaţiile a 7 din 

cele 11 ţări, acest tip de criteriu a fost definit numai în 2 din ţările analizate (Slovenia şi Ungaria-

recomandat). 

Toate ţările analizate manifestă interes faţă de promovarea/diseminarea APEE. Partenerii care 

au contribuit la colectarea informaţiilor au indicat prezenţa unei multitudini de instrumente 

menite să popularizeze subiectul: platforme  web, evenimente, buletine informative şi publicatii, 

ghiduri, facilitarea schimburilor bunelor practici, acţiuni pilot, programe/finanţări şi acţiuni de 

formare naţionale, care, pe lângă evenimentele de diseminare, reprezintă cel mai frecvent 

instrument pentru susţinerea achiziţiilor publice eficiente energetic. 
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V. PROPUNERI DE BUNE PRACTICI 

 

O parte din partenerii implicaţi în acest proiect au propus exemple de bune practici în domeniul 

achiziţiilor publice ecologice/eficiente energetic.  

Proiectele propuse includ: 

 Investiţii EE (parcarea fotovoltaică din Pesaro, şcoli „verzi” şi becuri eficiente energetic 

în Grecia) 

 Înfiinţarea de agenţii de energie (în Slovenia şi România) 

 Aderarea la Pactul Primarilor (Italia şi România) 

 Implementarea de proiecte in domeniul eficienţei energetice şi al achiziţiilor publice 

„verzi”/eficiente energetic. 

Exemplele privind implementarea APEE/GPP şi a eficienţei energetice prezentate pentru Italia, 

includ experienţa Provinciei Roma pentru a deveni coordonator teritorial pentru Pactul 

Primarilor cu scopul de a crea o comunitate locală pentru energie durabilă şi de a politicile 

energetice la nivel municipal. Un obiectiv similar este vizat de Provincia Rimini care a înfiinţat 

un portal web dedicat achizitiilor publice ecologice în turism, care este punctul de întâlnire a 

cererii şi ofertei ce activează în acest domeniu. 

Regiunea Marche a realizat de asemenea paşi importanţi pentru promovarea GPP înfiinţând 

Reţeaua Regională pentru achiziţii publice ecologice. Reţeaua furnizează instruiri şi consiliere 

pentru achizitorii publici pentru a facilita integrarea criteriilor de mediu în achiziţiile publice. 

Contribuind la atingerea obiectivelor europene şi naţionale, Provincia Pesaro a elaborat Planul 

Operativ pentru implementarea achiziţiilor publice ecologice, care prevede acţiuni interne şi 

externe. 

Un exemplu concret de încurajare a eficienţei energetice în Italia este realizarea celei mai mari 

parcări publice fotovoltaice din Europa, investiţie efectuată în Pesaro. Parcarea aici este gratuită 

iar compania care a câştigat contractul obţine profit vânzând energie şi primind subvenţia 

naţională prevăzută pentru domeniul fotovoltaicelor. 

Pentru teritoriile greceşti reprezentate în proiectul EFFECT, în ultimii trei ani, au fost investiţi 

aproximativ 5 milioane de Euro în domeniul achiziţiilor publice ecologice care să conducă la 

eficienţă energetică. 

Astfel, Grecia a fost reprezentată de Municipalităţile Holargos, Amaroussion and 

Kalithea/Rodos în cadrul proiectului LEAP (Sisteme Locale de Management de Mediu şi 

Achiziţii). Acest proiect a dezvoltat un set de instrumente şi a oferit ghidare cu scopul de a 

facilita intergrarea principiilor aferente achiziţiilor verzi în cadrul Sistemelor de Management de 

Mediu (EMS). Ghidarea şi instrumentele produse au fost combinate în cadrul “pachetul de 
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instrumente LEAP” lansat în cadrul conferinţei EcoProcura care a avut loc la Barcelona în 

Septembrie 2006. Pachetul de instrumente este disponibil la adresa www.leap-gpp-toolkit.org.    

Municipalităţile Tinos, Aigina, Chalkida (în insula Evoia) şi Syros au achiziţionat mii de lămpi 

şi becuri eficiente energetic pentru iluminatul stradal. 

Municipalitatea Limnos a implementat un proiect mare care a inclus, pe lângă construcţia de 

instalaţii în instituţii şcolare de pe Insula Limnos, şi înlocuirea iluminatului fluorescent cu balast 

electromagnetic şi lămpile fluorescente T8 cu iluminare fluorescentă corespunzătoare cu balast 

electronic eficient energetic şi lămpi fluorescente T5, înlocuirea lămpilor tradiţionale cu lămpi 

fluorescente eficiente energetic, instalarea de aparate de aer condiţionat clasa A şi valve 

termostatice pentru eficienţă energetică. 

Regiunea Evoia a implementat recent un mic proiect pentru izolarea acoperişurilor unei şcoli 

din regiune. Această investiţie a fost realizată cu scopul de genera la eficienţă energetică.  

România este o altă ţară care a făcut paşi importanţi în direcţia achiziţiilor publice ecologice 

îndreptându-se astfel către eficienţă energetică. 

Ministerul Mediului şi Pădurilor a implementat în perioada 2009-2011 proiectul EcoMerge. 

Scopul proiectului este de crea un cadru integrat pentru dezvoltarea pieţei ecologice în 

România, îmbunătăţirea legăturii dintre eco-inovare (prin producţie durabilă) şi achiziţii (consum 

sustenabil). Proiectul a generat site-ul www.achizitiiecologice.ro 

Municipiul Suceava este partener în proiectul EVUE - Vehicule Electrice în Zonele Urbane. 

Acest proiect se concentrează pe dezvoltarea de strategii integrate, durabile şi tehnici dinamice 

de conducere pentru oraşe de a promova utilizarea de vehicule electrice. Iniţiativele urbane de 

încurajare a mediului public şi de afaceri de a utiliza vehicule electrice (VE) va contribui la aerul 

curat şi obiectivele UE referitoare la flotele auto, ceea ce face oraşele mai atractive şi mai 

competitive. EVUE va face schimb şi răspândi soluţii pentru barierele cheie, cum ar fi reticenţa 

publică, lipsa infrastructurii, schimbările tehnologice rapide şi modelarea economică depăşită. 

O altă propunere de bune practici este Agenţia Locală pentru Eficienţă Energetică şi Mediu - 

ALEEM Vaslui, care a obţinut statutul său juridic în 2007. Agenţia este o asociere înfiinţată pe 

consimţământul liber al fondatorilor – autorităţi ale administraţiei publice locale din Vaslui şi 

Bârlad, furnizori de servicii publice locale şi consumatori. Acesta este constituită ca persoană 

română de drept privat, fără scop patrimonial, de interes general, non-guvernamentală, 

autonomă, independentă de interesele specifice ale asociaţilor, non-profit şi non-politică. 

Activităţile agenţiei sunt sprijinite financiar de către Comisia Europeană, în cadrul proiectului 

"Înfiinţarea a 4 agenţii de management energetic în Barreiro (PT), Vaslui (RO), provincia 

Oristano (IT) şi Polesine Malta (MT)". Proiectul a fost dezvoltat prin Programul Intelligent Energy 

Europe, fiind gestionat de Agenţia Executivă pentru Competitivitate şi Inovare - EACI. 

Cu ajutor şi sprijin din partea ALEEM Vaslui, municipiul se poate lăuda cu următoarele: 

- Aproximativ 70% din blocurile de locuinţe au fost reabilitate din fondurile proprietarilor, 

care sunt conştienţi de efectele ameliorării performanţei energetice a clădiriilor asupra 

bugetului gospodăriei; 

http://www.leap-gpp-toolkit.org/
file:///C:\Users\ramona\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\N6R79FXY\www.achizitiiecologice.ro
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- Investiţii care sunt făcute la iniţiativa Agenţiei Locale pentru Eficienţă Energetică şi Mediu 

Vaslui şi cu fonduri strânse cu sprijinul agenţiei. Agenţia a furnizat consiliere cu privire la 

propunerile de proiecte depuse la organismele de finanţare, elaborarea documentaţiilor 

pentru achiziţiile publice în domeniul lucrărilor pentru obiectivele de investiţii; 

- Plan de acţiune cu privire la energia durabilă a municipiului Vaslui pentru perioada 2011-

2020; 

- Ghidul pentru şoferi - sfaturi de criză şi nu numai; 

- Ghidul proprietarului de clădire - certificat de performanţă energetică. 

 

Municipalitatea Encs din Ungaria a implementat un Sistem de Management Energetic, 

neauditat, care este in mare parte bazat pe auto-implicarea angajaţilor. Proiectul crează o 

valoare de comunicare „verde” pentru organizaţie, atât înăuntrul şi în afara ei şi este de 

asemenea un bun exemplu pentru auto-guvernări neavând alte surse de finanţare pentru 

ISO/EMAS sau să intenţioneze să înceapă un sistem de management ne-auditat. 

Toate propunerile de bune practici menţionate mai sus sunt doar câteva exemple care oferă o 

perspectivă asupra măsurilor implementate în unele ţări cu scopul de a atinge obiectivele 

specifice stabilite pentru APEE şi / sau GPP. Detalii despre aceste modele de bune practici sunt 

ataşate în Anexa 2. 
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VI. CONCLUZII 

În ultimii ani se observă o atenţie deosebită care este acordată achiziţiilor publice ecologice 

(GPP) şi achiziţiilor publice eficiente energetic (APEE). GPP/APEE reprezintă un proces prin 

care autorităţile publice urmăresc să achiziţioneze bunuri, servicii şi lucrări cu un impact redus 

asupra mediului prin ciclului lor de viaţă, în comparaţie cu alte bunuri, servicii şi lucrări cu 

aceeaşi funcţie primară. Achiziţionarea de produse mai eficiente poate aduce beneficii directe 

pentru cumpărători şi reducerea semnificativă a costurilor pentru utilizatori, chiar şi atunci când 

cheltuielile iniţiale sunt mai mari. În plus, APEE/GPP vor ajuta la conservarea resurselor 

naturale. Pe această linie, acest Catalog Transnational urmăreşte să ofere o imagine de 

ansamblu asupra cadrului de reglementare al procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic 

şi, de asemenea, să pună la dispoziţie exemple de bune practici oferite de către ţările implicate 

în proiect. 

 

Constatări specifice: 

Ţările SEE au diferite niveluri de dezvoltare a cadrului de reglementare a APEE/GPP: 

I. Liderii si soluţiile lor 

Analiza a identificat ţări care au disponibile o serie de soluţii concrete privind reglementarea 

achiziţiilor publice eficiente energetic, cum ar Austria, Italia, Slovenia şi Ungaria, ţări care 

beneficiază de un cadru de reglementare bun, clar, precis, aliniat aproape în totalitate 

prevederilor UE, şi a cărui implementare este detaliată în politicile naţionale şi în strategiile pe 

termen mediu. În aceste ţări, s-au adoptat în legislaţie, în medie, aproximativ 4 măsuri din cele 

enunţate în Anexa VI a ESD.    

Instrumentele de sprijin concrete dezvoltate (financiare, metodologice, tehnice, etc.) sunt 

corelate cu indicatori de monitorizare a performanţei şi pot fi reproduse în ţările din zona SEE. 

Aceste realităţi explică performanţa înaltă pe care o experimentează aceste ţări şi, din această 

perspectivă, intrumentele implementate care şi-au dovedit eficienţa şi eficacitatea ar trebui 

gândite ca soluţii translatabile în cadrul de reglementare privind achiziţiile publice eficiente 

energetic din zona SEE. 

O acţiune majoră întreprinsă de către fiecare ţară menţionată în acest Catalog este Pactul 

Primarilor (Covenant of Mayors). Acest Pact reprezintă principala iniţiativă europeană în care 

sunt implicate autorităţile locale şi regionale ce se angajează în mod voluntar pentru creşterea 

eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriile lor. Prin 

angajamentul lor, semnatarii Pactului îşi propun atingerea şi depăşirea obiectivului Uniunii 

Europene de reducere cu 20% a emisiilor de CO2 până în 2020. 

Italia, Grecia, Slovenia, Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Romania, Slovacia, Ucraina, 

Republica Moldova şi alte ţări sunt semnatare ale Convenţiei. Semnatarii reprezintă localităţi 
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care variază ca dimensiuni, de la mici sate la zone metropolitate extinse şi care se angajează 

să implementeze, în termen de un an de la semnare, planuri de acţiune privind energia durabilă 

în teritoriul lor, cu scopul de a reduce emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în 2020. 

Având în vedere caracteristicile sale unice - singura mişcare de acest tip care mobilizează actori 

locali şi regionali în jurul îndeplinirii obiectivelor UE – Pactul Primarilor a fost descrisă de 

instituţiile europene ca fiind un model excepţional de guvernanţă pe mai multe niveluri. 

Dincolo de economiile de energie, rezultatele acţiunilor semnatarilor sunt multiple: crearea de 

locuri de muncă calificate şi stabile care nu depind de delocalizare, un mediu înconjurător şi o 

calitate a vieţii mai sănătoase, competitivitate economică crescută şi independenţă energetică 

mai mare.  

Dintre cele 11 ţări implicate în proiect, pentru Italia şi Grecia (CRES) a fost semnalată prezenţa 

unor Coordonatori teritoriali ai Pactului. Coordonatorii sunt acele administraţii publice care oferă 

îndrumare strategică şi sprijin financiar şi tehnic municipalităţilor care aderă la Pactul Primarilor, 

dar care nu dispun de abilităţile şi/sau resursele necesare pentru a pune în practică 

angajamentele. În poziţia de Coordonatori, cele două organizaţii sunt considerate de către 

Comisia Europeană aliaţi cheie ai Pactului Primarilor, deoarece deţin un rol decisiv în 

comunicarea cu autorităţile locale în teritoriul acestora şi în acordarea de sprijin tehnic, 

financiar, administrativ şi politic semnatarilor, astfel încât aceştia să îşi poată îndeplini 

angajamentele. 

Această poziţie ocupată în cadrul Pactului Primarilor, un Plan Naţional de Acţiune pentru 

Achiziţii Publice Ecologice adoptat în 2008 şi faptul că Italia, prin Centrul Internaţional de 

Instruire (ITC) a Organizatiei Internationale a Muncii (ILO), a aplicat iniţiativa Comisiei Europene 

în ceea ce priveşte conştientizarea şi diseminarea politicii acesteia cu privire la achiziţii publice 

ecologice în 20 de state membre ale UE, subliniază preocuparea ţării pentru conceptele de 

eficienţă energetică şi achiziţii publice ecologice. 

II. Aspiranţii şi provocările lor  

Investigarea a evidenţiat provocările ce trebuie depăşite pentru a beneficia de un cadru uniform 

privind achiziţiile publice eficiente energetic pe teritoriul SEE.  

Din nou, situaţia este polarizată: pe o parte identificăm tendinţa noilor veniţi (România şi 

Bulgaria) precum şi a Republicii Moldova de a supra-reglementa domeniul, în detrimentul 

intensificării eforturilor privind aspectele practice ale implementarii efective. Pe altă parte găsim 

Ucraina şi Serbia unde accentul este pus pe iniţiativele private, în timp ce autorităţile publice au 

la dispoziţie un cadru de reglementare insuficient corelat cu prevederile directivelor UE.  

Experienţa campionilor recomandă preocuparea pentru instruire, asigurarea de asistenţă 

tehnică, încurajarea transferului de bune practici şi de know-how ca soluţii pentru depăşirea 

statutului de aspirant. 
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Iniţiativa de diseminare a politicii UE în domeniul achiziţiilor publice ecologice a fost 

lansată de către Direcţia Generală de Mediu a Comisiei Europene şi se referă, de asemenea, la 

construirea capacităţii necesare a UE extinse de a utiliza criteriile privind achiziţiile publice 

ecologice incluse în Setul de instrumente de training al Comisiei Europene ce poate fi găsit pe 

site-ul dedicat: http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm pentru cele 10 grupe de 

produse şi servicii prioritare.   

O Conferinţă cu privire la beneficiile achiziţiilor publice verzi a avut loc, în cadrul acestei 

iniţiative, în fiecare din aceste ţări: Slovacia, România, Bulgaria, Slovenia, Ungaria, Italia şi 

Grecia. Scopul conferinţelor a fost de a reuni toate părţile interesate din domeniul achiziţiilor 

publice ecologice la nivel naţional şi de a declanşa un dialog între ele. Informaţii cu privire la 

achiziţiile publice ecologice la fiecare nivelul fiecărei ţări, materiale de prezentare, instrumente 

dezvoltate de către Comisia Europeană pentru acest domeniu în statele membre şi care sunt 

disponibile în fiecare ţară menţionată mai sus şi, totodată, un rezumat al fiecărei conferinţe, pot 

fi găsite la următoarea adresă http://gpp.itcilo.org/index.php?id=163.    

Existenţa site-urilor oficiale în România cu privire la achiziţiile publice ecologice 

(http://www.achizitiiecologice.ro/ şi http://www.achizitiiverzi.ro/) şi multe alte materiale relevante 

în domeniu (cum ar fi 3 ghiduri referitoare la stringenţa comportamentului eco-responsabil la 

toate nivelurile societăţii şi încurajarea achiziţiilor verzi: Ghidul eco-funcţionarului public, 

Ghidul eco-cetăţeanului, Ghidul eco-turistului, toate realizate de Ministerul Mediului şi Pădurilor 

şi ghidul Cumpără verde realizat de Comisia Europeană) sunt instrumente foarte importante 

care ajută România să atingă ţintele cu privire la achiziţiile publice ecologice şi ţintele de mediu 

ale UE. 

Conferinţa realizată în Slovenia în anul 2012 prin iniţiativa GPP - Lead the change, a adus 

împreună mai mult de 150 de participanţi, reprezentând guvernele centrale şi locale, sectorul de 

afaceri, ONG-uri de mediu precum şi mass-media. Conferinţa a subliniat importanţa achiziţiilor 

publice ecologice şi statutul progresului implementării sale în Slovenia, împreună cu poveşti de 

succes şi exemple de bună practică. 

Conferinţa Naţională realizată în Bratislava în 14 octombrie 2009, prin iniţiativa GPP- Lead the 

change a reprezentat primul eveniment de diseminare a achiziţiilor publice ecologice la nivel 

naţional. Evenimentul a furnizat oportunitatea de a promova schimbul de informaţii şi dialogul 

dintre părţile cheie interesate de achiziţiile publice ecologice în ţară. Au participat mai mult de 

90 de delegaţi, reprezentând diferite niveluri de guvernare, agenţii locale şi naţionale de mediu, 

furnizori, universităţi şi mass-media. Conferinţa a fost organizată de Ministerul Slovac al 

Mediului şi Agenţia Naţională de Mediu, în colaborare cu ITCILO. Au fost implicaţi zece vorbitori 

din partea autorităţilor naţionale, Comisia Europeană şi Instruirea Internaţională a ILO. 

III. Iniţiative ce trebuie valorificate  

Toate ţările din spaţiul SEE au făcut paşi importanţi şi sunt dedicate eforturilor cu privire la 

implementarea conceptului de eficienţă energetică, inclusiv în cadrul procedurilor de achiziţii 

publice. Analiza a evidenţiat instrumente europene şi naţionale care trebuie împărtăşite pe 

scară mare.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://gpp.itcilo.org/index.php?id=163
http://www.achizitiiecologice.ro/
http://www.achizitiiverzi.ro/
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Exemplele pot fi popularizate în spaţiul SEE pentru a facilita obţinerea unui nivel înalt de 

performanţă exploatând, mai ales, caracterul transnaţional al achiziţiilor publice: 

- Pactul Primarilor (coordonatori teritoriali din Italia şi Grecia),  

- metodologiile pentru calcularea cerinţelor minime privind performanţa energetică a clădirilor şi 

a sistemenlor de încălzire în relaţie cu încălzirea pe timp de iarnă şi aerul condiţionat pe timp de 

vară (referirea se face numai la anvelopa clădirii) şi producerea apei calde pentru uz personal 

(Italia),    

- noul cod al construcţiilor care prevede instalarea sistemului termic central solar pentru 

încălzirea apei în clădirile publice, în timp ce pentru clădirile publice nou construite după 2014 

există reglementarea cu privire la asigurarea stocului de energie necesară pentru propria 

funcţionare din surse eficiente energetic şi regenerabile (Grecia), 

- Biroul pentru informaţii GPP şi înfiinţarea unei Autorităţi Unice Independente în domeniul 

Achiziţiilor Publice şi a unui Registru Central Electronic al Achiziţiilor Publice(Grecia),  

- prevederile incluse în cel de-al doilea Plan de Acţiune Naţional privind Eficienţa Energetică  

(Austria şi Slovenia),  

- ghidurile pentru achiziţii publice verzi (România şi Republica Moldova). 

Trei Planuri Naţionale de Acţiune pentru Eficienţa Energetică, un Plan Naţional de Acţiune 

pentru încurajarea Achiziţiilor Publice „Verzi”, Strategia Energetică până în anul 2020 şi 

Strategia Naţională pentru Eficienţă Energică sunt doar căteva dintre documentele elaborate de 

către Bulgaria, în baza Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu 

privire la eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice. În acelaşi timp, această 

ţară are un Manual privind achiziţiile publice ecologice (cu scopul de a ajuta autorităţile 

naţionale să pună în aplicare o politică de succes a cerinţelor privind achiziţiile publice verzi) şi 

un Ghid de îndrumare privind cerinţele pentru eficienţa energetică şi economiile de energie în 

achiziţii pentru furnizarea de echipamente şi vehicule pentru a minimiza costurile aferente 

perioadei de funcţionare. Acestea sunt două documente foarte importante ce includ informaţii 

despre APEE / GPP http://gpp.itcilo.org/index.php?id=163,167). Pe lângă toate acestea, Planul 

de Acţiune Naţional Bulgar privind achiziţiile publice eficiente, care este în proces de lucru, este 

un efort relevant în direcţia eficienţei energetice. 

În iulie 2010, Consiliul austriac de Miniştri a adoptat Planul de Acţiune Austriac pentru Achiziţiile 

Publice Sustenabile şi a început implementarea lui. Planul este un proces şi urmăreşte 

obiectivul sectorul public să cumpere din ce în ce mai multe produse şi servicii durabile. Având 

în vedere puterea de cumpărare majoră a sectorului public, planul contribuie la dezvoltarea unei 

pieţe durabile. 

Procesul de punere în aplicare, evaluarea şi îmbunătăţirea Planului de Acţiune Austriac pentru 

Achiziţiile Publice Durabile este supervizat de un comitet director. Reprezentanţii de la 

ministerele federale, provincii, Asociaţia Municipiilor şi Oraşelor austriece, Asociaţia 

Comunităţilor austriece şi parteneri sociali participă în grupul de control. 

http://gpp.itcilo.org/index.php?id=163,167


Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic 34 

 

Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru o creştere economică echilibrată a zonei SEE – EFFECT 
 

Agenţia Federală pentru Achiziţii este partenerul-cheie atunci când vine vorba de punerea în 

aplicare a planului şi oferă servicii de achiziţii publice cele mai extinse din Austria. Un alt 

promotor al achiziţiilor publice ecologice în Austria este Serviciul austriac al achiziţiilor (BSA), 

care este o instituţie centrală ce prezintă informaţii pentru achiziţii durabile în Austria şi oferă şi 

un serviciu de consiliere gratuit pentru achiziţiile publice durabile. Această instituţie ajută ofiţerii 

de achiziţii publice cu punerea în aplicare a criteriilor durabile, promovează crearea de reţele în 

cadrul părţilor interesate şi sprijină Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului şi 

Gospodăririi Apelor, în activităţile sale în ceea ce priveşte achiziţiile publice durabile 

(www.nachhaltigebeschaffung.at). 

Toate cele de mai sus şi cursurile de formare/conferinţele privind achiziţiile publice ecologice 

sunt organizate pentru achizitorii publici sunt doar câteva dintre acţiunile întreprinse de către 

Austria, cu scopul de a atinge obiectivele de mediu ale UE. 

Propunerile Greciei pentru cele mai bune practici, evidenţiate în capitolul V, subliniază 

preocuparea pentru conceptele de energie eficientă şi achiziţii publice ecologice, pe lângă 

implicarea ţării în Pactul Primarilor (CoM). 

Ungaria este, de asemenea, o ţară care se lucrează din greu cu scopul de a integra eficienţa 

energetică în diferite aspecte ale vieţii de zi cu zi. Astfel, dintre acţiunile efectuate le menţionăm 

pe următoarele: elaborarea celui de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă 

Energetică (aprobat în octombrie 2011), elaborarea Strategiei Naţionale de Inovare a Mediului 

(2011-2020) care se adresează în mod prioritar achiziţiilor publice verzi, mai multe programe în 

curs de desfăşurare (cum ar fi: “Renovarea energetică eficientă a clădirilor rezidenţiale 

construite cu tehnologie industrializată”, “Programul de economisire a energiei rezidenţiale 

pentru o Ungarie de succes”, “Tex-EASTile”) şi activităţi de formare/informare (cum ar fi: 

Conferinţa Naţională privind achiziţiile publice ecologice care a avut loc în Ungaria, pe 22 martie 

2010). 

O altă ţară cu mare interes pentru domeniile de eficienţă energetică şi achiziţii publice ecologice 

este România. Unele dintre cele mai importante acţiuni întreprinse de către această ţară sunt 

următoarele: un prim Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică dezvoltat în 2007, al 

doilea precum şi un Plan Naţional de Acţiune privind Achiziţiile Publice Ecologice în proces de 

elaborare, Strategia Energetică a României pentru 2007 -2020 aprobată în anul 2007, Strategia 

Energetică a României actualizată pentru perioada 2011-2020 în proces de elaborare, 

implicarea acestei ţări în proiecte mari, cum ar fi: ECOMERGE, GPP – Lead the Change, EVUE 

şi altele. 

O ţară care a făcut paşi importanţi în direcţia achiziţiilor publice ecologice, prin adoptarea unui 

Plan de Acţiune pentru Achiziţii Publice Verzi, încă din 2009, este Slovenia. Planul enumeră 14 

de măsuri, inclusiv: pregătirea unui decret guvernamental privind achiziţiile publice ecologice, 

activităţi de formare şi educaţionale, platformă web de achiziţii publice verzi şi dialog cu sectorul 

comercial pentru a dezvolta piaţa ecologică. Măsura în ceea ce priveşte pregătirea unui decret 

guvernamental privind achiziţiile publice ecologice a fost realizat în 2011, prin adoptarea 

Decretului cu privire la achiziţiile publice ecologice (Monitorul oficial nr. 102/2011). Activităţi de 

formare şi educaţionale au fost organizate prin intermediul GPP – Lead the change (o iniţiativă 

http://www.nachhaltigebeschaffung.at/
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de diseminare a politicii UE în domeniul achiziţiilor publice ecologice) şi a proiectului Buy Smart 

(care este finanţat prin Programul european Intelligent Energy Europe şi oferă consultanţă 

gratuită şi materiale de informare privind achiziţiile publice verzi). Austria şi Italia sunt alte două 

ţări implicate în proiectul Buy Smart. 

Eforturile Sloveniei în direcţia eficienţei energetice/achiziţiilor publice ecologice sunt consolidate 

prin adoptarea primului Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru perioada 

2008 – 2016. A fost realizat proiectul pentru cel de-al doilea NEEAP pentru perioada 2011 – 

2016. 

În ceea ce priveşte Serbia, Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţa Energetică a Republicii 

pentru perioada 2010 - 2012 a fost dezvoltat în 2010, dar nu include măsuri concrete privind 

achiziţiile publice ecologice/ eficiente energetic. În acest document există o recomandare pentru 

elaborarea unei strategii pentru APEE / GPP. Nici dispoziţiile ESD nu sunt transpuse în 

legislaţia naţională sârbească. 

Cu toate acestea, în conformitate cu Raportul de Energie Comunitar privind Implementarea 

Acquis-ului de Eficienţă Energetică (disponibil pe pagina web a Comunităţii Energiei), o lege cu 

privire la utilizarea raţională a energiei este în proces de dezvoltare. Este de aşteptat ca 

această lege să reglementeze toate aspectele care acum nu sunt acoperite, inclusiv autorităţile 

responsabile în domeniu. 

O caracteristică pozitivă pentru Serbia este existenţa Agenţiei pentru Eficienţă Energetică a 

Republicii Serbia (SEEA) împreună cu toate acţiunile sale. SEEA desfăşoară activităţi legate de: 

elaborarea propunerilor de măsuri de stimulare menite să sporească eficienţa energetică în 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare Energetică, elaborarea şi propunerea de programe şi 

măsuri pentru stimularea consumului de energie raţională şi eficientă şi monitorizarea punerii în 

aplicare a acestora, elaborarea de propuneri pentru punerea în aplicare a eficienţei energetice, 

exploatarea surselor de energie regenerabile şi protecţia mediului, elaborarea şi propunerea de 

reglementări tehnice şi de altă natură pentru creşterea eficienţei energetice, elaborarea 

criteriilor de evaluare a eficienţei energetice la echipamentelor şi a metodei de aliniere a 

criteriilor cu reglementările şi standardele internaţionale adecvate, furnizând sprijin financiar şi 

tehnic în pregătirea şi punerea în aplicare a proiectelor de eficienţă energetică prioritare, 

consultative, activităţi educaţionale şi de consultanţă în promovarea eficienţei energetice şi alte 

activităţi în conformitate cu legea. 

Ucraina şi Republica Moldova sunt alte două ţări care manifestă, de asemenea, interes privind 

eficienţa energetică prin Planurile Naţionale de Acţiune pentru Eficienţă Energetică. 

Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru Ucraina este în proces de 

dezvoltare de către Agenţia Naţională cu privire la Asigurarea de Utilizare Eficientă a Resurselor 

Energetice împreună cu toate ministerele şi departamentele si cu implicare din partea Băncii 

Mondiale. Cu toate acestea, există un Plan Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice 

(elaborat în 1998 de către Agenţia Naţională a Ucrainei privind Asigurarea de Utilizare Eficientă 

a Resurselor Energetice). Acest plan implică forţe economice pentru a răspunde provocărilor 

generate de ameninţarea încălzirii globale, acţiunea guvernului şi parteneriate inovatoare 
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publice/private. Planul se bazează pe ingeniozitatea, creativitatea şi simţul de responsabilitate 

al poporului ucrainean. Această ţară nu are linii directoare, manuale sau alte instrucţiuni utile 

pentru APEE şi / sau GPP dar are alte instrumente, care includ informatii cu privire la acest tip 

de achiziţie publică (cum ar fi: Strategia de Sprijin a Afacerilor Verzi pentru Organizaţiile Private 

de Afaceri din Ucraina care aparţin Industriei Metalului şi Mineritului, Ghidul cu privire la 

Energie, Asociaţia „Oraşe Eficiente Energetic din Ucraina”, campanii de sensibilizare, sprijin 

informaţional, seminarii, ateliere de lucru, sesiuni de consultanţă şi proiecte privind eficienţa 

energetică organizate de Asociaţia „Oraşe Eficiente Energetic din Ucraina”). 

În ceea ce priveşte liniile directoare, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru APEE şi / sau 

GPP, Republica Moldova dispune de un Ghid pentru consumatorul de energie electrică: 

dezvoltat în 2009 sub asistenţa tehnică a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare Energetică şi 

de către Agenţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Internaţională din Suedia şi Ghidul tău cu 

privire la eficienţa energetică: produs în cadrul proiectului Increasing the energy efficiency of 

Chisinau and Sevastopol on existing positive experience. Acest proiect a fost implementat de 

către Primăria Municipiului Chişinău şi finanţat de către Comisia Europeană prin intermediul 

programului CIUDAD. 

În Slovacia a fost adoptat al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

perioada 2011-2013 iar al doilea Plan Naţional de Acţiune privin achiziţiile publice ecologice 

pentru perioada 2011-2015 este în proces de elaborare. 

Toate detaliile oferite mai sus cu privire la eforturile şi acţiunile întreprinse de către 

fiecare ţară implicată în proiectul EFFECT şi de către ţările vizate de acest proiect reflectă 

faptul că toate tările se straduiesc să promoveze achiziţiile publice durabile şi, prin 

urmare, să contribuie la realizarea de obiectivelor de mediu ale UE. 

 

 Concluzii generale: 

I.  Cadrul legislativ pentru Achiziţii Publice Eficiente Energetic (ESD şi APEE la nivel 

UE1) 

În domeniul legislativ, se fac eforturi şi putem identifica rezultate vizibile în toate ţările analizate. 

Totuşi, mecanismele politice trebuie să fie rafinate, iar Planurile de Acţiune Naţionale în 

                                                           
1
 Noua Directivă EED, programată a fi publicată în cursul lunii decembrie 2012, porneşte de la directivele existente 

privind cogenerearea şi eficienţa energetică şi le aduce împreună într-un instrument legislativ cuprinzător care 

abordează eficienţa energetică din generarea de energie, transport şi distribuţie; rolul de lider al sectorului public 

în domeniul eficienţei energetice a  clădirilor şi echipamentelor, industria şi necesitatea de a împuternici 

consumatorii finali în gestionarea consumului de energie propriu. 

Directiva evidenţiază măsuri legale obligatorii pentru Statele Membre, măsuri menite să economisescă energia, 

inlusiv renovarea clădirilor publice, prograe de economisire pentru servicii publice şi audituri energetice pentru 

companii.Astfel de măsuri ar trebui să aducă economii de energie de 20% pentru UE în ansamblu, până în 2020. 
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domeniul Eficienţei Energetice trebuie să dovedească strategii coerente sprijinite de prevederi 

de ordin financiar şi instituţional. 

Există, de asemenea, o bună înţelegere a rolului stimulentelor, care este acela de a 

recompensa şi încuraja, şi au fost identificate iniţiative naţionale care furnizează schemele de 

implementare a beneficiilor financiare pentru sprijinirea acţiunilor ce implică eficienţă energetică. 

Recomandările de îmbunătăţire trebuie să vizeze acţiuni reale: Planurile de Acţiune Naţionale în 

domeniul Eficienţei Energetice trebuie să stabilească ţinte cantitative, cuantificabile, însoţite de 

un grafic de timp şi cu indicarea paşilor concreţi în alocarea în cadrul activităţilor a resurselor 

bugetare şi umane.  

Constatarea 1 – Cele mai frecvente măsuri din legislaţia pentru APEE 

Următoarele măsuri sunt cel mai frecvent întâlnite în legislaţia pentru APEE, referitoare la toate 

cele 11 ţări care au fost studiate: 

- În ceea ce priveşte achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de specificatii de 

produs energetic-eficiente de diferite categorii de echipamente şi vehicule care urmează să fie 

elaborate de către autorităţile sau agenţiile (aprox. 82%) şi 

- În ceea ce priveşte achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau părţi ale 

acestora sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădiri cumpărate sau închiriate sau părţi ale 

acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic (aprox. 82%). 

O altă măsură adoptată frecvent (aprox. 55%) în legislaţia pentru APEE se referă la utilizarea 

auditurilor energetice şi punerea în aplicare a recomandărilor rezultate privind eficienţa 

costurilor. 

Nu toate măsurile, enumerate în Anexa VI a ESD, sunt incluse în legislaţia privind APEE, totuşi 

comentarii/studii şi rapoarte elaborate de instituţii ale statelor şi publicate pe site-urile oficiale 

(cum ar fi ec.europa.eu) arată că, de la an la an, sunt înregistrate economii de energie (ca 

urmare a punerii în aplicare a acestor măsuri). O caracteristică importantă este aceea că, în 

general, nu există o dependenţă semnificativă între numărul de măsuri incluse în legislaţie şi 

implementarea efectivă a achiziţiilor publice eficiente energetic/ecologice, întrucât autorităţile 

contractante încearcă să implementeze achiziţii „verzi”, atunci când acest lucru este fezabil. 

Există, de asemenea, 3 ţări ale căror cadre de reglementare privind eficienţa energetică nu 

prevăd măsuri concrete pentru adoptarea dispoziţiilor art. 5 a ESD, dar schimbările sunt de 

aşteptat să se întâmple. Măsurile privind economisirea energiei pentru Ucraina sunt incluse în 

Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice. Serbia are un Plan Naţional de 

Acţiune privind Eficienţa Energetică, dar nu măsuri concrete privind achiziţiile publice eficiente 

energetic/ecologice sunt menţionate în acesta. In ceea ce priveşte Ungaria, NEEAP se află în 

faza dinaintea publicării.  

Deşi se pare că majoritatea Planurilor Naţionale de Acţiune privind Eficienţa Energetică 

menţionate sunt foarte eterogene în ambiţiile şi nivelurile de detaliu furnizate, măsurile concrete 

incluse în documentele din ţările analizate (în cazul în care există NEEAP), intră sub incidenţa 

câtorva abordări comune. 
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Constatarea 2 - Sectoarele prioritare şi domeniile de intervenţie adresate în cadrul măsurilor 

prevăzute adoptate includ construcţiile (atât clădiri rezidenţiale cât şi clădiri publice), transport, 

echipamente precum şi producerea şi distribuţia energiei 

7 ţări (Grecia, Slovenia, Austria, Slovacia, Bulgaria, România, Republica Moldova), din cele 11 

ţări analizate (aprox. 64%) sunt hotărâte să se modernizeze şi să crească eficienţa sistemelor şi 

mecanismelor de funcţionare în sectoarele prioritare, în scopul de a contribui la eficienţa 

energetică globală. Măsurile concrete prezentate se regăsesc în definirea criteriilor/condiţiilor  

voluntare/obligatorii sau a unor acţiuni pilot/demonstrative pentru eco-eficientizarea zonelor de 

interes major pentru stat (renovarea clădirilor publice, achiziţionarea de vehicule, iluminat, etc). 

În 5 ţări (Bulgaria, Republica Moldova, Austria, Slovenia şi Italia), dintre cele analizate (aprox. 

45%), măsurile includ, de asemenea beneficii financiare, atât pentru sectorul public şi privat, 

prin punerea în aplicare a stimulentelor fiscale sau de reducere a costurilor de finanţare externe 

pentru realizarea proiectelor de investiţii eficiente energetic. 

II. Politica generală/strategia privind achiziţiile publice eficiente energetic şi cele 

ecologice  

Politicile şi strategiile pentru achiziţiile publice eficiente energetic/ecologice constituie o zonă 

perfectibilă a cadrului de reglementare naţional pe care majoritatea ţărilor trebuie să şi-o asume. 

O viziune strategică asupra domeniului achiziţiilor publice eficiente energetic/ecologice ar putea 

contribui la o dezvoltarea unei legislaţii mai coerente şi a unor prevederi cu titlu obligatoriu mai 

clare. 

Proiectul EFFECT poate răspunde la necesitatea de a îmbunătăţi documentele strategice şi 

capacitatea de planificare a celor care elaborează politici pentru a facilita atingerea unui nivel 

înalt de performanţă în cadrul achiziţiilor publice eficiente energetic/verzi. 

Se observă nevoia de a defini prevederi obligatorii pentru a înlătura incertitudinile legislative şi 

conservatismul. Criteriile implementate cu succes nu sunt complexe, sunt uşor de utilizat şi 

rentabile. 

Constatarea 3 - Reglementarea cadrului instituţional variază 

În 4 din ţările analizate (aprox. 36%), instituţiile/autorităţile coordonatoare/responsabile în 

domeniul achiziţiilor publice eficiente energetic/ecologice cu rolul de a reglementa şi de a 

gestiona subiectul precum şi de a se implica în procesul de rafinare a procedurilor sunt stabilite 

pe mai multe niveluri de guvernanţă. 

Cu aceeaşi frecvenţă (aprox. 36%), informarea şi instruirile sunt prezentate printre măsurile 

concrete incluse în Planurile Naţionale de Acţiune privind Eficienţa Energetică din ţările 

analizate. Acestea se adresează atât sectorului public cât şi celui privat, în timp ce pentru 

publicul larg sunt prevăzute campanii de conştientizare pentru diseminarea beneficiilor folosirii 

de echipamente şi vehicule eficiente enrgetic. O măsură specifică care are în vedere sectorul 

public este crearea de servicii helpdesk oferite de experţi privind eficienţa energetică pentru 

construcţii, transport şi, de asemenea achiziţii publice eficiente energetic. 
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Constatarea 4 - Existenţa unor politici şi strategii cu obiective definite pentru achiziţiile publice 

eficiente energetic 

Cele mai multe dintre ţările studiate (6 din 11, adică aproximativ 55%) nu au o politică / strategie 

pentru achiziţii publice eficiente energetic şi/sau ecologice. Totuşi, există ţări precum Grecia şi 

România, care au un Plan Naţional de Acţiune privind Achiziţiile Publice Ecologice în curs de 

elaborare. De asemenea, au fost identificate referiri/priorităţi stabilite pentru achiziţiile publice 

ecologice/eficiente energetic incluse în strategii sau planuri naţionale (în Ungaria şi Serbia). 

Cadrul politicilor generale/strategiilor nu prevede obiective specifice pentru achiziţiile publice 

eficiente energetic/ecologice în 6 din cele 11 ţări analizate (aprox. 55%). Obiectivele specifice 

care sunt totuşi menţionate, abordează ponderea achiziţiilor publice ecologice/eficiente 

energetic în volumul total al achiziţiilor publice şi stabilesc, de asemenea, criteriile privind 

eficienţa energetică pentru anumite grupuri de produse prioritare. 5 din ţările analizate au stabilit 

criteriile pentru 5 şi până la 16 grupuri de produse. Italia (30%) şi Slovenia (50%) au specificat, 

de asemenea, nivelul acestei ponderi a achiziţiilor publice ecologice/eficiente energetic în 

procedurile generale de achiziţii publice. 

III. Implementarea prevederilor pentru achiziţiile publice eficiente energetic şi/sau 

cele ecologice 

Informaţiile furnizate de parteneri indică abordări foarte eterogene în cadrul de implementare al 

achiziţiilor publice eficiente energetic/ecologice. Exista un potenţial important şi necesitatea 

realizării de schimburi de experienţă între ţări privind aspecte ca: abordări, modele, contracte 

standard, instrumente, scheme, etc. 

Proiectul EFFECT contribuie la facilitarea cunoştinţelor şi la împărtăşirea bunelor practici în 

cadrul consorţiului şi în teritoriile partenerilor stimulând networking-ul, vizitele de studiu, 

diseminarea de ghiduri şi întâlniri.  

Recomandările vizează creşterea gradului de conştientizare, a nivelului de cunoştinţe şi a 

eficienţei timpului precum şi derularea de instruiri practice, dezvoltarea de ghiduri şi instrumente 

conform unor concluzii comune evidenţiate prin analiza aprofundată. 

Constatarea 5 - Existenţa unor autorităţi specifice 

Instituţionalizarea autorităţilor specifice este o caracteristică uniformă. Aproximativ 91% dintre 

ţările analizate au o autoritate de supraveghere desemnată să asigure rolul exemplar al 

sectorului public în legătură cu achiziţiile publice eficiente energetic. Acest rol se realizează, de 

obicei, de către un Minister ca Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Ministerul Resurselor 

Naţionale, etc. În acelaşi timp, Agenţia pentru Energie (pentru Austria), Agenţia pentru Achiziţii 

Publice, împreună cu Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Energiei (pentru Bulgaria) şi 

Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei (pentru România), sunt 

entităţi care joacă rolul de autoritate de supraveghere pentru ţările menţionate, dar cele mai 

multe dintre ele sunt, în esenţă, instituţii guvernamentale. 
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În conformitate cu fişa naţională, Serbia nu are o autoritate de supraveghere desemnată să 

asigure rolul exemplar al sectorului public în domeniul achiziţiilor publice eficiente energetic. 

Cele mai multe dintre ţările analizate (aprox. 91%) au cel puţin un Minister (cum ar fi Ministerul 

Economiei şi Finanţelor, Ministerul Dezvoltării Economice, Ministerul Mediului, Energiei şi 

Schimbărilor Climatice, Ministerul Administraţiei Publice, etc), în rolul autorităţii care este 

responsabilă în domeniul achiziţiilor publice ecologice. 

Serbia nu poat fi găsită în procentul menţionat mai sus deoarece nu are autorităţi responsabile 

cu achiziţiile publice ecologice. 

Responsabilitatea achiziţiilor publice ecologice este împărţită de către ministere, cu alte 

entităţi, cum ar fi: autorităţi/agenţii/birouri pentru achiziţii publice (în România, Republica 

Moldova, Slovacia, Bulgaria, Austria), agenţii de mediu (în România), agenţii naţionale de 

energie (în Ucraina, Republica Moldova) , societăţi publice deţinute de ministere (CONSIP SpA 

din Italia) şi adminstraţii publice locale/centrale (în România, Ucraina, Republica Moldova, 

Slovacia). 

Constatarea 6 - Ghiduri 

Mai mult de jumătate dintre ţările analizate (Italia, Grecia, Slovenia, Serbia, Ungaria şi Ucraina) 

menţionează în fişele naţionale că nu au ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru 

achiziţiile publice eficiente energetic şi/sau pentru cele ecologice sau nu fac nici o menţiune cu 

privire la existenţa acestui tip de documente sau orice instrucţiuni. Aceste ţări reprezintă un 

procent de cca. 64% dintre ţările analizate. 

În acelaşi timp, pentru 3 dintre ţările menţionate mai sus (Austria, Grecia şi Italia), partenerii din 

proiectul EFFECT declară în fişele naţionale că există unele prevederi legislative care servesc 

drept ghid pentru achiziţionarea de produse şi servicii eficiente energetic. Aceste ţări reprezintă 

un procent de cca. 43% dintre ţările care au dat un răspuns negativ la această întrebare sau nu 

au făcut nici o menţiune cu privire la existenţa unor linii directoare, manuale sau alte instrucţiuni 

utile pentru achiziţiile publice eficiente energetic şi/sau cele ecologice. 

Numai pentru aprox. 36% dintre ţările analizate (Bulgaria, România, Slovacia şi Republica 

Moldova) partenerii EFFECT a identificat ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru 

achiziţiile publice eficiente energetic şi/sau cele ecologice. Din această categorie menţionăm 

următoarele: "Ghidul tău privind eficienţa energetică", manualul „Buying green!” elaborat de 

către Comisia Europeană, Ghidul eco funcţionarului public, Ghidul de eco-cetăţeanului, Ghid 

eco-turistului, site-uri web referitoare la achiziţiile publice ecologice, etc. 

Constatarea 7 - Criteriile de calificare şi selecţie pentru achiziţii publice 

Pe baza informaţiilor furnizate de partenerii din proiect în fişele lor naţionale, în 4 ţări, 

reprezentând cca. 36% din ţările analizate, nu există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau 

recomandate, în lege sau în legislaţia secundară. Aceste ţări sunt următoarele: Bulgaria, Serbia, 

Ucraina şi Republica Moldova. 
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Statele membre din zona SEE au raportat la Comisia Europeană o preocupare constantă de a 

construi un cadru şi un sistem funcţional pentru achiziţiile publice eficiente energetic/ecologice. 

Informaţii prezentate în secţiunea referitoare la achiziţiile publice ecologice a paginii web oficiale 

a Comisiei Europene relevă faptul că în Austria există obligaţia generală ca la nivel federal să 

se achiziţioneze produse sustenabile utilizând minim criteriile de bază incluse în pachetul de 

instrumente UE (pentru 10 grupe de produse şi 6 suplimentare). În Bulgaria, au fost elaborate 

criteriile de eficienţă energetică pentru 5 grupuri de produse prioritare: echipamente IT de birou, 

aer condiţionat şi ventilaţie, electrocasnice, iluminat de birou şi iluminat public stradal, 

autovehicule. În Planul Naţional de Acţiune privind Achiziţiile Publice Ecologice din Italia au fost 

identificate 11 grupuri produse prioritare şi grupuri de servicii: mobilier, construcţii, gestionarea 

deşeurilor, servicii urbane şi rurale, servicii energetice, electronică, textile, consumabile, 

catering, servicii de administrare a clădirilor şi transport. În România, criteriile de mediu vor fi 

aplicate la 7 grupe de produse prioritare identificate în proiectul Planului Naţional de Acţiune: 

produse de curăţenie şi servicii, construcţii, echipamente de iluminat, produse alimentare 

ecologice şi băuturi, mobilier, echipamente IT, hârtie de copiat. Ghidul naţional adresat 

achizitorilor publici "Achiziţii Publice pentru un mediu mai bun", din Slovacia conţine criterii 

ecologice pentru 6 grupe de produse: hârtie pentru grafică şi pentru copiat, energie, produse şi 

servicii de curăţenie, servicii de alimentaţie şi de catering, construcţii şi echipamente IT. În 

Slovenia, există obiectivul cheie de realizare a achiziţiilor publice ecologice în proporţie de 50% 

până în 2012 de către autorităţile guvernamentale centrale pentru 8 categorii de produse: hârtie, 

energie electrică, echipamente de birou, mobilier, transport, alimentaţie şi catering, construcţii, 

produse şi servicii de curăţenie. 

Cercetarea arată că ţările care au elaborat/dezvoltat criterii privind eficienţa energetică pentru 

grupuri de produse prioritare, urmează exemplul UE cu privire la categoriile şi criteriile de bază 

reglementate cu adăugarea discretă a nuanţei naţionale. 

Constatarea 8 - Diseminarea de informaţii şi formare profesională 

O trăsătură comună a tuturor ţărilor analizate este că instrumentele, inclusiv diseminarea de 

informaţii şi instruirea referitoare la achiziţiile publice eficiente energetic/ecologice pot fi găsite 

la nivel naţional şi chiar regional. Achiziţiile publice sunt subiectul legilor şi reglementărilor la 

nivel naţional şi, uneori, la nivel regional, dar pentru a fi puternice este necesar să fie puse în 

aplicare în cadrul unei abordări comune cu privire la rolul exemplar al sectorului public. 

Această abordare va necesita instrumentele indicate de partenerii din proiectul EFFECT care 

există deja: evenimente naţionale şi seminarii de instruire cu privire la achiziţiile publice 

ecologice, platformele de internet pentru informare şi clarificări în ceea ce priveşte achiziţiile 

publice ecologice, materiale de instruire pentru achiziţiile publice ecologice, ghiduri şi manuale 

specifice, proiecte implementate, etc. Pentru ca acestea să fie eficiente şi eficace, trebuie să 

existe orientări clare pentru calcularea costurilor ciclului de viaţă, instrumente pentru licitaţie, 

evaluare şi atribuire şi poate chiar liste indicative de produse şi/sau servicii şi/sau lucrări care 

îndeplinesc cerinţele privind eficienţa energetică. 
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Anexa nr. 1 – Fişe naţionale 
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ITALIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv în modul de “aşteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate 

sau închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice  

 

Pentru a garanta eficienţa şi cea mai largă posibilitate de comparare a activităţilor din 

Planul Naţional de Acţiune, a fost înfiinţat un Comitet de Management cu funcţiii 

operative şi de coordonare şi o Masă de Lucru Permanentă care presupune 

participarea diferitelor părţi interesate. 

Comitetul de Management, numit prin decret special, este compus din reprezentanţi ai 

Ministerului Mediului, care este coordonator, reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării 

Economice şi Economiei şi Finanţelor, a Regiunilor, cu suportul organismelor tehnice 
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cum ar fi CONSIP, ENEA, APAT şi al agenţiilor de mediu ARPA. 

Sarcinile Comitetului de Management sunt următoarele: 

-  planificarea definirii criteriilor minime privind mediul; 

 - formularea de propuneri de optimizare a acţiunilor identificate de PNA şi sprijinirea 

îndeplinirii obiectivelor (comunicare, diseminare, training, etc.); 

 -  găsirea de soluţii în caz de probleme critice în timpul perioadei de implementare;  

 - formularea de propuneri pentru implementarea procesului de monitorizare şi al 

posibilelor revizii a obiectivelor naţionale în vederea realizării rezultatelor de 

monitorizare;  

- identificarea stimulentelor existente şi propunerea de noi stimulente; 

- formularea de propuneri pentru integrarea Planului Naţional de Acţiune; 

- promovarea diseminării şi a instruirii în Planul Naţional de Acţiune; 

- formularea de propuneri pentru studiu şi cercetare. 

Pentru a adopta achiziţiile publice ecologice ca o strategie politică implementată 

gradual şi constant, administraţii publice precum: 

- Administraţia centrală (Consiliul de Miniştri, Ministerele); 

- administraţiile locale (regiuni, provincii, metropole, municipii, comunităţi montane); 

- organisme publice non-economice, organisme de drept public şi de alte entităţi 

publice, cum ar fi: 

 - Administraţii guvernamentale şi regionale (APAT, ARPA); 

 - Autoritaţile de parcuri naţionale şi regionale; 

 - universităţi, institute de cercetare, şcoli de orice nivel; 

 - ASL, USL; 

 - CONSIP S.P.A., Intercenter; 

 - concesionarii de servicii publice sau lucrări; 

 - instituţii, companii şi întreprinderi furnizoare de servicii de transport public şi de 

servicii precum curent electric şi gaz. 

Sunt invitaţi să deruleze: 

A. Analize preliminare: în scopul de a evalua cum să raţionalizeze propriile cerinţe, 

ţinând cont de secţiunea “Obiectivele strategice de mediu pentru achiziţiile publice 

ecologice” (de exemplu: ce dispoziţii pot fi dematerializate, ce nevoi pot fi satisfăcute 

mai eficient cu mai puţin impact asupra mediului, ce proceduri şi solutii pot fi adoptate 

pentru a evita risipa resurselor naturale şi economice). 

B. Obiective: Fiecare instituţie este încurajată să implementeze acţiunile necesare 

pentru a se conforma cu obiectivele şi principiile Planului Naţional de Acţiune. În 

special, acestea trebuie să formuleze un plan care documentează nivelul de aplicare şi 

a obiectivelor sale specifice.  

C. Funcţii relevante:  

- identificarea funcţiilor implicate în procesul de achizitie, respectiv pentru 
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implementarea Planul Naţional de Acţiune; 

- identificarea de modalităţi de îndeplinirea a obiectivelor stabilite; 

- asigurarea unui nivel adecvat de cunostinţe şi de instruire pentru a putea îndeplini 

sarcinile necesare atingerii obiectivele de achiziţii.  

D. Monitorizarea: Fiecare autoritate este invitată să monitorizeze îndeplinirea 

scopurilor, punând în aplicare toate acţiunile necesare pentru îndeplinirea lor.  

Administraţiile centrale sunt invitate să comunice conţinutul Planului de Acţiuni 

structurilor lor centrale şi periferice.  

Mai mult de atât, Regiunile sunt invitate să includă achiziţiile publice ecologice în 

normele regionale şi sectoriale.  

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan National de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet.  

 

În Italia există Planul Naţional de Acţiune pentru Achiziţii Publice Ecologice. (PIANO 

D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE). (OVVERO PIANO NAZIONALE D’AZIONE SUL GREEN 

PUBLIC PROCUREMENT - NAP GPP)  

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 

 

Administraţiile publice sunt vizate de politica privinf achiziţiile publice ecologice: 

- Administraţia centrală (consilierii miniştrilor, miniştrii); 

- Administraţiile locale (regiuni, provincii, metropole, municipii, comunităţile montane); 

- organismele publice non-economice, organisme de drept public şi entităţi publice, 

precum:  

- Administraţii guvernamentale şi regionale (APAT, ARPA); 

 - Autoritaţile de parcuri naţionale şi regionale; 

 - universităţi, institute de cercetare, şcoli de orice nivel; 

 - ASL, USL; 

 - CONSIP S.P.A., Intercenter; 

 - concesionarii de servicii publice sau lucrări; 

 - instituţii, companii şi întreprinderi furnizoare de servicii de transport public şi de 

servicii precum curent electric şi gaz. 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 
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Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnata(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 

Procesul de monitorizare este efectuat anual, bazat pe studiul datelor de la un eşantion 

reprezentativ al autoritaţilor publice (Administraţiile centrale, regiuni, provincii, 

municipalităţi şi ARPA). 

Se va oferi posibilitatea de a identificat şi urmărit un mic eşantion pentru a evalua mai 

specific problemele privind implementarea achiziţiilor publice ecologice şi eficienţa 

măsurilor adoptate de către Comitetul de Management.  

Procesul de monitorizare ar trebui să funcţioneze pentru a asigura atingerea 

obiectivelor naţionale identificate de Planul Naţional de Acţiune şi pentru obiectivele 

categoriilor de intervenţii. Trebuie, de asemenea, să fie în concordanţă cu indicatorii 

identificaţi de Comisia Europeană. 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

Ministerul Mediului coordonează Comitetul de Management al Planul Naţional de 

Acţiune pentru Achiziţii Publice Ecologice care selectează criteriile minime de mediu şi 

le supun unei comparaţii extinse în Masa Permanentă de Lucru (Permanent Working 

Table). 

Privind membrii Comitetului de Management, ei reprezintă, de exemplu, funcţiile pe 

care le ocupă în conform instituţiilor de unde provin: 

- Ministerul pentru Mediu, Teritoriu si Mare, responsabil cu coordonarea; 

- Ministerul Economiei şi al Finanţelor, ca un interlocutor politic cu care pot fi examinate 

posibilităţile de a introduce stimulente fiscale, de exemplu, sau stimulente economice, 

ca punct de contact tehnic, în calitate de şef al Programului de Raţionalizare a 

Cheltuielilor Publice pentru achiziţia de bunuri şi servicii, pentru implementarea Planului 

Naţional de Acţiune prin sistemul de Convenţii Consip; 

- Ministerul Dezvoltării Economice, pentru potenţialul de implicare sinergică în diferite 

domenii, cum ar fi, de exemplu, o strategie care implică, de asemenea, alte instrumente 

Italiene de Politică Integrată a Produselor (LCA şi EPD), mai degrabă decât pentru 

măsură în sectorul energetic etc.; 

- Regiunile, se află printre primele organisme care au răspuns la implementarea 

experimentală a achiziţiilor publice ecologice şi pot astfel valorifica experienţa 

- Sistemul APAT şi agenţiile de mediu (ARPA) pentru suport tehnic în definirea criteriilor 

minime de definire a detaliilor metodologice şi evaluarea efectelor asupra mediului care 

vor reieşi din analizarea datelor, prin utilizarea indicatorilor adecvaţi; 

- Consip SpA ca un centru naţional de achiziţii va fi numit pentru a integra, daca este 

posibil din punct de vedere tehnic, criteriile minime de mediu a achiziţiilor publice 

ecologice. Consip S.p.A. va efectua publicitatea şi promovarea, nu doar participând la 
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conferinţe şi seminarii ci şi prin angajamentul de a integra informaţiile despre mediu în 

piaţa electronică şi de a promova exploatarea la utilizatorii civili. Consip S.p.A. va fi 

solicitat de asemenea să promoveze proiectele experimentale care încurajează 

cerceatrea, dezvoltarea şi inovarea pentru a verifica fezabilitatea planurilor privind 

achiziţiile publice ecologice. Rezultatele acestor proiecte vor fi baza de pornire a 

îmbunătăţirii obiectivelor Planului Naţional de Acţiune; 

- ENEA furnizează în special suport tehnic privind folosirea instrumentelor metodologice 

şi al informaţiei folosite de asemenea în achiziţiil epublice ecologice ca Analiza Ciclului 

de Viaţă (Life Cycle Analysis – LCA), Declaraţia de Mediu a Produselor, identificarea de 

indicatori. 

Comitetul de Management va raporta Comitetului Ministerial, conform paragrafului 1128 

din Legea 296/2006 privind implementarea Planului Naţional de Acţiune şi obiectivelor 

stabilite în acesta. 

Masa de Lucru Permanentă este în principal un organism consultativ, în care sunt 

prezentate şi partajate comentariile tehnice privind Planul Naţional de Acţiune privind 

Achiziţiile Publice Ecologice, stabilirea aspectelor manageriale legate de iniţiativele de 

comunicare, metodologii de instruire şi monitorizare. Acesta se întâlneşte regulat la 

invitaţia şi termenul stabilit de Ministerul Mediului, şi al Pazei de Coastă. Are un rol activ 

în a promova, prin componentele sale, activităţi de sprijin pentru implementarea 

activităţilor planificate. 

Membrii săi sunt reprezentanţi ai următoarelor organizaţii şi instituţii: 

 - Producători, artizani, comercianţi; 

 - Sindicate; 

 - Autorităţi locale şi coordonatori teritoriali ai Agendei 21 Locale, activi în grupul de 

lucru GPPNet; 

 - Asociaţiile de Mediu; 

 - Asociaţiile consumatorilor. 

Funcţiile pe care ar trebui să le îndeplinească conform rolurilor instituţiilor lor sunt 

următoarele: 

- Reprezentarea lumii de afaceri cum ar fi Confindustria, trebuie să fie implicată în 

definirea criteriilor minime de mediu; 

- Reprezentarea consorţiilor solicitate să se implice la contribuţii care pot veni de la 

cunoştinţele lanţului de aprovizionare al reciclării anumitor materiale; 

- Reprezentarea autorităţilor locale cum ar fi ANCI, UPI, Conferinţa Regiunilor şi 

Provinciilor Autonome să fie activi în promovare şi monitorizare. Conferinţa Regiunilor şi 

Provinciilor Autonome va avea de asemenea funcţia să promoveze în Regiuni şi 

Provincii Autonome iniţiativele privind instruirea şi conştientizarea; 

- Reprezentarea autorităţilor locale prin intermediul grupului de lucru GPP din cadrul 
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Agenda 21, care pot, printre alte lucruri, să ofere sprijin să aprofundeze şi să integreze 

orientările schematice pe criterii de mediu în categoria de zone cu prioritate să fie 

anexate la “cerinţele minime de mediu”, care vor conţine de asemenea analiza 

posibilelor stimulente în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- Reprezentarea sistemului de servicii publice locale aparţinând de Confservizi. 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

Există indicaţii generale pentru autorităţile publice pentru a adopta achiziţiile publice 

ecologice. 

Regiunile sunt încurajate să includă achiziţiile publice ecologice în legislaţia şi 

evaluarea regională şi sectorială: 

- posibilitatea de a transmite stimulente economice prevăzute în legislaţie pentru a 

suporta contracte; 

- introducerea de criterii de mediu în procesul de achiziţie de bunuri, servicii şi locuri de 

muncă în administraţie ca parte a „sistemului de reţea” conform Articolului 457 alineat 1 

al Legii nr. 296/2006 (Legea Finanţelor din 2007) între Consip şi sistemul de achiziţii 

regional; 

- orientarea procesului de achiziţie de bunuri, lucrări şi servicii al autorităţilor locale spre 

criterii de sustenabilitate a mediului. 

Provinciile şi municipalităţile sunt, de asemenea, solicitate să se conformeze Planului 

de Acţiune Naţional, promovând măsurile de eficienţă energetică în clădirile 

educaţionale precum şi integrarea în achiziţiile publice criteriile minime de mediu 

identificate în Planul de Acţiune Naţional. 

Recomandările Speciale sunt adresate organelor locale EMAS înregistrate în posesia 

ISO 14001 şi/sau s-au angajat pe o cale de Agenda 21 pentru a respecta politicile şi 

programele sale cu obiective stabilite de Planul Naţional de Acţiune. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 

Planul Naţional de Acţiune se referă la decrete speciale, emise de Ministerul pentru 

Mediu, Teritoriu şi Apă, pentru identificarea unui set “minim” de criterii de mediu pentru 

fiecare tip de achiziţie care se încadrează în categoriile identificate.  

Criteriile minime de mediu reprezintă “indicaţiile tehnice” ale Planului Naţional de 

Acţiune, care sunt aspecte de mediu generice şi specifice, şi, dacă este posibil, de 

asemenea, aspecte etice şi sociale, legate de diferite etape ale procedurilor de ofertare 

(obiectul contractului, specificaţiile tehnice, criterii de atribuire, punerea în aplicare a 

achiziţiei). 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 
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Pentru a răspândi criteriile achiziţiilor publice ecologice au fost prevăzute anumite 

instrumente cum ar fi mijloacele de comunicare şi instruire: 

- o platforma de internet pentru informare şi diseminare în legătură cu achiziţiile publice 

ecologice, conţinând criteriile minime de mediu, ofertele şi caietele de sarcini incluzând 

bunele practici şi documente metodologice. 

- unul sau mai multe evenimente anuale la nivel naţional referitoare la implementarea 

achiziţiilor publice ecologice;  

- evenimente de comunicare la nivel regional pentru a stimula Planul Naţional de 

Acţiune pentru Achiziţiile Publice Ecologice şi pentru a disemina obiectivele Planului; 

- ateliere de lucru bazate pe tema sectorului prioritar de intervenţie şi categorii care fac 

obiectul identificării „criteriilor minime de mediu”; 

- o publicaţie produsă în colaborare cu CONSIP, pentru a fi trimisă în special tuturor 

organismelor publice; 

- iniţiative pentru valorificarea produselor „sustenabile” şi al furnizorilor prezenţi în pieţe; 

- iniţiative pentru schimbul de bune practici între instituţiile interesate; 

- acţiunile specifice pentru micile autorităţile locale publice. 

Cu privire la instruire, Ministerul va fi acţiona cu persoanele de contact ale instituţiilor şi 

va dezvolta, de asemenea, iniţiativele deja întreprinse de autorităţile locale sau de alte 

organizaţii pentru instruirea în domeniul achiziţiilor publice ecologice, cum ar fi „Şcoala 

GPP” promovată de Provincia Cremona cu sprijinul Regiunii Lombardia şi alte iniţiative 

de instruire întreprinse în cadrul Coordonării Agendei 21 pentru Achiziţii Verzi. 

Instruirea ar trebui să furnizeze diferite niveluri de analiză asupra subiectului şi ar trebui 

să se alinieze cu nivelul de implementare a achiziţiilor publice ecologice realizat de 

participanţii la curs şi la gradul de realizare a procesului de achiziţii sustenabile de 

mediu. 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 -  
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GRECIA (1) - NAR 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale 

Uniunii Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate 

sau închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Măsurile concrete pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic prevăzute în Planul 

Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică sunt:  

- Intervenţii de economisire energetică în clădirile publice  

- Intervenţii pentru inbunătăţirea Eficienţei energetice în clădirile de şcoli  

- Înlocuirea obligatorie a tuturor corpurilor de iluminat în sectorul public şi cel extins 

- Instalarea de sisteme hibrid în spitale (Program: Eficienţa Energetică, Cogenerarea, 

Managementul Energiei)  
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- Planificarea energetică integrată a municipalităţilor  

- Cote obligatorii de vehicule cu eficienţă energetică mai mare în flotele de vehicule ale 

serviciilor şi autorităţilor publice 

Măsuri Suplimentare speciale prevăzute în Legea 3855 relevante pentru adoptarea 

ESD sunt menţionează mai jos:  

- Stabilirea unui Registru Naţional de servicii şi criterii de performanţă energetică pentru 

contractele din sectorul public 

- Criterii minime de performanţă pentru achiziţionarea de produse şi înlocuirea celor 

vechi în sectorul public şi sectorul public extins 

- Cerinţe de performanţă energetică pentru construirea, cumpărarea sau închirierea de 

clădiri de către organizaţiile publice 

- Măsuri de eficienţă energetică şi şi criterii minime de performanţă energetică pentru 

sistemele de iluminat în aer liber şi utilizarea sistemenlor de management de iluminat 

pe drumurile publice şi în spaţiul public 

- Înlocuirea vehiculelor de mic şi mare tonaj vechi din sectorul public 

- Linii directoare pentru achiziţionarea vehiculelor bazate pe economie de energie şi 

promovarea şofatului ecologic prin cursuri de instruire pentru şoferii vehiculelor din 

parcul auto public. 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan National de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 

În momentul de faţă nu există o strategie/politică specifică relevantă pentru Achiziţiile 

Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice. Totuşi, în Planul de 

Actiune Naţional privind Eficienţa Energetică, care a fost recent actualizat (2011) pentru 

perioada 2008-2016 sunt menţionate şi descrise un număr de măsuri şi politici legate 

de Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi cele Ecologice. 

In special, al doilea Plan de Actiune Naţional privind Eficienţa Energetică conţine 

măsuri concrete pentru atingerea obiectivelor specifice privind economia de energie in 

sectorul public. 

Majoritatea acestor măsuri se adresează iniţiativelor şi obligaţiilor de utilizare de 

produse şi tehnologii eficiente energetic în clădirile publice şi pentru vehicule. 

Cadrul Naţional Strategic de Referinţă – NSRF – include o listă de asemenea programe 

naţionale prin care entităţile publice (respectivmunicipalităţi, spitale, şcoli) au dreptul la 

finanţare cu scopul de a proceda la acţiuni de economisire a energiei. 
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 Planul Naţional de Acţiune pentru promovarea Achiziţiilor Publice Ecologice va fi 

realizat până la sfârşitul anului 2012 de către recentul format comitet inter-ministerial 

pentru Achiziţiile Publice Ecologice. 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 

 
Nu există obiective specifice relevante pentru Achiziţii Publice Ecologice şi Achiziţiile 

Publice Eficiente Energetic. Aceste obiective sunt prevăzute a fi stabilite prin Planul 

Naţional de Acţiune pentru GPP 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnata(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 

Ministerul Energiei Mediului şi Schimbărilor Climatice coordonează strategia naţională 

pentru Achiziţiile Publice Ecologice. Mai mult, de la începutul anului 2011 a fost infiinţat 

un Comitet Ministerial delegat să monitorizeze şi să coordoneze elaborarea Planului 

Naţional de Acţiune asupra Achiziţii Publice Ecologice alcătuit din 11 membri provenind 

din 5 Ministere diferite.  

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 Ministerele relevante şi departamentul central pentru achiziţii publice din cadrul 

Ministerului Dezvoltării, Competitivităţii şi Transportului. 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 
Nu există ghiduri oficiale şi alte prevederi care să explice dispoziţiile Legii 3855/2010. 

Aceasta este cea mai importantă deficienţă, în măsura în care sectorul public nu poate 

să pună în aplicare în mod corespunzător legislaţia relevantă.  

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 

Nu există criterii de selecţie stabilite în momentul de faţă, pe lângă cele minime 

descrise în Decretul Ministerial Comun din 2008, pentru o listă specifică de produse. 

Cu toate acestea, criteriile privind Achiziţiile Publice Ecologice stabilite de Directţia 

Generală pentru Mediu au fost traduse şi sunt prezentate pe site-ul Ministerului 

Mediului, Energiei şi Schimbărilor Climatice: 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=749&language=el-GR 

 Recent, o nouă lege(3982/2011) privind promovarea vehiculelor nepoluante şi 

eficiente energetic de transport rutier (armonizarea cu Directiva 2009/33/CE a 

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=749&language=el-GR
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Parlamentului European şi a Consiliului din 23/4/2009 (L120) şi recomandări 

pentru achizitorii publici au fost de asemenea lansate in 30/1/2012 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

Există materiale de promovare şi de instruire pe pagina de internet a Ministerului 

Mediului, Energiei şi al Schimbării Climatice, dedicată Achiziţiilor Publice Ecologice. În 

această secţiune, oricine poate găsi ghiduri europene şi prezentări asupra Achiziţiilor 

Publice Ecologice traduse în greacă. Totuşi, nu există informaţii specifice sau ghiduri 

care care să fie relevante pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic, în special.  

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 

După cum este menţionat mai sus, ceea ce face imposibilă implementarea dispoziţiilor 

generale este faptul că acestea nu au fost clar traduse în măsuri concrete şi ghiduri. Ca 

Autorităţile Regionale şi Locale să fie capabile să poată să implementeze dispoziţile au 

nevoie de instruiri specializate şi asistenţă tehnică, care nu este disponibilă, în special 

în municipalităţile mici şi îndepărtate din Regiunea Egeea de Nord (relevant pentru 

numărul limitat de personal şi lipsa de experienţă).  
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GREECE (2) - DAFNI 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale 

Uniunii Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

    cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau 

închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru adoptarea 

dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Există două categorii principale de măsuri în legătură cu sectorul public care sunt 

descrise în Planurile Naţionale de Acţiune pentru Eficienţă Energetică, de reglementare 

şi iniţiative/programe naţionale care susţin astfel de acţiuni.  

Privind măsurile de reglementare, acestea sunt: 

 Implementarea Sistemului de Management Energetic în sectorul public  

 Proceduri de achiziţii publice obligatorii (pentru eficienţa energetică şi tehnologii de 
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energie regenerabilă – achiziţii ecologice) în sectorul public  

 Obligaţia de a înlocui legile privind eficienţa energetică privind echipamentele de 

iluminat în sectorul public  

 Obligaţia de a instala sistemul de centrale termice solare pentru apă caldă menajeră   

 Construirea de reglementări pentru toate clădirile publice noi, după 2014, pentru a 

acoperi toate nevoile lor primare de energie de către sistemul energetic eficient şi 

sistemul energetic regenerabil. 

Pe de altă parte, prin Cadrul Operaţional Naţional, au fost anunţate diferite demonstraţii 

şi acţiuni pilot pentru sectorul public care sunt descrise ca şi măsuri în Planurile 

Naţionale de Acţiune pentru Eficienţă Energetică şi sunt prevăzute să realizeze economii 

de energie semnificative dar şi să acţioneze ca multiplicatori.  

Acestea sunt următoarele: 

 Modernizarea energetică a clădirilor publice existente prin intermediul contractelor 

de tip ESCO şi de performanţă energetică  

 Planificarea energetică a autorităţilor publice – Programul “EXOIKONOMO” – 

finanţând (tradus în engleză „Eu economisesc”) printre alte măsuri de renovare 

energetică a clădirilor şi aprovizionarea cu produse eficiente energetic  

 Implementarea Acoperişurilor Verzi în clădirile publice  

 Instalarea de unităţi eficiente de cogenerare cu gaze a spitalelor  

 Intervenţii de înbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor de şcoli  

 Intervenţii pentru a economisi energie în clădirile publice prin sistemele de surse de 

energie regenerabile şi cele eficiente energetic  

 Program de proiectare urban bioclimatică pentru zonele municipale 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice 

Ecologice, de exemplu Plan National de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 

Nu a fost dezvoltat nici un Plan National de Acţiune până acum.  

Totuşi, Legea 3855/2010 include „Măsuri de înbunătăţire a eficienţei energetice la 

consumatorii finali, serviciile energetice şi alte dispoziţii” pentru a coordona eficient şi 

promova Achiziţiile Publice Ecologice, prevede constituirea unui comitet inter-ministerial, 

care să elaboreze Planul Naţional de Acţiune pentru promovarea achiziţiilor publice 

ecologice, care urmează să fie finalizat până la sfârşitul lui 2012. Acest comitet a fost 

înfiinţat la sfârşitul lui 2010 şi în momentul de faţă promovează o cartografiere a situaţiei 

existente pentru criteriile de achiziţii publice. 

În conformitate cu această iniţiativă şi în rolul comitetului şi al „Biroului de Informare 

pentru GPP” la Ministerul Mediului, Energiei şi Schimbării Climatice, a fost recent început 
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un studiu privind Achiziţiile Publice Ecologice cu privire la produsele şi serviciile cu 

caracteristici de mediu, cu scopul de a evalua gradul în care piaţa naţională este pregătită 

să integreze criteriile ”verzi” în procedurile de achiziţii publice eficiente energetic.  

Acest studiu specific se referă la produsul principal şi categoriile de servicii care sunt 

achiziţionate de sectorul public grecesc. Rezultatele sale vor contribui la dezvoltarea unui 

index precum şi a Planului Naţional de Acţiune pentru promovarea Achiziţiilor Publice 

Ecologice.  

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice 

Ecologice? 

 

Primul cadru legislativ care a prevăzut primele ghiduri privind Achiziţiile Publice Eficiente 

Energetic a fost Decretul Ministerial Comun (DMC) „Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice şi economia de energie în sectorul public” care intră în vigoare la data 17 

Iunie 2008. În DMC, au fost stabilite standardele de energie pentru o serie de electrice şi 

echipamente de birou, în sensul unui set minim de cerinţe energetice, care vizează, în 

viitor, să formuleze o nouă lege a achiziţiilor pentru sectorul public  care vor include 

criterii de energie de atribuire. Cele mai relevante acţiuni incluse în DMC sunt: 

 Înlocuirea echipamentelor de iluminat vechi în sectorul public 

 Instalarea sistemelor de control automate pentru economisirea energetică în 

sectorul public 

 Achiţii publice de dispozitive şi aparate cu etichete de energie 

Mai târziu, în 2010, a fost adoptată Legea 3855/2010 „Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei 

energetice la utilizatorii finali, servicii energetice şi alte dispoziţii”. Această lege prevede, 

printre altele, identificarea cerinţelor minime privind eficienţa energetică pentru 

procedurile de achiziţii, pentru unele categorii de produse pentru public, dar şi 

implementarea metodologiei minimalizării costului pentru un ciclu de viaţă a produselor 

achiziţionate sau metodologia care să asigure viabilitatea lor economică.  

Mai mult decât atât, legea 3982/17/6/2012/capitolul 4, care adoptă Directiva 2009/33/UE 

din 23/4/2009, „promovează vehiculele curate şi eficiente energetic de transport rutier”. 

Totuşi, toate aceste dispoziţii nu integrează obiective specifice în raport cu cota pe care 

toate aceste produse eficiente energetic ar trebui să o aibă în cadrul unui calendar 

specific. Aceste obiective sunt prevăzute a fi stabilite de Planul Naţional Anual pentru 

Achiziţii Publice Ecologice. 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul exemplar 

al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 
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Autorităţile de supraveghere desemnate să asigure rolul exemplar al sectorului public în 

raport cu achiziţiile publice eficiente energetic, cât şi să monitorizeze implementarea 

tuturor instrumentelor şi ghidurilor legislative, sunt Ministerul de Interne, al 

Descentralizării şi al E-Guvernării, Ministerul Economiei, Competitivităţii şi Transporturilor 

şi Ministerul Mediului, Energiei şi al Schimbării Climatice.  

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

După cum a fost prevăzut în Legea 3855/2010, a fost stabilit un comitet inter-ministerial 

pentru Achiziţiile Publice Ecologice, cu rolul dezvoltării unei strategii naţionale cât şi să 

elaboreze Planul de Acţiune Naţional pentru promovarea Achiziţiilor Publice Ecologice, 

care este obligatoriu să fie finalizat până la sfârşitul anului 2012. În plus, un „Birou de 

Informare pentru GPP” a fost stabilit la MEECC.  

Ambele unităţi urmăresc să sprijine şi să ofere informaţii în timp util furnizorilor, sectorului 

public şi magazinelor. Rolul lor este să creeze un cadru de cooperare, stabilind grupuri de 

lucru care coordonează toate acţiunile necesare pentru dezvoltarea criteriilor de mediu 

pentru achiziţiile publice, cât şi să selecteze anumite produse şi servicii prin care se 

aplică aceste criterii de mediu.  

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

Nu au fost dezvoltate încă ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni pentru Achiziţiile Publice 

Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice.  

Totuşi, Legea 3855/2010 prevede prevede adoptarea unui Decret Ministerial, care va 

defini cerinţele minime de eficienţă energetică în achiziţiile publice şi va promova punerea 

în aplicare a metodologiei de minimalizare a costurilor pe ciclul de viaţă a produselor 

achiziţionate (sau alte metode) pentru a asigura viabilitatea economică. Legea 3855/2010 

prevede de asemenea acţiuni specifice pentru achiziţia de produse şi servicii eficiente 

energetic pentru clădirile publice. În plus, în ceea ce priveşte achiziţiile publice de 

autoturisme, defineşte cota minimă de autovehicule nepoluante, înlocuirea vehiculelor 

vechi de tonaj mediu şi mare şi achiziţia de vehicule bazate pe economia de combustibil 

ca şi criteriu de selecţie. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 
Până acum, nu au existat asemenea criterii în legislaţie, în afară de cele stabilite în 2008 

de DMC şi implică cerinţele minime pentru becuri, calculatoare portabile, imprimante şi 

faxuri, monitoare, aer condiţionat precum şi aparate de gătit, frigidere şi congelatoare. 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 
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Legea 3855/2010 prevede că sectorul public şi toate organismele publice sunt solicitate 

să schimbe informaţii asupra bunelor practici pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, 

inclusiv prin Achiziţii Publice Eficiente Energetic, sub coordonarea Ministerului Mediului, a 

Energiei şi al Schimbărilor Climatice.  

Totuşi cea mai importantă măsură de informare şi monitorizare este stabilirea obligaţiilor 

ca toate clădirile publice să aibă numit un manager energetic care va fi responsabil cu 

monitorizarea consumului de energie al clădirii, care furnizează un raport anual autorităţii 

centrale şi la MEECC şi care aprobă sau nu orice modificări a echipamentelor 

consumatoare de energie. Se preconizează că se va crea o bază de date în următorul an 

cu toate aceste rapoarte şi datele de contact al acestor manageri care urmează să fie 

centralizată prin ghiduri specifice, cerinţe tehnice şi instrumente de e-learning pentru 

managerii energetici pentru a îmbunătăţi performanţa energetică a clădirilor publice, să 

asigure aprovizionarea produselor eficiente energetic pentru nevoile lor.           

O iniţiativă specială, descrisă în cel de-al doilea Plan Naţional de Acţiune privind 

Eficienţa Energetică, denumită „Construind viitorul” se aşteaptă să fie un multiplicator în 

diseminarea beneficiilor în Achiziţiile Publice Eficiente Energetic. Proiectul „Construind 

viitorul” este un program cuprinzător de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirilor 

din Grecia. Este un parteneriat între sectorul public, industria producătoare şi cetăţeni şi 

include un total de doisprezece intervenţii asupra clădirilor rezidenţiale şi comerciale. 

Proiectul se află în stadiul de planificare şi se bazează pe înţelegeri voluntare între 

sectorul public şi cel privat, sub care părţile responsabile de intervenţie (producătorii şi 

furnizorii de produse, cei care le instalează şi cei care oferă servicii) sunt obligaţi să ofere 

reduceri substanţiale pentru cetăţeni pentru o listă de produse care îndeplinesc criteriile 

de performanţă energetică. 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 

Iniţiativa UE Pactul Primarilor a acţionat pozitiv cu privire la promovarea criteriilor pentru 

Achiziţiile Publice Ecologice în procedura de aprovizionare a municipalităţilor locale. Mai 

multe municipalităţi au integrat deja cerinţele privind eficienţa energetică în criteriile lor de 

achiziţii. Totuşi, lipsa unei autorităţi centrale care să monitorizeze criteriile pentru 

achiziţiile publice ar trebui subliniată, deoarece, ca şi consecinţă includerea sau nu a 

astfel de criterii este bazată pe nivelul de informare a departamentului de achiziţii şi chiar 

dacă astfel de criterii sunt stabilite, acestea sunt inserate sau nu (ca şi criterii minime) şi 

nu există o punctare în plus a celor mai eficiente energetic produse. 

Dezvoltarea acestor baze de date, care descriu criteriile tehnice minime pentru un grup 

de produse, cât şi pentru dezvoltarea unui instrument pentru analiza ciclului de viaţă 

pentru a fi folosit în evaluarea ofertelor de departamentul de achiziţii (care ar trebui să fie 

însoţite de instruiri) ar putea contribui la consolidarea Achiziţiilor Publice Eficiente 

Energetic în Grecia. 

Acesta lucru este considerat indispensabil, având în vedere adâncirea recesiunii 
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economice în Grecia. Cererile de oferte, de obicei, se concentrează pe cea mai bună 

ofertă financiară ca un criteriu de achiziţie şi acest lucru ar putea constitui un obstacol 

pentru Achiziţiile Publice Ecologice. 
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SLOVENIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale 

Uniunii Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie, 

inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de economii de 

energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile publice au 

responsabilităţi externalizate) 

cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de 

produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de 

echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, analiza 

costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura 

rentabilitatea costurilor; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor existente 

cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic sau 

părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau 

închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru adoptarea 

dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică asigură rolul exemplar al sectorului 

public ca model de eficienţă energetică. Principala activitate a sectorului public este 

renovarea clădirilor. Pentru a asigura o povară bugetară cât mai mică asupra finanţelor 

publice, această măsură va fi, de asemenea, finanţată din fonduri UE, în perspectiva 

financiară 2014 - 2020, în timp ce  co-finanţarea din fonduri private va fi asemenea stabilită 

ulterior. Această măsură de garantare prin contract a economiei de energie va fi deosebit 

de importantă pentru municipalităţi, deoarece va permite reabilitarea structurilor, fără nici 
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un împrumut suplimentar, prin recuperarea investiţiei din economiile realizate cu costurile 

pentru energie. Aici, accentul va fi pus pe reabilitarea clădirilor, care se va realiza printr-o 

combinaţie de surse financiare publice şi private, în care sprijinul financiar va fi destinat în 

primul rând pentru renovarea faţadelor construcţiilor. Va fi introdus un sistem de gestionare 

a energiei în sectorul public, pentru a identifica centrele de cost şi de a lua măsuri de 

identificare a celor mai eficiente energetic autorităţi publice. Va fi asigurată asistenţă 

tehnică adecvată pentru punerea în aplicare a acestui plan ambiţios.  

A doua activitate este legată de integrarea eficienţei energetice în achiziţiile publice. 

Eficienţa energetică reprezintă segmentul de achiziţii publice ecologice (GPP), unde alături 

de obiectivele de mediu, pot fi realizate economii importante privind cheltuielile publice, 

astfel încât la introducerea de achiziţii publice ecologice prevăzute în 2012, toate domeniile 

măsurilor privind eficienţa energetică care nu sunt cuprinse în normele privind performanţa 

energetică a clădirilor vor fi incluse sistematic. De asemenea, vor fi  formulate instrucţiuni şi 

recomandări tehnice corespunzătoare pentru a reduce costurile administrative ale măsurii. 

În al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică a fost facută o prezentare 

generală a activităţilor din sectorul public, menţionate în dispoziţiile art. 5 a ESD,  şi au fost 

stabilite, de asemenea, şi alte activităţi. În viitor, sectorul public trebuie să continue 

punerea în aplicare a activităţilor prevăzute în primul plan de acţiune, pe care al doilea 

Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică le completează cu următoarele 

activităţi principale: 

•Va fi înfiinţat un sistem de stimulente financiare pentru servicii energetice, în special 

asigurarea contractuală a economiilor de energie. 

•Legislaţia care reglementează domeniul de parteneriat public-privat a rămas neschimbată, 

iar anumite aspecte sunt încă obiectul unor interpretări diferite, inclusiv tematica 

municipalităţilor îndatorate, taxarea serviciilor şi aspectele contabile. Din acest motiv, 

sprijinul va fi acordat pentru eliminarea sistematică a barierelor administrative (coordonat 

prin Ministerul Economiei, noul Minister al Dezvoltării Economice şi Tehnologiei) şi va fi 

pregătit materialul (contracte, proceduri de eşantionare). Acest lucru va facilita pregătirea 

licitaţiilor pentru contractele cu garantarea economiei de energie, pentru care ministerul de 

resort va autoriza compania Borzen. 

•Sprijin de specialitate pentru clienţii din sectorul public în proiectare, încheierea 

contractelor şi evaluarea rezultatelor. 

•Schema de stimulente financiare pentru furnizorii instruiţi ce urmăresc dezvoltarea 

serviciilor energetice. 

Activităţile planificate în cel de al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă 

Energetică reprezintă sprijin pentru auto-guvernarea comunităţilor locale în punerea în 

aplicare a programelor privind eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabile 

utilizate în conformitate cu conceptele energetice locale. 

Link:http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm
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Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice 

Ecologice, de exemplu Plan National de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 

A existat un "Plan de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Ecologice pentru perioada 2009-2012", 

adoptat în 2009. 

Link: 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javnar/UredbaZelenJN/Akcijski_ZeJN.P

DF 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice 

Ecologice? 

 

Da, obiectivele strategice şi specifice au fost stabilite în Planul de Acţiune pentru Achiziţiile 

Publice Ecologice. 

Guvernul a aprobat Planul de Acţiune pentru Achiziţii Publice Ecologice pentru perioada 

2009-2012, în mai 2009. Planul de Acţiune încearcă să reducă efectele negative ale 

sectorului public asupra mediului, să încurajeze dezvoltarea de produse şi servicii care nu 

afectează mediul, asigură utilizarea mai eficientă a finanţelor publice, şi să ofere un model 

bun pentru sectorul de afaceri şi a consumatorilor. Principalele grupuri ţintă existente pentru 

Planul de Acţiune pentru Achiziţii Publice Ecologice sunt în mare parte administraţia publică şi 

autorităţile locale, în timp ce procesul se va extinde treptat la întregul sector public. 

Scopul principal al Planului de Acţiune este de a accelera punerea în aplicare a achiziţiilor 

publice ecologice, în Slovenia, prin introducerea de măsuri, după cum urmează: 

STRATEGICE: 

-Adoptarea legislaţiei relevante (adoptarea unui decret al Achiziţiilor Publice Ecologice) 

(Decretul privind achiziţiile publice ecologice a fost adoptat la 8 Decembrie 2011 şi este 

utilizat din 13 martie 2012. A fost publicat pe 13 decembrie 2011 în Monitorul Oficial al 

Republicii Slovenia, nr.102/2011). Modificarea decretului a fost publicată pe data de 9 Martie 

2012, nr.18/2012 şi pe data de 30 Martie 2012, nr. 24/2012. 

-Formarea formatorilor 

-Diverse tipuri de programe educaţionale, care sunt de importanţă cheie pentru realizarea 

eficientă şi de succes a Achiziţiilor Publice Ecologice 

-Dialog cu sectorul de afaceri (sectorul de aprovizionare), cooperarea cu firme în curs de 

dezvoltare, care vor recunoaşte mai multe produse ecologice şi servicii ca o oportunitate de 

afaceri 

-Programe de promovare şi de sensibilizare cu privire la Achiziţiilor Publice Ecologice 

-Introducerea şi încurajarea sistemelor de management de mediu (EMAS, ISO 14000, etc) în 

sectorul public 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javnar/UredbaZelenJN/Akcijski_ZeJN.PDF
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javnar/UredbaZelenJN/Akcijski_ZeJN.PDF
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011102&stevilka=4404
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- Punerea în aplicare a proiectelor pilot pentru realizarea eficientă şi de succes a GPP 

SPECIFICE: 

-Să realizeze care este grupul ţintă principal al produselor/serviciilor şi care este cel mai 

simplu mod de a adopta criterii pentru achiziţiile publice ecologice 

-Identificarea de produse/servicii care au cel mai mare impact asupra mediului 

-Ce produse sau servicii sunt cele mai dezvoltate în Slovenia sau unde există posibilitatea 

atingerii poteţialului  

-Identificarea produselor/serviciilor care oferă posibilitatea de achiziţie publică comună 

-Care sunt produsele sau serviciile care sunt cele mai utilizate în achiziţiile publice 

Concretizarea obiectivelor se realizează printr-o iniţiativă unde sunt luate în considerare în 

cadrul procesului de achiziţii publice pe considerente de mediu pentru zece grupuri prioritare 

propuse de produse şi de servicii (vehicule, echipamente electronice de birou, de construcţii 

şi clădiri, hârtie, agenţi de curăţare şi servicii, mobilier, de energie electrică şi produse 

alimentare). Acesta prevede consideraţii cheie pentru achiziţionarea de diferite tipuri de 

bunuri, precum şi specificaţiile tehnice şi criteriile pe care produsele trebuie să le 

îndeplinească. Obiectivul general este ca, în medie, 50 % din toate achiziţiile publice să se 

concretizeze prin procurarea unor produse şi servicii mai durabile până în 2012. 

Link: 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javnar/UredbaZelenJN/Akcijski_ZeJN.P

DF (page 22-27) 

  

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul exemplar 

al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 

Biroul guvernamental pentru Dezvoltare şi Afaceri Europene. 

Notă importantă: În conformitae cu Actul Guvernului Republcii Slovenia, Oficiul 

Guvernamental  pentru Dezvoltare şi Afaceri Europene a fost eliminat. Domeniul Afacerilor 

Europene este în prezent în competenţa Ministerului Afacerilor Externe, în timp ce problemele 

de dezvoltare au fost plasate în responsabilitatea Ministerului Deyvoltării Economice şi 

Tehnologiei şi Ministerului de Finanţe. 

 

 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

- Ministerul de Finanţe şi Biroul Guvernamental pentru Dezvoltare şi Afaceri Europene pentru 

adoptarea legislaţiei relevante, împreună cu 

-  Ministerul Administraţiei Publice, de asemenea, responsabil pentru educaţie şi formare în 

Achiziţiile Publice Ecologice şi pentru stabilirea criteriilor de amenajare a sediilor de lucru 

http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javnar/UredbaZelenJN/Akcijski_ZeJN.PDF
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/javnar/UredbaZelenJN/Akcijski_ZeJN.PDF
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pentru Administraţia Publică, 

- Ministerul Economiei (acum Ministerul Dezvoltării Economice şi Tehnologiei) pentru 

promovarea şi încurajarea de produse/servicii ecologice, promovarea unor standarde mai 

ridicate şi a criteriilor de de mediu la produse/servicii în ceea ce priveşte sectorul de 

aprovizionare 

 NOTĂ IMPORTANTĂ: 

În conformitate cu hotararea Guvernului Republicii Slovenia, Ministerul Justiţiei şi Ministerul 

Administraţiei Publice au fost regrupate în Ministerul de Justiţie şi Administraţie Publică. 

Titulaturile şi obligaţiile ministerelor s-au schimbat de asemenea (după cum s-a menţionat 

deja). Punerea finală în aplicare a obligaţiilor va fi stabilită de la 1 aprilie 2012. 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 Nu. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 Criteriile de selecţie recomandate există în legislaţia secundară (în Decretul privind achiziţiile 

publice ecologice adoptat) 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

Formare de formatori pentru funcţionari publici 

Educarea funcţionarilor publici 

Implementarea proiectului-pilot 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 

În Slovenia agenţiile locale de energie reprezintă un actor important pentru punerea în 

aplicare a Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic (Achiziţiilor Publice Ecologice), furnizând 

expertiză relevantă pentru comunităţile locale şi dezvoltând concepte energetice locale. În 

prezent, există 7 agenţii locale de energie create cu sprijinul programului Intelligent Energy 

Europe. 
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AUSTRIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate 

sau închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică din Austria urmăreşte 

eficientizarea energetică cu 9% pană în 2016, aplicând urmatoarele măsuri: 

1. Clădiri noi şi renovate: 

- Ajutor pentru locuinţe: Anveloparea clădirilor 

- Ajutor pentru locuinţe: Sisteme de încălzire eficiente, inovatoare 

- Înăsprirea Normelor în Construcţii  
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- Pachete de stimulare economică/ Vouchere pentru renovare 

- Prevederi legale benefice pentru termoficare 

- Consiliere Energetică pentru gospodării  

2.   Sectorul public: 

- Program de Renovare pentru Clădiri Publice 

- Achiziţii publice de produse eficiente energetic 

- Suport (consiliere şi finanţare) cu privire la Eficienţa Energetică în municipalităţi 

3.   Industrie şi IMM-uri 

- Promovarea investiţiilor şi a consilierii pentru companii 

4.    Furnizarea de energie 

- Contorizare inteligentă şi facturare informativă 

5.    Mobilitate 

- Măsuri privind consumul companiilor din fondurile pentru climat şi energie  

- Măsuri privind consumul privat din fondurile pentru climat şi energie 

- Măsuri cu privire la exploatarea infrastructurii 

6.    Măsuri orizontale 

- Impozite pentru energie şi trafic  

- Impozit pentru consumul de combustibil 

- Dezvoltare şi cercetare în toate domeniile cererii de energie  

- Educare, instruire şi creşterea nivelului de conştientizare  

- Etichetare energetică 

- Iluminare eficientă energetic 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 

"Planul de acțiune austriac pentru achizițiile publice durabile" (naBe-Actionplan) a fost 

adoptat de către Consiliul de Miniștri în luna iulie 2010. naBe-Actionplan include o 

descriere a stadiului actual, obiectivele și măsurile pentru a ajunge la aceste obiective 

(de exemplu, criterii de bază pentru un număr de grupuri de produse).Aplicarea 
criteriilor de bază este obligatorie pentru nivelul național și este recomandat pentru 

nivel regional și local. naBe-Actionplan include, de asemenea, criterii de eficiență 

energetică. Unele dintre obiectivele NEEAP (de exemplu, "achizițiile publice de 

produse eficiente energetic") sunt considerate a fi puse în aplicare în cursul punerii în 
aplicare a naBe-Actionplan. 
Există, de asemenea, mai multe GPP-politicile privind regionale (de exemplu, în Viena 
sau în Austria Superioară), precum și la nivel local. 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 
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"Planul de Acţiune Austriac pentru Achiziții Publice Durabile" conţine criterii de bază 

pentru 16 grupuri de produse (hârtie grafică, hârtie sanitară, clădiri, amenajări 

interioare, infrastructură, produse de curățare, produse alimentare, produse 

electrocasnice, mobila, textile, energie electrică, produse de grădinărie, vehicule, 

evenimente ecologice, consumabile birou, TIC). Aceasta încurajează, de asemenea 

achizitorii să utilizeze criterii mai ambițioase. 

La nivel regional, exemplul cel mai faimos pentru GPP este sistemul de achiziţii al 

oraşului Viena.Orasul oferă criterii verzi (şi eficiente energetic) pentru mai mult de 20 

de grupe de produse (http://www.wien.gv.at/english/environment/klip/pdf/ecobuy.pdf). 

Utilizarea acestor criterii este obligatorie. 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 

Ministerul Economiei, Familiei şi Tineretului este responsabil pentru elaborarea Planului 

Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică (2011). Aceste obiective ale NEEAP, 

care vizează Ahiziţiile Publice, sunt văzute ca fiind acoperite de Planul de Acţiune 

Austriac pentru Achiziții Publice Durabile şi pentru a căror punere în aplicare este 

responsabil Ministerul federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului şi Gospodăririi Apelor. 

Ministerul Federal al Economiei, familiei şi Tineretului împreună cu Ministerul Federal al 

Transportului, Inovării şi Tehnologiei au dezvoltat în ultimul timp un Plan de Acţiune 

Austriac „Achiziţiile publice promovând inovarea” (PPPI).Deşi acest plan de acţiune se 

se bazează pe inovare, este probabil ca mare parte din aceasta inovare să aibă loc în 

pieţe durabile pentru, de exemplu „aparate eficiente energetic” sau „energii 

regenerabile”, „produse bio” şi „clădiri durabile”. 

Cancelaria Federală Austriacă este responsabilă pentru elaborarea şi revizuirea Legii 

Federale a Achiziţiilor (care este obligatorie pentru pentru toate autorităţile publice din 

Austria). Cancelaria federală este, prin urmare, responsabilă pentru includerea 

regulamentelor UE privind achiziţiile publice (de exemplu directiva vehiculelor 

ecologice). 

Fiecare din cele 9 regiuni austriece dezvoltă EEAP proprii care sunt aduse impreună în 

NEEAP.Implementarea prevederilor NEEAP în provincii se află în mâna autorităţilor 

provinciale respective.regiunile sunt, de asemenea, responsabile ca municipalităţile lor 

să pună în aplicare măsurile stablite în NEEAP. 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

http://www.wien.gv.at/english/environment/klip/pdf/ecobuy.pdf
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Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor este 

responsabil pentru punerea în aplicare a naBe-Actionsplan care se adresează GPP. 

Criteriile de bază ale naBe-Actionsplan sunt obligatorii pentru achiziţiile la nivel federal. 

Există doi achizitori principali la nivel federal: 

1. Agenția Federală pentru Achiziţii (FPA), (Bundesbeschaffungsgesellschaft, BBG, 

http://www.bbg.gv.at/english-information/about-the-fpa ), este cel mai mare achizitor 

public in Austria.Ministere (și organizațiile federale publice cum ar fi cele mai multe 

dintre cele ale universităţilor) trebuie să cumpere produsele și serviciile lor de la 

FPA.FPA include criterii de bază ale naBe-Actionsplan în fiecare dintre licitaţiile sale 

noi și contracte. 

2. Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) gestionează proprietatea federală imobiliară. 

Acesta este, de asemenea, responsabil pentru construirea și renovarea clădirilor 

federale și trebuie să pună în aplicare criterii de bază ale naBe-Actionsplan. 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

"Planul de Acțiune Austriac pentru achizițiile publice durabile" (naBe-Actionplan) oferă 

criterii și câteva orientări de bază pentru punerea în aplicare a acestora. În plus, 

Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului și Gospodăririi Apelor a înfiinţat 

un site care ofera criteriile din naBe-Actionplan precum și liniile directoare 

suplimentare:  www.nachhaltigebeschaffung.at . 

Există, de asemenea, orientări și manuale privind regional și chiar la nivel local, de 

exemplu, "Manualul pentru GPP" din Austria Superioară. În plus, există ghiduri și 

manuale care au fost dezvoltate înainte crearea naBe-Actionplan, de exemplu, 

catalogul GPP "Check it", din anul 2001. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 

Dacă prin "calificare / criterii de selecţie" se înţelege orice criterii ecologice care pot fi 

folosite atât în formă de specificații tehnice, criterii de atribuire, clauzele contractuale 

sau ca şi criterii pentru companii, există un număr mare de criterii GPP şi EEPP în 

naBe-Actionsplan. Criteriile sunt obligatorii pentru nivel federal si recomandate pentru 

nivel regional și local. 

În plus, mai multe regiuni și municipalități au propriul lor set de criterii obligatorii, care, 

uneori, sunt corelate cu criteriile naBe-Actionplan, de exemplu, Viena sau Austria 

Superioară sau Styria. 

În plus, Legea privind Achiziţiile Austriece cere să fie luate  obligatoriu în considerare 

performanța de mediu a produselor și serviciilor care urmează să fie achiziționate. Nu 

există încă alte calificari / criterii de selecţie EEAP/GPP disponibile. 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

http://www.bbg.gv.at/english-information/about-the-fpa
http://www.nachhaltigebeschaffung.at/
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Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului Gospodarire a Apelor a finanţat o 

iniţiativa imensă numită "klima: aktiv" (Clima Activa).Inițiativa constă dintr-un număr de 

programe care oferă suport în domeniul măsurilor relevante pentru climă. Unele dintre 

programe, cum ar fi "aparate eficiente energetic” şi „clădiri publice”  se concentrează 

pe achiziţii publice verzi şi eficiente energetic.  

Aceste măsuri voluntare includ:  

- Educare şi Formare profesională 

- Standarde de Calitate şi Sisteme de Management a Calităţii 

- Conştientizarea opiniei publice şi Servicii de Informare  

- Consultanţă 

- Crearea de reţele şi activarea principalilor actori interesaţi 

Cu câțiva ani în urmă, Ministerul Federal al Economiei, Familiei și Tineretului a început 

cu reprezentanții săi federali pentru eficiență energetică (care revizuiesc eficiența 

energetică a ministerelor din 1980) o inițiativă de contractare a energiei. Un număr mai 

mare de cladiri federale au fost grupate precum și contracte pentru energie  au fost 

licitate, cu sprijinul Agenţiei Austrice pentru Energie. 

Guvernul a creat „Klima-und Energiefonds” (Fondul Austriac pentru Energie şi Climă) 

pentru a susţine măsurile de eficientizare economică şi dezvoltarea unei pieţe pentru 

serviciile de eficientizare economică. Fondul acoperă, printre altele, următoarele 

iniţiative: 

- “Austria Fără Emisii” are ca scop 3 puncte majore: “Modele şi Regiuni”, “Creşterea 

Eficienţei economice” şi “Instruire – Educare Conştientizare”- The “KMU-Scheck” 

(SME-Check) este un instrument de finanţare care finanţează consultanţă pe probleme 

de energie pentru companii, în vederea implementării de măsuri de eficientizare a 

consumului de energie. Iniţiativa a început în 2008 şi are un acord de finanţare de 1 

milion de euro pe an. 

- Panourile fotovoltaice sunt finanţate pentru suprafeţe mai mari de 100m2. Fondurile 

alocate începand cu 2010 sunt de 5 milioane de euro pe an. 

- Programul de Renovare Model susţine reabilitările eficiente energetic. Iniţiativa a 

început în 2008 şi are o alocare de 3 până la 4 milioane de euro pe an începand cu 

2010. 

- Măsurile de trafic includ următoarele 5 puncte principale:  

Logistica regională şi promovarea legăturilor de transport între companii,  

Sisteme de trafic multimodale,  

Linii pentru circulaţia bicicletelor,  

Sporirea atractivităţii pentru transportul public, 
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Concepte pentru trafic regional. 

În plus, Ministerul Federal al Transporturilor, Inovării și Tehnologiei oferă programe de 

finanțare R & D în sectorul construcțiilor numit "Construcţia viitorului" (expirat), iar acum 

"Construcția viitorului plus". Proiectele care includ construirea de case de energie zero 

sau de alte case ecologice pot aplica pentru finanțare. Mai multe clădiri publice au fost 

construite sau renovate în cadrul acestor programe 

(http://www.hausderzukunft.at/english.htm). 

Într-una din cele 9 regiuni austriece, Vorarlberg, asociația de mediu oferă un serviciu 

pentru municipalități pentru a le ajuta să construiască sau să renoveze clădirile 

sustenabile. Ele oferă sprijinul lor în faza de planificare, în etapa de cerere de ofertă, în 

etapa de construcție şi de evaluare a clădirii. 

 

UNGARIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 Cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

http://www.hausderzukunft.at/english.htm
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  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate 

sau închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Nu sunt prevăzute măsuri concrete.  

(Planul Naţional de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic nu este 

publicat până la acest moment, deşi se aştepta acest lucru încă din 2011)  

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 
Nu, dar Strategia Naţională de Inovaţie pentru Mediu (2011-2020) a fost publicată în 

2011, care menţionează Achiziţiile Publice Ecologice ca o prioritate. 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 

 Nu. 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 Ministerul pentru Resurse Naţionale şi Ministerul Administraţiei Publice şi Justiţiei 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 Ministerul pentru Resurse Naţionale şi Ministerul Administraţiei Publice şi Justiţiei 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 Nu. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 
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Produsele marcate ECO şi furnizorii care respectă prevederile EMAS/ISO14001 sunt 

recomandaţi prin legislaţie . 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 Ministerele asigură comunicare pe web şi comunicare legată de proiect. 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 -  
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SERBIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate 

sau închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

În legislaţia noastră nu există reglementări referitoare la eficienţa energetică în 

achiziţiile publice, dar va fi prevăzută în legea privind utilizarea raţională a energiei. 

Totuşi, în practică şi pe bază de voluntariat, unele companii şi instituţii efectueză 

achiziţii publice eficiente energetic. 

În acest caz, toate măsurile de mai sus, pot fi găsite în practica de afaceri din Serbia. 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 
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Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 Există o recomandare în Planul Naţional pentru Eficientizare Energetică. 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 

 Nu. 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 Deocamdată, niciuna. 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 Deocamdată, niciuna. 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 
Există diferite manuale pentru anumite segmente care pot fi folosite, dar domeniul nu 

este acoperit în totalitate. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 Nu. 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 Există prezentări, întalniri publice, broşuri etc. dar nu este de ajuns. 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 - 
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BULGARIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor 

de produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii 

de echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient 

in toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, 

analiza costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a 

asigura rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate 

sau închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Cel de al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică, a fost dezvoltat 

pe baza Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

eficienţa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice. Acesta este al doilea 

dintre cele trei planuri naţionale de acţiune pentru eficienţă energetică şi acoperă 

perioada 2011-2016, precum şi previziunile pentru 2020. 

Punerea în aplicare a celui de-al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă 
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Energetică ar trebui să contribuie la realizarea obiectivului naţional privind economiile 

de energie prevăzute în primul Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică. 

Obiectivul naţional care urmează să fie realizat în 2016 se ridică la 7 291 GWh  

economie anuală sau de 627 ktoe / an şi reprezintă 9% din consumul mediu final de 

energie pentru perioada 2001-2005 (81 024 GWh). 

Al doilea Plan Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică, cu o durată de 3 ani, 

stabileşte un indicativ intermediar de combustibil de 6% şi economii de energie, drept 

obiective pentru perioada 2011-2013, din consumul mediu final de energie care intră în 

domeniul de aplicare al Directivei pentru perioada 2001-2005. Aceasta ţintă se ridică la 

4 860 GWh (418 ktep) de combustibil anual şi economii de energie. 

Măsurile prevăzute în Planul Naţional de Acţiune pentru Eficienţă Energetică 2011-

2013 sunt următoarele: 

1. Măsuri referitoare la bunuri: 

• tarife fixe motivante şi preluarea obligatorie de energie electrică produsă în centrale 

cu co-generare moderne cu eficienţă ridicată (această măsură a fost deja pusă în 

aplicare); 

• tarife fixe motivante şi preluarea obligatorie de energie electrică produsă din surse de 

energie regenerabile (această măsură a fost deja puse în aplicare); 

• aplicarea abordărilor avansate de reglementare care stimulează creşterea eficienţei 

în generarea de energie electrică şi termică; 

• crearea unui schimb de energie; 

• desfăşurarea unor campanii active de informare şi furnizarea de informaţii uşor 

accesibile cu privire la beneficiile nete, costurile şi eficienţa energetică a 

echipamentelor de ultimă generaţie pentru generarea de energie electrică şi termică; 

• lansarea unui program de educaţie şi formare profesională pentru profesioniştii în 

domeniul noilor tehnologii energetice; 

• acordarea de împrumuturi combinate cu subvenţii pentru dezvoltarea producţiei de 

energie descentralizate, inclusiv micro co-generatie şi micro tri-generaţie. 

2 Măsuri în transportul şi distribuţia de energie. 

• obiective individuale pentru companiile de transport şi distribuţie pentru economii de 

energie primară în transport şi distribuţie; 

• Modificare a Legii energiei şi reglementările relevante, în scopul de a crea o piaţă 

energetică eficientă; 

• consolidarea capacităţilor profesionale şi independenţa autorităţii de reglementare a 

energiei; 

• aplicarea abordările avansate de reglementare, de stimulare a creşterii eficienţei în 
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transport de energie electrică şi termică şi de distribuţie şi modernizarea reţelelor 

pentru beneficiul tuturor utilizatorilor; 

• crearea condiţiilor şi promovarea investiţiilor în soluţii tehnologice de ultimă 

generaţie: reţele inteligente, infrastructura contorizării inteligente, etc, în scopul de a 

îmbunătăţi eficienţa a infrastructurii de reţea, integrarea producţiei descentralizate de 

energie, inclusiv de producţie din surse regenerabile de energie, a cererii pe partea de 

management, etc. 

3. Alte măsuri: 

Aceste măsuri se aplică atât pentru producţia de energie cât şi la reţelele de transport 

şi distribuţie de energie. 

• extinderea domeniului de aplicare a eficienţei energetice pentru a include instalaţii în 

sectorul energetic; 

• audituri obligatorii a eficienţei energetice a tuturor instalaţiilor din sectorul energetic; 

• punerea obligatorie în aplicare a măsurile prevăzute în audituri cu privire la eficienţa 

energetica; 

• dezvoltarea unui program special de eficienţă energetică pentru sectorul energetic, 

care să includă producerea de energie, transport şi distribuţie; 

• elaborarea şi adoptarea unui program de gazificare rezidenţială accelerată în 

Republica Bulgaria. 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 

Al doilea Plan Energetic Naţional de Acţiune pentru Eficienţă (NEEAP) 

Planul Naţional de Acţiune pentru Încurajarea de Achiziţii Publice "Verzi" 

Strategia Energetică a Republicii Bulgaria până în 2020 

Strategia Naţională de Eficacitate Energetică (NEES) 

Programul Naţional pe Termen Lung de Eficienţă Energetică până în 2015 

Programul Naţional de Renovare, pentru Clădiri Rezidenţiale, în Bulgaria 2006-2020 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 
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Planul Naţional de Acţiune pentru Încurajarea de Achiziţii Publice "Verzi" conţine 

obiective specifice şi generale. 

Obiectivele generale ale planului în legătură cu politicile şi iniţiativele UE în domeniul 

achiziţiilor publice au fost înregistrate ca nevoia de o mai mare conştientizare şi 

punerea în aplicare a achiziţiilor ecologice la nivel naţional: 

Creşterea gradului de conştientizare a ţărilor-părţi interesate cu privire la beneficiile 

contractelor de achiziţii publice verzi, punându-se accent pe ciclul de viaţă al 

produselor;  

Să încurajeze achiziţionarea de bunuri şi servicii cu "valoare socială" mai mare, în 

termeni de conservare de mediu, să îmbunătăţească condiţiile sociale şi să încurajeze 

soluţii inovatoare; 

Stabilirea cerinţelor obligatorii, fără a restricţiona accesul la participarea concurenţei, 

şi contribuirea la răspândirea în continuare a achiziţiilor ecologice. 

Obiective specifice sunt: 

Stabilirea capacităţii administrative necesare de punere în aplicare a obiectivelor 

obligatorii şi recomandate definite în grupuri de produse; 

Creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate, punerea în aplicare a 

beneficiilor aduse de achiziţiile publice ecologice; 

Obţinerea de informaţii din schimbul de idei cu privire la mediu, experienţe, cunoştinţe 

şi bune practici privind achiziţiile publice ecologice; 

Introducerea unor mecanisme economice, de sprijin şi promovarea accesului 

întreprinderilor la scheme de etichetare şi Management de Mediu şi Audit- EMAS în 

Bulgaria; 

Crearea unui plan de monitorizare a Sistemului Naţional de achiziţii publice ecologice.  

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 

Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului  

Ministerul Mediului şi Apelor 

Agenţia de Achiziţii Publice 

Agenţia de Dezvoltare Durabilă (SEDA) 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 
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Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor  

Ministerul Economiei, Energiei şi Turismului  

Agenţia de Achiziţii Publice 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

Manualul privind achiziţiile publice ecologice - obiectivul este de a ajuta autorităţile 

naţionale să pună în aplicare o politică de succes cu privire la cerinţele pentru achiziţii 

publice verzi. 

Ghidul privind cerinţele de eficienţa energetică şi economiile de energie în achiziţii 

publice de echipamente şi vehicule cu scopul de a reduce la minimum costurile 

aferente perioadei de funcţionare. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 

Criteriile de atribuire a contractelor sunt stabilite în Legea privind achiziţiile publice. 

Pentru autorităţile contractante precum şi pentru administraţiile locale, punerea în 

aplicare a criteriilor ecologice de atribuire a grupurilor de produse şi obiectivele de 

conformitate pentru an sunt prescriptive. 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

1. Prima Conferinţă Naţională privind achiziţiile publice verzi (Noiembrie 2009). Prima 

iniţiativă majoră în Bulgaria, referitoare la achiziţiile publice verzi este punerea în 

aplicare a unei conferinţe naţionale de atribuire a acestora.  

Conferinţa are drept scop familiarizarea reprezentanţilor din administraţia centrală, de 

afaceri, organizaţiile de ONG-uri, mediul academic, mass-media, etc. cu rolul 

achiziţiilor publice ecologice pentru a proteja mediul de inovare şi de oportunitate 

pentru economii de costuri. Contribuţie semnificativă la pregătirea şi desfăşurarea 

conferinţei a avut Agenţia de Achiziţii Publice ca un organizator al evenimentului, 

precum şi prin furnizarea de prezentări cu privire la viitor şi beneficiile punerii în 

aplicare a achiziţiilor ecologice. 

2. Publicarea pe portalul de achiziţii publice şi pe site-ul Ministerului Mediului şi Apelor 

din Republica Bulgaria, a informaţiilor privind achiziţiile publice ecologice. 

3. Organizarea de cursuri în rândul autorităţilor contractante cu privire la beneficiile 

generate de achiziţiile publice ecologice 

4. Elaborarea de ghiduri cu scop practic. 

5. Ghidurile au fost pregătite pentru o eficienţă energetică pe clase şi legislaţia pe care 

entităţile o pot folosi atunci când definesc cerinţele minime; 

6. Transpunerea cerinţelor din Directiva 2009/33/EC pentru vehicule nepoluante în art. 
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26 din Legea privind achiziţiile publice: dispoziţiile cu privire la definirea cerinţelor 

minime pentru furnizarea de vehicule nepoluante şi eficiente. 

7. Elaborarea unui document strategic naţional de dezvoltarea achiziţiilor publice 

ecologice. Pentru punerea în aplicare a iniţiativelor legate de achiziţii ecologice, să fie 

mai eficientă în scară naţională este necesar să se adopte un document strategic 

naţional care conţine obiective specifice măsurabile şi indicatori de monitorizare. 

Pregatirea Planului Naţional de Acţiune este inclusă printre obiectivele Agenţiei de 

Achiziţii Publice, pentru pregătirea căruia agenţia a iniţiat înfiinţarea unui grup de lucru 

interdepartamental. 
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ROMÂNIA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie, 

inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de economii de 

energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile publice au 

responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de 

produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de 

echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau 

agenţiile menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata 

ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea 

costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, analiza 

costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura 

rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor 

existente cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau 

închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru adoptarea 

dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

Al doilea Plan de Acţiune pentru Eficienţă Energetică este în prezent în stadiul de proiect. 

Acest document este publicat pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Comerţului şi 

Mediului de Afaceri pentru dezbatere publică. Conform celui de al doilea Plan de Acţiune 

pentru Eficienţă Energetică, măsurile concrete pentru adoptarea dispoziţiilor Art.5 a EDS 

sunt următoarele: 

- În ceea ce priveşte economiile de energie primară (retehnologizarea unor grupuri de 
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plante energetice, dezvoltarea unei noi şi moderne energii termale pe bază de cărbune, 

retehnologizarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică centralizată, 

producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie, inlocuirea echipamentelor 

care au un consum mare tehnologic, modernizarea staţiilor care sunt depăşite tehnic şi 

moral, modernizarea liniilor care sunt depăşite tehnic şi moral, trecerea de la retele de  

tensiune medie de 6 kV si 10 kV la o reţea de tensiune de 20 kV, modernizarea reţelelor 

de tensiune scăzută, dezvoltarea anuală a programului de energie termică de către 

administraţiile publice locale, corelat cu programul lor de eficienţă energetică, utilizarea de 

audituri energetice, înfiinţarea unui departament de energie în cadrul administraţiilor 

publice locale, etc)  

- în ceea ce priveşte economiile de energie finală în sectoarele de utilizare finală 

(metodologia de calcul, promovarea utilizării aparatelor de uz casnic şi a lămpilor eficiente 

energetic, izolarea termică şi ventilaţia mai multor etaje de locuit construite în perioada 

1950-1990, îmbunătăţirea eficienţei energetice a sistemelor de încălzire/răcire în locuinţele 

individuale, îmbunătăţirea eficienţei energetice prin susţinerea finanţării proiectelor de 

investiţii care vizează reducerea cererii de energie, înlocuirea programului naţional de 

material rulant, cu finanţare de la bugetul Fondului pentru Mediu, modernizarea căilor 

ferate şi a transportului subteran, etc)  

Pe parcursul 2011-2016, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei 

(ANRE) va continua organizarea de acţiuni de informare/comunicare şi formare 

profesională legate de măsurile incluse în al doilea Plan de Acţiune pentru Eficienţă 

Energetică şi va facilita cooperarea cu grupurile ţintă, diseminarea de informaţii şi formarea 

profesională a persoanelor implicate în implementarea măsurilor. Unele dintre aceste 

acţiuni sunt: 

- întâlnire cu managerii autorizaţi să prezinte contractul de eficienţă energetică specific 

pentru activitatea societăţilor de servicii energetice; 

- seminarii de instruire a autorităţilor locale, organizate în diferite oraşe pentru a prezenta 

aplicarea contractului de eficienţă energetică; 

- Întâlnire de lucru cu universităţile acreditate în a organiza cursuri de formare pentru 

manageri şi auditori energetici pentru industrie, în scopul de a analiza aplicarea 

standardului energetic de management SRN 16001; va fi analizată perfecţionarea 

programelor de formare pentru manageri şi auditori; 

- organizarea în colaborare cu Asociaţia Oraşelor Energetice din România a unei sesiuni 

de formare profesională pentru persoanele responsabile cu punerea în aplicare a planurilor 

de eficienţă energetică în oraşe cu peste 20.000 de locuitori, în conformitate cu prevederile 

OG 22/2008; 

- realizarea sistemelor de atribuire pentru eficienţa energetică în conformitate cu 

prevederile legislative în domeniu; 

- etc.  
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Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 
Planul Naţional de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Ecologice este în stadiul de 

pregătire.  

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 

 

În conformitate cu Planul Naţional de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Ecologice atât 

obiectivele voluntare cat şi cele obligatorii au fost stabilite pentru şapte grupe de 

produse prioritare: produse de curăţare şi de servicii, construcţii, echipamente de 

iluminat, băuturi şi produse alimentare ecologice, mobilier, echipamente IT, hârtie de 

copiere. Toate obiectivele sunt sub 20% (cu excepţia echipamentelor de iluminat: 50%).  

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 

- Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei  

- Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Turismului 

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor; 

- Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; 

- Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

(ANRMAP); 

- Administraţia Publică Centrală; 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat 3 ghiduri cu privire la necesitatea 

comportamentului eco-responsabil la toate nivelurile societăţii şi încurajează achiziţiile 

ecologice: 

- Ghidul eco-funcţionarului public 
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- Ghidul eco-cetăţeanului 

- Ghidul  eco-turistului 

Aceste ghiduri sunt postate pe site-urile a peste 200 de instituţii publice, organizaţii şi au 

fost promovate în mass-media. 

Alte materiale, care includ instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice sunt: 

- Ghidul produselor de consum cu eticheta ecologică 

-  Manualul achiziţiilor verzi elaborat de Comisia Europeană. 

Acest manual este un document semnificativ al serviciilor Comisiei şi nu poate fi 

considerat obligatoriu la această instituţie, în nici un fel. De asemenea, trebuie remarcat 

faptul că manualul este supus evoluţiei practicii Comisiei şi jurisprudenţei Curţii de 

Justiţie 

- Site-ul Achiziţii Publice Ecologice : www.achizitiiecologice.ro; www.achizitiiverzi.ro 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 

- Conform Art. 34, 35, 37, 39, 176, 178, 194-196 din Ordonanţa de urgenţă Nr. 34/2006  

În ceea ce priveşte atribuirea contractelor de achiziţii publice, contractelor de achiziţii 

publice de lucrări şi a contractelor de concesiune, de concesiune de servicii, 

documentaţia de atribuire poate include caracteristici de mediu. În acelaşi timp, 

legislaţia naţională privind achiziţiile publice oferă posibilitatea de a utiliza eticheta 

ecologică. 

- Comunicarea (COM (2008) 400) “Achiziţii publice pentru un mediu mai bun” include 

menţiuni despre criterii comune pentru Achiziţiile Publice Ecologice (de bază şi 

cuprinzător). 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

- Manualul fromatorului privitor la achiziţiile publice ecologice (dezvoltat prin intermediul 

proiectului "Promovarea achiziţiilor publice ecologice prin crearea unui mediu favorabil 

pentru instruirea cumparatorilor publici", implementat de către Ministerul Român al 

Mediului şi Pădurilor); 

- paginile de internet: www.achizitiiverzi.ro si www.achizitiiecologice.ro  

- În anul 2011 au fost organizate mai multe seminarii privind achiziţiile publice ecologice 

în proiectul ECOMERGE 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

file:///C:\Users\ramona\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Mihaela.Dumitras\Application%20Data\Microsoft\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\de%20la%20ADR\www.achizitiiecologice.ro
file:///C:\Users\ramona\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Mihaela.Dumitras\Application%20Data\Microsoft\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\de%20la%20ADR\www.achizitiiverzi.ro
http://www.achizitiiverzi.ro/
http://www.achizitiiecologice.ro/
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- Recunoaşterea relevanţei Eficienţei Energetice în Achiziţiile Publice; 

- Elaborarea de către autorităţile locale din localităţile cu mai mult de 20.000 de locuitori, 

de programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice, în conformitate cu art. 7 din OG 

22/2008; 

- Conformitatea cu cerinţele legislative în ceea ce priveşte eficienţa energetică; 

- Sprijin din partea factorilor de decizie şi a personalului administrativ pentru achiziţii 

durabile în fiecare instituţie şi acceptarea posibilitaţii de creştere de preţurilor; 

- Realizarea unor ghiduri complete, aplicabile şi gata de utilizare cu privire la modul de a 

aplica criterii de eficienţă energetică în procedurile de achiziţii publice, inclusiv manuale, 

(internet), instrumente de lucru, baze centrale de date; 

- Dezvoltarea analizei cost pe ciclul de viaţă pentru evaluarea ofertelor publice; 

- Stabilirea de sisteme de control pentru a asigura punerea în aplicare a criteriilor de 

eficienţă energetică în procedurile de licitaţie; 

- nevoia de mecanisme de feed-back pentru a informa oficialii şi părţile interesate cu 

privire la punerea în aplicare a acestor criterii, inclusiv despre dificultăţile întâmpinate; 
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REPUBLICA MOLDOVA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de energie, 

inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de economii de 

energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile publice au 

responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de 

produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de 

echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile 

menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă 

sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, analiza 

costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura 

rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor existente 

cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau 

închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru adoptarea 

dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 a fost aprobat de către Guvern la 

data de 10 noiembrie 2011. 

Măsurile prevăzute în Planul de Acţiune pentru Eficienţă Energetică 2011-2020 pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a ESD, sunt următoarele: 

- în ceea ce priveşte  sectorul de energie electrică (cazane de consolidare în centralele 

electrice de cogenerare, etichetarea energetică a produselor energetice, stabilirea 

cerinţelor, astfel cum sunt prevăzute de lege şi de alte regulamente, produse cu impact 
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energetic care urmează să fie introduse pe piaţă şi / sau lansate, etc); 

- În ceea ce priveşte sectorul gazelor naturale (dezvoltarea de către autoritatea publică 

abilitată în gaz, inspecţie şi control periodic, echipamente de măsură, cerinţele pentru 

parametrii tehnici şi procedura de înlocuire. Instalat iniţial pe seama consumatorilor finali, 

echipamentele de măsură vor trebui verificate periodic, la fiecare cinci ani, şi înlocuite, 

dacă este necesar, pe seama operatorului de transport / distribuţie, etc); 

- în ceea ce priveşte sectorul energiei termice (cazanele şi încălzitoarele vor fi inspectate la 

intervale regulate, şi vor fi înlocuite sau reabilitate pentru satisfacerea performanţelor 

energetice şi consum minim, cota de emisii maxime admisibile de gaze cu efect de seră şi 

reguli de siguranţă, etc); 

- în ceea ce priveşte sectorul de construcţii (stabilirea cerinţelor pentru performanţa 

energetică globală, instalarea, calibrarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice instalate 

în clădiri, creşterea treptată, în sectorul public a numărului de clădiri cu un consum de 

energie aproape de zero, dezvoltarea unui program de reabilitare pentru clădirile multi-

locuinte, care va avea ca scop îmbunătăţirea performanţelor energetice a blocurilor 

existente şi reducerea încălzirii termice, etc); 

-Autorităţile locale vor angaja manageri de energie din rândul persoanelor cu înalte 

cunoştinţe energetice, care vor fi responsabili pentru planificarea şi monitorizarea măsurilor 

de performanţă de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi recuperarea energiei din surse 

regenerabile în teritoriu 

- Ministerul Economiei va crea condiţii de dezvoltare a companiilor energetice prin 

stabilirea de stimulente economice 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice 

Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 Nu, Planul Naţional de Acţiune nu a fost dezvoltat încă. 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile Publice 

Ecologice? 

 Nu 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul exemplar 

al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 
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- Ministerul Economiei 

- Inspectoratul de Stat pentru Energie 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

- Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din Republica Moldova 

- Agenţia Naţională pentru Eficienţa Energiei 

- Agenţia de achiziţii publice 

- Administraţia Publică Centrală 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

-"Ghidul pentru consumatorul de energie electrică", dezvoltat sub asistenţa tehnică 

Agenţiei Naţionale pentru Reglementare Energetică de către Agenţia pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Internaţională din Suedia în 2009 

-"Ghidul tău cu privire la eficienţa energetică":  produs în cadrul proiectului "Creşterea 

eficienţei energetice din Chişinău şi Sevastopol privind experienţa pozitivă existentă ". 

Acest proiect a fost implementat prin Primăria Municipiului Chişinău şi finanţat de Comisia 

Europeană prin intermediul programului CIUDAD. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 Până în prezent, nu există asemenea criterii în legislaţie. 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

Alte instrumente, care includ difuzarea de informaţii şi trainingurilor, în afara liniilor 

directoare menţionate mai sus, sunt conferinţele şi seminariile pe tema "eficienţei 

energetice", organizată de Oficiul pentru Schimbări Climatice. 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 

- Cunoaşterea puterii eficienţei energetice în achiziţiile publice; 

- Sprijin din partea factorilor de decizie şi a personalului administrativ pentru achiziţii 

durabile, în fiecare instituţie şi acceptarea posibilelor creşteri de preţuri. 

- Punerea în aplicare a unor ghiduri clare, practice şi gata de utilizare cu privire la modul 

de aplicare a criteriilor de eficienţă energetică în procedurile de achiziţii publice, inclusiv 

manuale, (internet), baze de date centrale. 
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UCRAINA 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de 

produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de 

echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile 

menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă 

sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, analiza 

costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura 

rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor existente 

cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau 

închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru 

adoptarea dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

În prezent în Ucraina nu există Plan de Acţiune pentru Eficienţă Energetică. 

În scopul de a pregăti în mod corect proiectele de eficienţă energetică din Ucraina şi 

prin punerea în practică a hotărârii Cabinetului de Miniştri din Ucraina din 10.10.2009 

Nr. 54010/1/1-09, Agenţia Naţională pentru Asigurarea Utilizării Eficiente a Resurselor 

Energetice din Ucraina lucrează la elaborarea unui Plan Naţional de Acţiune în 

Eficienţa Energetică, implicând toate ministerele şi departamentele, precum şi  Banca 

Mondială. 
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Totuşi, există un Plan Naţional de Acţiune cu privire la Schimbările Climatice (elaborat 

în 1998 de către Agenţia Naţională pentru Asigurarea Utilizării Eficiente a Resurselor 

Energetice din Ucraina). Acest plan implică forţele economice pentru a le conştientiza 

de provocările ridicate de ameninţările încălzirii globale. Acesta face apel la acţiuni 

guvernamentale restrânse şi concentrate alături de parteneriate public-private. Se 

bazează pe ingeniozitatea, creativitatea şi simţul responsabilităţii cetăţenilor ucraineni. 

Plan Naţional de Acţiune cu privire la Schimbările Climatice include măsuri de 

economisire a energiei referitoare la echipamente, vehicule, clădiri şi audituri 

energetice.  

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 
Nu, Planul de Acţiune pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic încă nu a fost 

dezvoltat. 

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 

 Nu. 

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 Ministerul pentru Dezvoltare Economică şi Comerţ din Ucraina. 

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

-Ministerul Ecologiei şi Resurselor naturale din Ucraina. 

-Agenţia Naţionala pentru Asigurarea Utilizării Eficiente a Resurselor Energetice din 

Ucraina 

- Adminstraţia Publică Centrală. 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 
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Nu există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice. 

Totuşi, există alte instrumente ce ajută la diseminarea informaţiei cu privire la eficienţa 

energetică. Aceste instrumente sunt menţionate mai jos. 

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 Până în prezent, nu există asemenea reglementări în legislaţie. 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

Strategia de Susţinere a Afacerilor Ecologice pentru Organizaţiile Private de Afaceri 

Concentrate asupra Industriei Metalurgice şi de Minerit. Acest document este elaborat 

cu contribuţia atelierului de lucru “Dezvoltarea unei strategii de susţinere a afacerilor 

ecologice pentru UBCCE” ce a avut loc în Donetsk, Ucraina, în perioada 7-8 

Octombrie 2010,organizată de membrii ucraineni ai UBCCE, Confederaţia 

Angajatorilor din Ucraina cu suportul Agenţiei Germane pentru Cooperare 

Internaţională şi a UBCCE. 

Strategia de susţinere a Afacerilor Ecologice (Strategia) îşi doreşte să ofere orientare 

organizaţiilor de afaceri Ucrainene în promovarea aspectelor legate de afacerile verzi 

în rândul membrilor săi şi oferirea de suport calificat, în special companiilor din 

domeniul metalurgic şi minier, aducând în atenţia acestora oportunităţile de afaceri 

ecologice şi nevoia de a răspunde la provocările globale actuale. 

Strategia are următoarele obiective: 

Facilitarea tranziţiei spre o economie ecologică în Ucraina prin intermediul definirii 

conceptului de afaceri ecologice şi oferirea informaţiilor necesare; 

Asigurarea unei analize a cadrului legislativ actual, identificând constrângerile şi noile 

oportunităţi de afaceri din Ucraina; 

Împărtăşirea tacticilor de comunicare pentru organizaţiile care vor să promoveze 

conceptul de afaceri ecologice către membrii acestora cât şi către terţi; 

Evidenţierea căilor de cooperare şi a transferului de tehnologii în privinţa tehnologiilor 

prietenoase cu mediul, a energiei şi a resurselor eficiente în minerit şi industria 

metalurgică. 

- Manualul Legislativ în privinţa Energiei. 

- Asociaţia “Oraşelor Eficiente Energetic din Ucraina”: ONG-uri voluntare, create 

pentru a facilita promovarea principiilor de eficienţă energetică printre municipalităţiile 

membre  (http://enefcities.org.ua/en) 

- Campanii de promovare, suport informaţional, seminarii, ateliere de lucru, sesiuni de 

consultare, şi proiecte legate de eficienţă energetică organizate de Asociaţia “Oraşelor 

Eficiente Energetic din Ucraina” 

http://enefcities.org.ua/en
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Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 

- Cunoaşterea puterii eficienţei energetice în achiziţiile publice; 

- Suport din partea factorilor de decizie şi a personalului administrativ pentru achiziţii 

sustenabile în fiecare instituţie şi acceptarea potenţialelor creşteri de preţ. 

- Implementarea unor reglementări clare, practice şi pregătite de utilizare despre 

modul de aplicare a criteriilor de eficienţă energetică în procedurile de achiziţii publice, 

incluzând manuale, internet (tehnici informatice), baze de date centrale. 
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SLOVACIA 

 

1. Cadrul Legislativ pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic (Directiva privind 

Serviciile Energetice şi Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică ale Uniunii 

Europene) 

Care dintre măsurile din Anexa VI a ESD, au fost descrise în legislaţia Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic în scopul de a demonstra rolul exemplar al sectorului public? 

 

 cerinţe privind utilizarea instrumentelor financiare pentru economiile de 

energie, inclusiv contractele de performanţă energetică, care prevăd furnizarea de 

economii de energie măsurabile şi predeterminate (inclusiv atunci când administraţiile 

publice au responsabilităţi externalizate) 

 cerinţe cu privire la achiziţionarea de echipamente şi vehicule pe baza listelor de 

produse cu specificaţii referitoare la eficienţa energetică pentru diferite categorii de 

echipamente şi vehicule liste care trebuie să fie întocmite de către autorităţile sau agenţiile 

menţionate la Articolul 4 (4), folosind, după caz, analiza costului pe durata ciclului de viaţă 

sau metode comparabile de analiză pentru a asigura rentabilitatea costurilor; 

 cerinţe privind achiziţionarea de echipamente cu consum de energie eficient in 

toate modurile de funcţionare, inclusiv in modul de “asteptare”, folosind, după caz, analiza 

costului pe durata ciclului de viaţă sau metode comparabile de analiză pentru a asigura 

rentabilitatea; 

 cerinţe privind înlocuirea sau modificarea echipamentelor şi a vehiculelor existente 

cu echipamentele enumerate la punctele (b) şi (c); 

 cerinţe privind folosirea auditurilor energetice şi punerea în aplicare a 

recomandărilor eficiente din punct de vedere al costurilor; 

  cerinţe cu privire la achiziţionarea sau închirierea de clădiri eficiente energetic 

sau părţi ale acestora, sau cerinţe de a înlocui sau de a modifica clădirile cumpărate sau 

închiriate sau părţi ale acestora, în scopul de a le face mai eficiente energetic. 

Măsuri concrete prevăzute în Planurile de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru adoptarea 

dispoziţiilor Art.5 a Directivei privind Serviciile Energetice 

 

Cel de-al doilea Plan de Acţiune pentru Eficienţă Energetică a fost adoptat de guvernul 

Slovac în  data de 11 mai 2011. 

Multe din măsurile adoptate ca urmare a celui de-al doilea Plan de Acţiune pentru 

Eficienţă Energetică sunt în esenţă o continuare a primului Plan de Acţiune pentru 

Eficienţă Energetică. Acolo unde a fost necesar aceste măsuri aflate în aplicare au fost 

îmbunătăţite  pentru a reflecta experienţe din evaluările anterioare. 

Pe lângă aceste măsuri aflate în aplicare, sunt planificate noi măsuri conform celui de-al 
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doilea Plan de Acţiune. Toate măsurile sunt împărţite pe sectoare. 

Măsurile prevăzute în Plan de Acţiune pentru Eficienţă Energetică pentru adoptarea 

dispoziţiilor din ESD Art.5, pentru perioada 2011 – 2013, sunt următoarele: 

Clădiri: 

- Îmbunătăţirea condiţiilor termice a clădirilor – case de locuit familial 

- Îmbunătăţirea condiţiilor termice a clădirilor – blocuri de locuinţe 

- Îmbunătăţirea condiţiilor termice a clădirilor – sectorul de servicii 

- Construirea de clădiri cu consum scăzut de energie şi a caselor pasive 

- Echilibru hidraulic al sistemului de încălzire 

- Măsuri de susţinere în sectorul construcţiilor 

Echipamente: 

-Înlocuirea aparaturii electronice 

-Înlocuirea lămpilor cu mijloace alternative de economisire a energiei 

-Înlocuirea echipamentelor casnice, electrice şi electronice cu alte echipamente alternative 

de economisire a energiei 

-Înlocuirea aparaturii de birou cu aparatură alternativă de economisire a energiei 

-Măsuri de sprijinire a sectorului vizat 

Sectorul Public: 

- Îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale clădirilor – instituţii de asistenţă medicală 

- Îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale clădirilor – instituţii educaţionale 

- Îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale clădirilor – instituţii de asistenţă socială 

- Îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale clădirilor – instituţii culturale 

- Îmbunătăţirea proprietăţilor termice ale clădirilor – clădiri de birouri 

- Înlocuirea instalaţiilor de iluminare stradală 

- Aplicarea principiilor de eficienţă energetică în achiziţiile publice 

- Măsuri de sprijinire a sectorului public 

 

Politica generală /Strategia pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiile Publice Ecologice 

Exista o politică/strategie pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice, de exemplu Plan Naţional de Acţiune? Vă rugăm să indicaţi titlul complet. 

 

Planul Naţional de Acţiune privind Achiziţiile Publice Ecologice pentru perioada 2007-

2010 a fost aprobat în data de 07.11.2007 prin Rezoluţia Guvernamentală Nr. 944. 

Planul Naţional de Acţiune privind Achiziţiile Publice Ecologice II pentru perioada 2011-

2015 este în curs de elaborare la Agenţia Slovacă pentru Inovare şi Energie  

Există obiective specifice pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic şi/sau Achiziţiile 

Publice Ecologice? 
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În concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune privind Achiziţiile Publice Ecologice 

pentru perioada 2007-2010,  obiectivul specific pentru Achiziţiile Publice Ecologice este 

următorul: jumătate din achiziţiile publice ale Autorităţilor Guvernamentale Centrale să 

fie ecologice.  

 

2. Prevederi privind implementarea Achiziţiilor Publice Eficiente Energetic şi/sau 

Achiziţiilor Publice Ecologice 

Care autoritate(-ăţi) de supraveghere, a(au) fost desemnată(-e) pentru a asigura rolul 

exemplar al sectorului public în raport cu Achiziţiile Publice Eficiente Energetic? 

 
- Ministerul Economiei 

- Agenţia Slovacă pentru Inovare şi Energie (SIEA)  

Care autorităţi sunt responsabile în raport cu Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

- Ministerul Mediului  

- Biroul pentru Achiziţii Publice   

- Autorităţile Publice 

Există ghiduri, manuale sau alte instrucţiuni utile pentru Achiziţiile Publice Eficiente Energetic 

şi/sau Achiziţiile Publice Ecologice? 

 

- Manualul de achiziţii publice dezvoltat de Comisia Europeană   

Acest manual este un document de orientare al servicilor propuse de Comisiei şi nu 

poate fi considerat obligatoriu pentru această instituţie în nici un fel. De asemenea ar 

trebui precizat ca manualul este subiect al evoluţiei practicii Comisiei şi al 

Jurisprudenţei Curţii de Justiţie. 

 - SIEA elaborează momentan instrucţiuni în privinţa eficienţei energetice ce pot fi 

utilizate în atribuirea de contracte publice ca şi criterii de evaluare a caracteristicilor de 

mediu sau a eficienţei de cost operaţionale.   

Există criterii de calificare/selecţie, obligatorii sau recomandate, în legislaţie? 

 

- Conform Articolului 34  2.b din Documentul asupra Achziţiilor Publice Nr. 25/2006 

privind documentaţia propusă, descrierea subiectului contractului urmează a se baza 

pe performanţa şi caracteristicile funcţionale, ce pot include şi caracteristici legate de 

mediu 

- Communicarea (COM (2008) 400)”Achiziţii publice pentru un mediu mai bun” include 

menţiuni despre criterii generale privind Achiziţiile Publice Ecologice (esenţiale şi 

cuprinzătoare). 

- SIEA elaborează momentan instrucţiuni în privinţa eficienţei energetice ce pot fi 

utilizate în atribuirea de contracte publice ca şi criterii de evaluare a caracteristicilor de 
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mediu sau a eficienţei de cost operaţionale 

Ce alte instrumente există, inclusiv diseminarea informaţiilor şi instruirea? 

 

-Agenţia Slovacă de Mediu împreună cu Ministerul Mediului, plănuieşte să realizeze 

traininguri in domeniul Achiziţiilor Publice Ecologice pentru achizitori şi să creeze un 

helpdesk pentru acestea. 

Alte comentarii relevante (ex. Ce face posibilă implementarea) 

 

- Cunoaşterea puterii eficienţei energetice în achiziţiile publice; 

- Gradul de conştientizare al tuturor factorilor de decizie legislativi şi achizitorilor 

relevanţi. 

- Suport din partea factorilor de decizie şi a personalului administrativ pentru achiziţii 

sustenabile în fiecare instituţie şi acceptarea potenţialelor creşteri de preţ. 

- Luarea în considerare a unui tratament concertat al Achiziţiilor Publice Eficiente 

Energetic, Achiziţiilor Publice Ecologice, etc., în locul evidenţierii Achiziţiilor Publice 

Eficiente Energetic dintr-un cadru mai larg; 

- Implementarea unor reglementari clare, practice şi pregătite de utilizare despre modul 

de aplicare a criteriilor de eficienţă energetică în procedurile de achiziţii publice, 

incluzand manual, internet (tehnici informatice), baze de date centrale. 

- Dezvoltarea analizelor privind costurile ciclului de viaţă în evaluarea achiziţiilor 

publice; 

- Instituirea unor scheme de control pentru a asigura implementarea criteriilor de 

eficienţă energetică în procedurile de achiziţii; 

- Nevoia existenţei unor mecanisme de feed-back pentru informarea oficialilor în 

domeniul achiziţiilor şi a factorilor implicati despre implementarea acestor criterii, 

inclusiv asupra dificultăţilor întâmpinate; 

- Necesitatea de a aborda incertitudinile legale percepute din legislaţia UE privind 

achiziţiile în privinţa includerii criteriilor de eficienţă energetică în procedurile de 

achiziţii, la fel ca şi nevoia de a asigura faptul că există o piaţa pentru produse/servicii 

eficiente energetic disponibile, în combinaţie cu constituirea de pieţe ecologice (verzi) 

în general. 
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Anexa nr. 2 – Propuneri de bune practici
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ITALIA 

Proiect propus de 

partenerul SVIM 

Coordonarea Teritorială a Covenant of Mayors (Pactul Primarilor) în 

Provincia Roma 

Provincia Roma (Regiunea Lazio, Italia) 

 

Context 

În cadrul activităţilor ce promovează energia sustenabilă, Provincia 

Roma este coordonatorul teritorial al Covenant of Mayors. Până la 

data de 1 mai, 36 de municipalităţi sunt membre a Pactului cu un 

total de 520.000 de locuitori. 

Descrierea 

proiectului 

Provincia sprijină municipalităţile pentru pregătirea a 2 documente 

strategice prevăzute de Covenant of Mayors: 

1. Echilibrarea emisiilor de CO2 

2. Planul de Acţiune pentru Energie Sustenabilă (PAES). 

Principii  

Crearea unei comunităţi locale pentru energie sustenabilă, prin 

activarea politicilor energetice la nivel municipal. Datele disponibile 

indică prezenţa indicatorului “CO2” ca element în evaluarea politicilor 

şi a acţiunile realizate.  

Factori de succes 

 Introducerea energiei ca temă transversală în politicile locale; 

 Inovarea programelor sectoriale (transversale în diferite 

sectoare: energie, deşeuri, mobilitate); 

 Stimularea competitivităţii locale bazată pe politici de mediu 

sustenabile. 

Bariere  

 Absenţa unei agenţii locale de energie; 

 Limite impuse de pactul de stabilitate privind investiţiile; 

 Absenţa experţilor tehnici necesari în cadrul administraţiei 

locale. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

 Promovarea politicilor sustenabile de mediu coordonate în 

rândul municipalităţilor; 

 Adoptarea principiilor achiziţiilor publice verzi legate de 

eficienţa energetică; 

 Facilitarea oportunităniţilor de benchmarking în rândul 

municipalităţilor; 

 Creşterea şanselor municipalităţilor de a participa în proiecte 

europene. 

Contacte 

www.pattodeisindaci.provincia.roma.it 

pattodeisindaci@provincia.roma.it 

 

http://www.pattodeisindaci.provincia.roma.it/
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Proiect propus de 

partenerul SVIM 

Realizarea unei parcări fotovoltaice în Pesaro 

 

Municipalitatea Pesaro, Regiunea Marche (I) 

Context 

Pe 26 ianuarie 2009 Municipalitatea Pesaro a aprobat un Plan 

Municipal privind Energia şi Mediul urmat de un Plan Operativ de 

Acţiune privind Eficienţa Energetică. 

Descrierea 

proiectului 

În conformitate cu Planul, municipalitatea a realizat cea mai mare 

parcare publică fotovoltaică din Europa (inaugurarea a avut loc în 18 

decembrie 2010). 

Această parcare gratuită acoperă o suprafaţă de 25.000 mp cu o 

capacitate de 1500-600 autovehicule si motociclete. 

Principii  

Estimarea iniţială privind producţia de energie este de 2.600.000 

kWh/h echivalentă cu consumul a 800 familii. 

Estimarea iniţială privind reducerea de emisii de CO2 este de 1.800 

tone. 

Factori de succes 

Parcarea este gratuită şi compania care deţine contractul obţine 

profit din vânzarea energiei şi din subvenţiile naţionale acordate in 

domeniul fotovoltaic. 

Bariere  

n.a. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Această iniţiativă este corelată cu alte activităţi pe care 

municipalitatea le implementează în baza Planului şi în funcţie de 

fondurile disponibile. 

Menţionăm: 

 Instalarea campurilor fotovoltaice pe acoperişurile clădirilor 

deţinute de municipalitate, cum ar fi şcoli, pieţe şi altele. 

Contacte 

www.pesaroenergia.it 
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Proiect propus de 

partenerul SVIM 

Achiziţii verzi în turism 

 

 Provincia Rimini (Regiunea Emilia Romagna, Italia) 

Context 

Motivaţia politicii este implementarea de instrumente sustenabile în 

managementul hotelier, şi astfel a apărut dezvoltarea portalului 

www.acquistiverditurismo.it, ca un canal de distribuţie alternativă 

pentru produsele ecologice. 

Descrierea 

proiectului 

www.acquistiverditurismo.com este un portal web pentru 

achiziţionarea produselor ecologice de către grupurile hoteliere de 

pe coasta Adriaticii. 

Portalul este un canal de distribuţie prin care s-a creat o licitaţie on-

line pentru achiziţionarea produselor ecologice de către grupuri de 

hoteluri situate în provincia Rimini, pe coasta Adriaticii. Pe portal 

sunt făcute numai comenzi pentru achiziţionare de bunuri. Odată ce 

licitaţia s-a închis şi a avut loc vânzarea, bunurile sunt transportate 

printr-o singură expediţie către un punct comun de livrare pe litoralul 

din Rimini, de unde sunt apoi ridicate. 

Principii  

 Favorizarea utilizării practicilor sustenabile 

 Reducerea preţului produselor ecologice 

 Negocierea dintre ofertă şi cerere pentru obţinerea celui mai 

bun preţ 

 Reducerea emisiilor de monoxid de carbon  

Factori de succes 

 100 de produse înscrise pe portal 

 70 de hoteluri au făcut achiziţii on-line 

 5923 de produse (u.m.) au fost cumpărate 

 50.549 de vânzări on-line 

Bariere  
n.a. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Guvernul Regional din Emilia-Romagna a recunoscut proiectul 

„Achiziţii verzi în turism” (Acquisti Verdi nel Turismo) ca fiind un 

exemplu de bună practică pentru a fi promovat şi diseminat printre 

operatorii din turism în cadrul proiectului ERNEST (European 

Research Network on Sustainable Tourism – Reţea Europeană de 

Cercetare în Domeniul Turismului Sustenabil). Portalul este operativ 

pentru hotelurile de pe teritoriul naţional, iar politica nu a fost 

transferată către alte regiuni ale Europei. 

Cu toate acestea, a fost elaborată o metodologie pentru multiplicare 

pe baza următorelor criterii: primul pas este identificarea hotelurilor 

http://www.acquistiverditurismo.com/
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eco-certificate din regiunea-gazdă (dacă este cazul) precum si IMM-

uri care produc bunuri ecologice. În cazul în care există o serie de 

hoteluri verzi, acestea fie ar putea să achiziţioneze direct produse 

eco de la IMM-urile producătoare din regiune, fie ,în absenţa 

acestora, să importe produsele. Referitor la portal, s-a gândit crearea 

unui satelit al portalului italian, astfel hotelurile ar importa produse 

ecologice din Italia. O altă posibilitate ar fi crearea unui portal în 

regiunea gazdă unde hotelurile ar putea achiziţiona produse 

ecologice produse local. 

Contacte www.acquistiverditurismo.com 

 



Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic 102 

 

Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru o creştere economică echilibrată a zonei SEE – EFFECT 
 

 

Proiect propus de 

partenerul SVIM 

Stabilirea unei reţele regionale pentru achiziţii publice ecologice  

Regiunea Marche, Italia 

Context 

Activităţile Regiunii Marche privind Achiziţiile Publice Ecologice 

Descrierea 

proiectului 

Creşterea gradului de conştientizare a autorităţilor locale  

Obiectiv: Implicarea autorităţilor locale din regiunea Marche în 

diseminarea APE prin:  

- INSTRUIRE  - co-finanţarea a 4 seminarii la nivel de provincie  

Cursurile seminarului sunt disponibile pe site-ul: 

www.ambiente.marche.it 

În cadrul seminarului au fost prezentate şi discutate exemple 

de bună practică din alte regiuni italiene.  

La seminar au participat achizitori publici reprezentând 

provinciile şi municipalităţile din cadrul diferitelor birouri şi 

departamente.  

- CONSILIERE – co-finanţarea proiectelor din provincii pentru 

înfiinţarea unui „Birou provincial pentru achiziţiile publice 

ecologice”  

Regiunea Marche va co-finanţa 50% din cheltuielile efectuate 

de provincie pentru a acoperi costurile salariale pentru 

deschiderea Biroului pentru Achiziţii publice ecologice. Biroul 

va fi disponibil pentru cetăţeni şi va oferi informaţii numai 

pentru Achiziţii publice ecologice. 

Biroul pentru Achiziţii publice ecologice va furniza suport şi 

asistenţă în vederea includerii criteriilor ecologice in licitaţiile 

publice ale tuturor achizitorilor publici de la nivelul provinciilor, 

autorităţilor locale şi a altor agenţii şi instituţii publice care 

operează în provincii.  Regiunea Marche va co-finanţa cu 

maxim 5.000 de euro costurile salariale generate de 

înfiinţarea de Birouri pentru Achiziţii publice ecologice în 

fiecare provincie. 

Contribuţia va fi alocată după depunerea raportul de activităţi. 

În urma asistenţei oferite de Biroul pentru Achiziţii publice 

ecologice vor trebui derulate 4 licitaţii verzi de către 

administraţia provincială sau de către alte autorităţi publice 

locale sprijite de acesta. Acest indicator a fost stabilit pentru o 

verificare mai bună a succesului politicii privind Achiziţiile 

publice ecologice. 

http://www.ambiente.marche.it/
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Principii  

Activităţile regiunii Marche au fost implementate pentru a sprijini 

autorităţile locale din regiune în vederea dobândirii unei metodologii 

comune pentru derularea unor licitaţii verzi care să respecte şi chiar 

să exceadă legislaţia naţională şi europeană din domeniu. 

Factori de succes 

1 “Birou pentru Achiziţii publice ecologice” a fost înfiinţat cu succes în 

Provincia Pesaro Urbino.  

Bariere  

Necesitatea integrării principiilor Achiziţiilor publice ecologice în toate 

achiziţiile regionale:  

Intern:  

- Necesitatea întăririi cooperării cu alte departamente 

regionale, în special cu diviziile pentru achiziţii generice  

- Instruirea şi îndrumarea în acest domeniu a funcţionarilor 

publici şi a achizitorilor publici  

Extern:  

- Definirea unei legislaţii regionale şi a unor politici specifice 

pentru achiziţiile publice ecologice la nivel regional  

- Activităţi de instruire şi informare pentru sprijinirea autoritaţilor 

regionale şi locale în derularea de „licitaţii verzi”  

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Aceste activităţi de conştientizare şi de instruire au condus la 

înfiinţarea a 4 reţele privind achiziţiile publice ecologice la nivel 

provincial cu un puternic efect de multiplicare în rândul autorităţilor 

locale din regiune.  

Reţelele au fost concepute ca instrument pentru schimbul de 

informaţii şi bune practici în domeniul achiziţiilor publice ecologice, 

iar participarea a fost extinsă nu numai la nivelul municipalităţilor, ci 

şi al altor instituţii, agenţii, alte autorităţi publice a universităţi şi 

camere de comerţ care aplică regulile privind achiziţiile publice. 

Contacte 

Alessandro Zepponi  

Regiunea Marche – Departmentul Teritoriu, Mediu şi Energie  

alessandro.zepponi@regione.marche.it 

 

mailto:alessandro.zepponi@regione.marche.it
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Proiect propus de 

partenerul SVIM 

Planuri Operative pentru implementarea Achiziţiilor Publice 

Ecologice in Provincia Pesaro 

Provincia Pesaro (Regiunea Marche, Italia) 

Context 

Administraţia provincială a implementat în ultimii ani acţiuni care 

promovează dezvoltarea durabilă. Pentru a implementa în mod 

concret achiziţiile publice ecologice in provincie, era necesar ca 

obiectivul să fie inclus în Planul Provincial de Management Executiv. 

În 2010, Provincia Pesaro a inclus aplicarea principiilor achiziţiilor 

publice ecologice în Planul de Management Executiv în vederea 

implementării procedurilor de achiziţii publice ecologice în achiziţiile 

provinciei şi a sprijinirii altor autorităţi publice locale pentru 

întocmirea de planuri care să fundamenteze achiziţiile publice 

ecologice.  

Descrierea 

proiectului 

Planul operativ, aprobat de guvernul provinciei, include:  

- Obiective de mediu 

- Introducerea criteriilor ecologice în achiziţiile de 

bunuri/servicii (în legătură cu Planul Naţional de Acţiune 

privind GPP) 

- Acţiuni cheie pentru atingerea obiectivelor în domeniul 

achiziţiile publice ecologice 

- Identificarea structurilor necesare 

- Sistem de monitorizare  

Acţiuni prevăzute în planul operativ: 

Acţiuni externe pentru conştientizare: 

1 Organizarea unui eveniment de instruire dedicat tuturor 

autorităţilor publice din regiune şi companiilor interesate; 

2 Individualizarea furnizorilor prin sistemul ME.PA (e-market) 

3 Comunicarea cu furnizorii – scrisoare pentru informarea 

companiilor cu privire la „politica pentru achiziţii verzi” a 

autorităţilor publice. 

Acţiuni interne: 

1 Activitate de analiză – Analiza achiziţiilor din provincie 

pentru identificarea celei mai relevante şi de impact achiziţii 

2 Înfiiţarea grupului de lucru pentru coordonarea 

achiziţiilor publice ecologice pentru implementarea 

planului operativ 

3 Situaţia actuală în administraţie în domeniul achiziţiei 

„bunurilor şi serviciilor verzi”  

4 Identificarea criteriilor ecologice pentru a fi incluse în 

licitaţiile publice 
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5 Implementarea achiziţiilor publice ecologice – includerea 

concretă a criteriilor ecologice în licitaţii. În această fază este 

esenţială implicarea furnizorilor în proces pentru a verifica 

disponibilitatea produselor şi serviciilor solicitate în piaţă 

precum şi nevoilor companiilor care ar trebui să-şi adapteze 

modelele productive la cerinţele administraţiilor publice. 

Licitaţia, în versiunea de proiect, ar trebui să fie transmisă 

grupului de lucru pentru coordonarea achiziţiilor publice 

ecologice care va respecta recomandările Planului de 

Acţiune Naţional şi ar putea modifica licitaţia pentru a aplica 

în mod corect criteriile identificate şi ar putea stabili elemente 

de monitorizare. 

Planul de Acţiune Naţional pentru achiziţiile publice ecologice 

identifică 11 categorii care sunt considerate priorităţi în cadrul 

achiziţiilor de bunuri a administraţiei publice 

 Mobilier (birou, şcoală, etc..) 

 Clădiri publice 

 Servicii urbane (Administrarea zonei verzi urbane, mobilier 

urban) 

 Servicii energetice (Iluminat, Sisteme pentru răcirea şi 

încălzirea clădirilor, iluminat public) 

 Electronice (mobilier pentru electronice, Telecomunicaţii) 

 Textile şi încălţăminte 

 Papetărie (Hârtie, etc.) 

 Catering 

 Servicii de administrare a clădirilor publice (Servicii de 

curăţenie) 

 Transport  (Sisteme sustenabile de mobilitate) 

Planul de Acţiune Naţional surprinde de asemenea „criteriile de 

mediu minimale pentru fiecare grup de produse” care ar 

trebui incluse în licitaţie. Utilizarea criteriilor ecologice şi 

conformitatea cu Planul de Acţiune Naţional vor fi elementele 

de identificat pentru ca o procedura de achiziţie publică să fie 

„achiziţie sustenabilă”. 

6 Instruire, informare şi diseminare internă ce implică toate 

sectoarele într-o manieră transversală. Organizarea de 

sesiuni de instruire care vor implica cel puţin următoarele 

sectoare: 

 Biroul de achiziţii/trezorerie 

 Dezvoltare durabilă/ecologică 

 Biroul tehnic 

 Lucrări publice – Drumuri   
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 Amplasamentul de construcţii (introducerea 

măsurilor de eficienţă energetică şi a materialelor 

eco-eficiente, reînnoirea compomentelor şi 

clădirile noi) 

 Sisteme de informaţii 

 Management general  

 Centru de ocuparea forţei de muncă 

7 Definirea obiectiveor operative pentru 2011 (ce pondere 

din achiziţii să fie reorientate şi termenul limită) pentru unele 

categorii de bunuri şi servicii  

8 Definirea instrumentelor de monitorizare a achiziţiilor verzi  

9 Înfiinţarea arhivei de „licitaţii verzi”  

10 Grupul de lucru pentru coordonarea achiziţiilor publice 

ecologice va înfiinţa de asemenea un serviciu de asistenţă 

intern si extern pentru a sprijini atât provincia cât şi toate 

celelalte autorităţi publice din teritoriu care intenţionează să 

aplice criterii pentru achiziţiile publice ecologice în licitaţii. 

Principii  

Planul operativ restabileşte obiectivele de mediu strategice  enunţate 

în Decizia Provinciei privind achiziţiile publice ecologice aprobată cu 

numărul 139/2007: 

11 Eficienţa şi economisirea în utilizarea resurselor naturale  

12 Reducerea cantităţii de deşeuri 

13 Reducerea emisiilor poluante şi a substanţelor periculoase  

14 Creşterea surselor regenerabile de energie  

Factori de succes 

- Economii financiare şi de mediu obţinute concomitent cu 

îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi serviciilor. 

- Promovarea inovării de produs şi proces în cadrul 

companiilor locale, incucând, prin pârgia oferită de achiziţiile 

publice, o eficienţă ecologică mai bună  

- În conformitate cu Agenda 21 – urmărind dezvoltarea 

durabilă cu integrarea aspectelor economice şi cele sociale şi 

de mediu şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la 

consumul sustenabil în rândul autorităţilor publice şi a 

sectorului public. 

Bariere  

 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 
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Contacte 

Dott.ssa Elisabetta Cecchini  

Şef Department -  Mediu, Agricultură, Energie şi Dezvoltarea 

Surselor Regenerabile de Energie şi Planificarea Ecologica  

Provincia Pesaro  

Strategie.sostenibili@provincia.pesaro.it 

 

mailto:Strategie.sostenibili@provincia.pesaro.it
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GRECIA  

Proiect propus de 

partenerul DAFNI 
Municipiul Tinos  

Context 

A fost implementată o achiziţie de valoare mică pentru iluminatul 

municipiului.  

Bugetul a fost de 15.000 EURO 

Descrierea 

proiectului 

Achiziţie de becuri eficiente energetic pentru Municipiul Tinos. 

Datorită sumei mici, achiziţia a putut fi implementată direct. Cu toate 

acestea au fost solicitate mai multe oferte pentru a obţine cel mai 

bun preţ în raport cu calitatea. 

Principii  
Principiul de bază a fost eficienţa energetică a produsului. 

Factori de succes 
 

Bariere  
Nu au fost identificate bariere 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Economisirea de energie şi de bani.  

Contacte 

Dl Sgouros G. 

Tel. 30 22833 60121, e-mail: jsgouros@gmail.com 
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Proiect propus de 

partenerul DAFNI 

Achiziţia de becuri electrice pentru iluminatul municipal din 

Municipiul Aigina  

Municipiul Aigina  

Context 

Bugetul proiectului 2009 :16.775,00 € +3.187,25 € TVA 

Bugetul proiectului 2010 :  8.400,00 € +1.764,00 € TVA  

Bugetul proiectului 2011 :20.300,00 € +4.669,00 € TVA 

Descrierea 

proiectului 

Achiziţia este implementată anual. Becurile trebuie să fie becuri 

economice. 

Principii  
Economisirea de bani şi de energie. 

Factori de succes 

 

Bariere  

Nu au fost identificate bariere 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

 

Contacte 

(Dna) Fouflia E.  

Tel. 30 22 970 28776, e-mail:efouf@yahoo.gr 

 

mailto:efouf@yahoo.gr
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Proiect propus de 

partenerul DAFNI 

Municipalitatea Evoia Chalkida  

Context 
Achiziţia de becuri şi instrumente pentru iluminat 

Descrierea 

proiectului 

Se referă la nevoile privind întreţinerea reţelei de iluminat 

municipale. Acest lucru presupune înlocuirea becurilor şi comutatorii 

pentru stingere şi aprindere pentru anul 2011.  

Bugetul proiectului a fost de 73.000,00€.  

Au fost cumpărate 5600 de becuri eficiente energetic. 

Principii  

Specificaţiile tehnice au fost aliniate cu articolele 2 şi 4 a Deciziei 

Ministeriale 11389/93 cu privire la regulamentul comun referitor la 

achiziţiile publice ale guvernelor locale.  

În cadrul licitaţiei au fost solicitate certificate din seria ISO 9001 CE.  

Nu au fost solicitate certificate energetice specifice (care nu există).   

Factori de succes 
Achiziţia a fost implementată cu succes.  

Bariere  

 

Nu au fost identificate probleme sau dificultăţi în acest proces.  

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Beneficiul, în termeni de eficienţă energetică, nu a fost calculat. 

Contacte 

Mary Moursela  

Inginer Arhitect  

Angajată în cadrul Departamentului de Implementare a Noilor Lucrări 

al Municipalităţii  

Tel. 30 2221 35115, mail: mmoursela@yahoo.gr     
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Proiect propus de 

partenerul DAFNI 

Construcţia de şcoli şi instalaţii în Mudros din Insula Limnos   

Municipalitatea Limnos  

Context 

- Studiul Organizaţiei pentru Clădiri Şcolare din 2003 

- Autorizarea din 2005 

- Contractul din 2007 cu valoarea de €4.801.985,06  

- Recepţia lucrării din 2009 

Descrierea 

proiectului 

Construcţia unei noi clădiri pentru necesităţile educaţiei tehnice şi 

generale din insula Limnos. 

Principii  

 

 

Factori de succes 

Proiectul include înlocuirea iluminatului fluorescent cu balast 

electromagnetic şi surse de lumină fluorescente T8 cu iluminatul 

fluorescent corespunzător cu balast electromagnetic eficient 

energetic şi surse flurorescente T5. 

Înlocuirea surselor de lumină tradiţionale cu cele fluorescente 

eficiente energetic. 

Instalarea de aparate de aer condiţionat clasa energetică A. 

Instalarea de valve termostatate pentru eficienţa energetică. 

Bariere  

Nu au fost identificate bariere. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Beneficii multiple privind economisirea de energie prin creşterea 

eficienţei energetice a clădirii şi prin înlocuirea consumatorilor de 

energie. 

Contacte 

dimosiaerga@limnos.gr   

Nikolaos Mouchtis  

2254351322  

 

mailto:dimosiaerga@limnos.gr
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Proiect propus de 

partenerul DAFNI 

Proiectul LEAP 

(Sisteme de management de mediu şi de achiziţii pentru autorităţile 

locale)  

Municipalitatea Rodos 

Context 

Achiziţiile verzi au fost derulate de câţiva pionieri în Europa de mai 

bine de 10 ani, dar schimbarea nu are loc uşor. Acest lucru este o 

activitate de management. De exemplu, în achiziţia de alimente, 

activitatea trebuie să fie coordonată între mai multe persoane: 

bucătari, clienţi, achizitori, furnizori, etc. În general, nu se face destul, 

însa, de asemenea, în multe cazuri se fac eforturi importante pentru 

îmbunătăţiri minore.  

În consecinţă, este nevoie de acţiuni sistematice şi mai eficiente.  

În plus, deşi preţurile produselor ecologice sunt ridicate pentru 

autorităţile care achiziţionează individual, prin cumularea mai multor 

achiziţii ale diverselor autorităţi acest lucru ar putea fi schimbat.  

În perspectiva acestei situaţii, un grup de 11 oraşe europene au 

desfăşurat proiectul LEAP.. 

Descrierea 

proiectului 

Proiecul LEAP (Local Authority Environmental Management Systems 

and Procurement – Sisteme de management de mediu şi de achiziţii 

pentru autorităţile locale) este co-finanţat de Comisia Europeană în 

cadrul programului LIFE+. Este coordonat de Consiliul Municipal din  

Leicester care colaborează cu alte 10 autorităţi locale şi experţi în 

achiziţii şi mediu europeni pentru a analiza modul de a îmbunătăţi 

achiziţiile publice ecologice din Europa. 

Principii  

Examinarea modului de îmbunătăţire a managementului şi 

implementării achiziţiilor publice verzi  prin integrarea Sistemenlor de 

Management de Mediu (EMS) 

Dezvoltarea unor abordări practice care să conducă la obţinerea 

beneficiilor financiare şi de mediu alte achiziţiilor comune 

Factori de succes 

Proiectul LEAP, implementat intr-o perioadă de 3 ani, care a debutat 

în noiembrie 2003, a presupus parcurgerea a 9 paşi.  

Mai întâi, partnerii au cercetat practicile curente în integrarea EMS în 

cadrul achiziţiilor. Concomitent, aceştia au evaluat procesele de 

achiziţii curente în oraşele partenere pentru produsele selectate.  

De aici, a fost dezvoltat un set de instrumente – inclusiv un model de 

schemă de achiziţie comună.  

Anul 2005 reprezintă testarea amănunţită, atât pentru instrumentele 

de achiziţie EMS cât şi pentru achiziţia comună. Acum alte autorităţi 

publice au oportunitatea de a participa. 
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Clădind peste această experienţă, o a doua rundă de apeluri de 

achiziţie comună este lansată şi toate instrumentele dezvoltate sunt 

revizuite până la sfârşitul lui 2006.  

Rezultatele sunt prezentate în cadrul unei conferinţe finale.  

Bariere  

Deşi achiziţiile ecologice se practică în Europa, de către unii pionieri, 

de mai bine de 10 ani, schimbările nu se petrec prea uşor. Acţiunile 

trebuie să fie coordonate şi să urmeze un proces sistematic. 

În cadrul celor mai multe autorităţi locale din Europa, achiziţiile 

constituie un proces relativ descentralizat ce implică mai multe 

persoane din departamente diferite. Chiar şi acolo unde există unităţi 

de achiziţii centralizate, unele responsabilităţi rămn în sarcina 

personalului din alte departamente. În astfel de situaţii 

implementarea achiziţiilor ecologice necesită comunicarea eficace 

inter- şi intra-departamentală, precum şi stabilirea clară a priorităţilor. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Proiectul este finalizat şi un grup de instrumente dedicate sprijinirii 

autorităţilor publice europene în implementarea de achiziţii plublice 

ecologice a fost definitivat.  

Instrumentele şi şi recomandările rezultate au fost consolidate 

constituind ”Pachetul de instrumente LEAP”, lansat la conferinţa 

EcoProcura de la Barcelona din septembrie 2006. Pachetul este 

acum disponibil on-line la adresa www.leap-gpp-toolkit.org  precum 

şi pe suport CD-ROM. 

Contacte 

Partenerii din proiectul LEAP reunesc o vastă experienţă de pe 

întreg teritoriul Europei. 

Partenerul lider, Consiliul Municipal Leicester   

Regatul Unit (London Boroughs of 

Lewisham, Southwark and Sutton, Consiliul Sandwell Metropolitan 

Borough),  

Grecia (Municipalităţile Holargos, Amaroussion şi Kalithea/Rhodes),  

Suedia (Municipalitatea Göteborg),  

Spania (Consiliul Provincial Barcelona)  

Portugalia (Municipalitatea Almada). 

Global to Local SRL şi Consiliul Suedez pentru Managementul 

Mediului sunt parteneri în cadrul proiectului şi sunt foarte 

experimentaţi în managementul mediului şi în achiziţii ecologice. 

ICLEI sunt consultanţi ai proiectului şi au contribuit cu experienţa lor 

în domeniile achiziţiilor ecologice şi mediului.  

 

Katerina Tsakmakidou 

Coordonator Proiect LEAP 

Planificare şi Dezvoltare 

Municipalitatea Rodos  

+30-2241043088 

http://www.leap-gpp-toolkit.org/
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=26
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=18
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=20
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=23
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=23
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=19
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=22
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=25
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=24
http://leap.iclei-europe.org/index.php?id=21
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Proiect propus de 

partenerul DAFNI 

Aprovizionarea municipalităţii Syros-Hermoupolis cu becuri electrice 

eficiente energetic (Mai 2011) 

Municipalitatea Syros  

Context 

Municipalitatea Syros-Hermoupolis dispune, în perimetrul său 

administrativ, de peste 1.000 de stâlpi pentru iluminatul stradal, iar 

costul energiei necesare depăşeşte suma de 10.000 euro anual. 

Scopul proiectului a fost aprovizionarea cu becuri electrice eficiente 

energetic şi reducerea costului cu electricitatea pe termen lung. 

Descrierea 

proiectului 

Aprovizionarea cu 2.260 de becuri electrice eficiente energetic 

pentru iluminatul stradal în oraş  

Principii  

Cele mai importante principii în ceea ce priveşte acest proiect au fost 

reducerile aplicate costului social/financiar/de mediu a iluminatului 

stradal pe insula Syros. Suplimentar, a fost luat în considerare 

nivelul eficienţei energetice. 

Factori de succes 

Creşterea gradului de conştientizare publică cu privire la reducerea 

costurilor şi impacturilor menţionate mai sus.  

Bariere  

Dificultăţi în schimbarea obiceiurilor publicului  

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Este prematur de estimat/valorificat impactul general. 

Conştientizarea publicului prin publicitate şi vizite la şcoli. 

Îndeplinirea obiectivelor menţionate mai sus.  

Contacte 

Michael Zouloufos 

BSc., MSc. 

Consilier Municipal pentru Municipalitatea Syros-Hermoupolis 

 

zoulouf@otenet.gr 
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Proiect propus de 

partenerul DAFNI 

Regiunea Evoia 

Context 

Un proiect scurt a fost implementat recent pentru izolarea 

acoperişurilor unei şcoli din regiune.  

Izolarea acoperişurilor Şcolii Primare nr. 15 din Chalkida.  

Descrierea 

proiectului 

Acoperişurile şi terasele clădirii vechi a şcolii din Chalkida au fost 

izolate termic şi hidroizolate.  

Principii  

Au fost utilizate materiale care să asigure eficienţa energetică a 

clădirii. 

Factori de succes 

Respectarea specificaţiilor tehnice. 

Bariere  
 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Economia de energie 

Contacte 

Dl Vaggelakos, inginer civil, tel. 30, 2221354194. 
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Proiect propus de  

partenerul NAR 

Regiunea Aegean Nord 

Context 

Fondul regional de Dezvoltare pentru Regiunea  Aegean Nord este o 

organizaţie Public-privată (Organism public guvernat de lege privată) 

care este menită să servească dezvoltării durabile locale şi să pună 

în aplicare acţiuni pilot inovatoare în sectoare critice cum ar fi mediul 

înconjurător şi antreprenoriatul.  

Descrierea 

proiectului 

Organizaţia este implicată în plata tuturor beneficiarilor proiectelor 

co-finanţate şi în participarea şi punerea în aplicare a numeroase 

Programe Europene.În ultimii 5 ani, RDF şi-a modernizat continuu 

modul de funcţionare şi în 2010 a câştigat certificarea oficială pentru 

alocarea standardului de calitate a mediului ISO14001 şi a fost 

înregistrat în EMAS.  

Principii  

În conformitate cu acest cadru, organizaţia se angajează să-şi 

îmbunătăţească continuu serviciile. Aceasta se axează pe 

îmbunătăţirea echipamentelor, materialelor şi pe instruirea 

personalului astfel încât să garanteze utilizarea eficientă a energiei şi 

a resurselor.  

Factori de succes 

În acest moment, RDF aplică regului GPP legate de iluminatul 

clădirilor sale şi de hârtia folosită în organizaţie. Lămpile 

consumatoare de energie au fost înlocuite cu lămpi cu led iar hartia 

este reciclată.În viitorul apropiat, în urma activităţilor relevante din 

proiectul EFFECT, organizaţia caută să extindă aplicarea criteriilor 

de Eficienţă Energetică în mai multe licitaţii şi reguli de achiziţii 

publice astfel încât să includă mobilie şi echipament electronic dar şi 

vehicule şi sisteme de încălzire şi aer condiţionat  .  

Bariere  

Principalele bariere pentru carea aceasta nu s-a întâmplat încă sunt 

legate de aplicarea relative recent a EMAS şi a standardelor ISO 

14001.Altă provocare important pentru organizaţie este să evalueze 

criteriile de eficienţă energetic pentru integrarea în licitaţiile pentru 

contractile de servicii.  

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Cel mai important beneficiu al proiectului este chiar promovarea 

Sistemului European de Management al Mediului (EMAS), ca alt 

instrument important pentru a fi folosit cu scopul de a aplica reguli de 

achiziţii eficiente energetic.  
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Contacte 

Dl. Stratos Vougioukas  

Eu.projects@ptaba.gr  

 

UNGARIA 

Proiect propus de 

partenerul NORRIA 

Program de Mediu şi Plan de Acţiune locale 

Municipalitatea Encs 

Context 

În conformitate cu reglementările naţionale şi recomandarea privind 

auto-guvernarea, Municipiul Encs a introdus şi gestionează un 

Program de Mediu şi un Plan de Acţiune locale. Organizaţia nu a 

introdus un management de mediu şi o schemă de audit din cauza 

resurselor limitate. 

Descrierea 

proiectului 

Programul de Mediu constă din 4 sub-programe principale:  

1. conformitate,  

2. eficienţă în termeni de mediu,  

3. conştientizare şi educaţie (internă şi publică), 

4. planificarea acţiunilor şi monitorizarea. 

În cadrul reviziurii anuale a programului şi a montorizării Planului de 

Acţiune, actorii pot stabili şi urmări obiectivele de eficienţă energetică 

şi de mediu în sistemul de management. 

Performanţa anuală este raportată şi discutată în cadrul unei întâlniri 

cu toţi angajaţii la Primărie. Angajaţii sunt implicaţi în planificarea 

acţiunilor ca generatori de idei. 

Principii  

-sustenabilitate 

-responsabilitate şi transparenţă 

-integrarea angajaţilor 

-reducerea costurilor economice şi de mediu 

-minimizarea deşeurilor şi a emisiilor 

Factori de succes 

- angajament individual şi organizaţional 

- incluziune 

- revizuire anuală, planifiare şi monitorizare 

- cadru de management soft  

Bariere  

- resurse financiare limitate 

- acces limitat la instrumente inovative (consecinţă) 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

Reprezintă fundamentul pentru introducerea unui management de 

mediu şi a unei scheme de audit standardizate, care se bazează în 

mailto:Eu.projects@ptaba.gr
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mai important 

beneficiu al 

proiectului 

cea mai mare măsură pe angajamentul personal al angajaţilor. 

Proiectul creează de asemenea o valoare ”verde” a comunicării 

organizaţiei, atât în interiorul ei cât şi cu exteriorul. 

Această iniţiativă poate fi un bun exemplu de soluţie pentru 

organizaţiile care se auto-guvernează fără a beneficia de surse 

financiare suplientare pentru ISO/EMAS sau care intenţionează să 

iniţieze un sistem de management ne-auditat. 

Contacte 

Róbert Sándor –Şef Department Construcţii, Investiţii şi Materii 

Tehnice (Inginer de mediu) 

sandor.robert@encs.hu 

 

mailto:sandor.robert@encs.hu
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ROMÂNIA 

Proiect propus de 

partenerul ADR 

Nord-Est 

“Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente în România–EcoEmerge” 

Context 

Promovarea achiziţiilor publice ecologice la nivel local / regional / 

naţional 

Descrierea 

proiectului 

Ministerul Mediului şi Pădurilor a pus în aplicare în perioada 2009-

2011 proiectul numit “Dezvoltarea pieţelor ecologice emergente în 

Romania – EcoEmerge”, finanţat de către Programul norvegian 

pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România. 

Proiectul a urmărit să creeze un cadru integrat pentru dezvoltarea 

pieţei ecologice în România, îmbunătăţirea legăturii dintre eco-

inovare (prin producţie durabilă) şi achiziţii (consum durabil). 

Principii  

Având în vedere că cele două politici (una pentru eco-tehnologii şi 

una pentru achiziţii publice verzi) sunt orientate spre producţie, 

respectiv, consumul durabil, proiectul a avut două componente 

majore: componenta EcoTechnoNet (eco-inovare în sectorul privat şi 

utilizarea tehnologiilor de mediu ) şi componenta Green Procura 

(eco-inovare în sectorul public de eco-achiziţii). 

În ceea ce priveşte achiziţiile publice ecologice, proiect are ca scop 

imformarea comunităţii ştiinţifice şi a cel puţin 200 de producători, 

distribuitori pe criterii de mediu pentru produse, servicii şi lucrări, 

precum şi formare a 400 de achizitorii publici privind achiziţiile 

publice ecologice. 

Factori de succes Promovarea Achiziţiilor Publice Verzi  

Bariere  

Componenta EcoTechnoNet a proiectului ECOEMERGE a inclus 

evaluarea pietei romanesti, caracterizarea nişelor de piaţă pentru 

tehnologiile de mediu şi pentru acţiunile de consultanţă, cu 

reprezentanţi ai industriei şi sectorul de cercetare şi dezvoltare. 

Pentru a doua componentă a proiectului, Green Procura, rezultatele 

au avut drept scop formarea de aproximativ 200 de persoane în 

ateliere de lucru tematice pe regiuni cu producătorii, comercianţii cu 

amănuntul şi împreună cu comunitatea de cercetare în ceea ce 

priveşte criteriile de mediu pentru produse şi servicii care sunt 

adesea obiectul de achiziţii publice. Mai multe informaţii pe site-ul 

www.achizitiiecologice.ro  

Transformări/schimbări rapide pe piaţa produselor şi serviciilor 

http://www.achizitiiecologice.ro/
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ecologice, în funcţie de climatul economic la nivel naţional / 

european. 

Gradul insuficient de cunoştinţe / informaţii pentru sectorul public cât 

şi la nivel instituţional în ceea ce priveşte acest domeniu. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Prin proiectul ECOEMERGE au fost instruiţi următorii: funcţionari 

publici din departamentele de achiziţii publice şi operatorii economici 

în ceea ce priveşte achiziţiile publice ecologice şi a criteriile de 

mediu pentru noua domenii (produse de curăţare, materiale de 

constructii, echipamente de iluminat, produse alimentare şi băuturi, 

mobilier, echipamente de calculator, hârtie de copiere , autobuze, 

servicii de autobuz, echipamentele de transport şi vehicule). 

Există fundamentul pentru elaborarea de reglementări viitoare în 

domeniul achiziţiilor publice ecologice 

Contacte 

Tevi Anca 

Manager Public 

Department Programe cu Finanțare Europeană  

tel. 0754 231 086 

Fax: 021 408 95 66 

www.mmediu.ro 

 

http://www.mmediu.ro/


Catalogul Transnaţional al Procedurilor de Achiziţii Publice Eficiente Energetic 121 

 

Îmbunătăţirea procedurilor de achiziţii publice eficiente energetic pentru o creştere economică echilibrată a zonei SEE – EFFECT 
 

 

Proiect propus de 

partenerul ADR 

Nord-Est 

“EVUE – Electric Vehicles in Urban Europe” (Vehicule Electrice 

în Europa Urbană) 

Programul de Cooperare Interregională Europeană URBACT II  
 

Suceava 

Context 

Electric Vehicles in Urban Europe se concentrează pe dezvoltarea 

de strategii sustenabile, tehnici dinamice de conducere pentru oraşe 

având scopul de a promova utilizarea de vehicule electrice. 

Iniţiativele urbane de încurajare a mediului public şi de afaceri în a 

utiliza vehiculele electrive (EV-urile) va contribui la aerul curat şi la 

îndeplinirea obiectivului UE cu privire la flota auto, ceea ce face 

oraşele mai atractive şi mai competitive. EVUE va schimba şi 

disemina soluţii pentru barierele cheie, cum ar fi: rezistenţa publică, 

lipsa infrastructurii, schimbările tehnologice rapide şi modelare 

economică depăşită. 

Descrierea 

proiectului 

EVUE va permite partenerilor să facă schimb de idei privind modul în 

care oraşele pot dezvolta strategii integrate, durabile şi tehnici 

dinamice de conducere pentru a promova şi a spori gradul de 

utilizare a vehiculelor electrice. Pentru un aer curat şi îndeplinirea 

ţintelor UE referitoare la flota auto orasele se luptă cu strategii pentru 

a încuraja mediul public şi de afaceri să introducă vehiculele 

electrice. 

Principii  

Principiile proiectului sunt promovarea antreprenoriatului, 

îmbunătăţirea inovaţiei şi a economiei bazată pe cunoaştere, 

ocuparea forţei de muncă şi capitalul uman, îmbunătăţirea procesului 

de echilibrare între nevoi şi furnizarea de competenţe şi calificări, 

precum şi recunoaşterea competenţelor generice, probleme de 

mediu, politici integrate pentru eficienţa energetică în oraşe şi 

utilizarea resurselor regenerabile de energie în zonele urbane. 

Factori de succes 

Factori de succes pot fi: punerea în aplicare a viitoarelor politici de 

reducere a poluării de transport, de zgomot, de asemenea, 

reducerea emisiilor de CO2, creşterea eficienţei energetice, 

scăderea costurilor de operare şi oportunităţi de afaceri 

Bariere  

Barierele includ rezistenta publice, lipsa de încredere, lipsa 

infrastructurii (de parcare / puncte de încarcare), schimbări 

tehnologice rapide, informaţii inadecvate despre costuri, echilibrarea 

ofertei şi a cererii într-o piaţă în creştere. 
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Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Cele mai importante beneficii ale proiectului sunt protejarea 

resurselor naturale şi îmbunătăţirea mediului fizic, integrarea 

politicilor pentru eficienţa energetică în oraşe şi utilizarea resurselor 

regenerabile de energie în zonele urbane. Rolul oraşelor în 

stimularea inovării şi economiei bazate pe cunoaştere, în special prin 

promovarea eco-întreprinderi şi eco-inovare. 

Contacte 

Coordonator local de proiect  – Dan Dura 

dandura@primariasv.ro,  00402302126960- 117  

mailto:dandura@primariasv.ro
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Proiect propus de 

partenerul ADR 

Nord-Est 

 

 

Municipalitatea Vaslui 

Context 

Înfiinţarea unei Agenţii de gestionare a energiei la nivel local pentru a 

oferi informaţii specifice şi servicii de consiliere pentru a îmbunătăţi 

eficienţa energetică, pentru a creşte performanţa energetică a 

clădirilor şi a facilităţilor, a gradului de conştientizare a cetăţenilor cu 

privire la şansa de comportament legate de consumul de energie, 

gestionarea durabilă a investiţiilor, atragerea de surse de fondatori 

pentru finanţarea investiţiilor locale din zonele menţionate mai sus. 

Descrierea 

proiectului 

Municipiul Vaslui impreuna cu furnizorii de servicii comunitare de 

utilităţi publice, proprietarii de asociaţii, agenţii economici din 

domeniul constructiilor, a iniţiat şi a fost membru fondator al Agenţiei 

Locale pentru Eficienţă Energetică şi Mediu Vaslui, fondat cu sprijinul 

Comisiei Europene prin intermediul Intelligent Energy Europe 

Programul. 

Agenţia a fost înfiinţată ca o organizaţie non-profit, independentă de 

interesele specifice ale consumatorilor şi furnizorilor de servicii sau 

lucrări. Scopul agenţiei este de a promova la nivel local conceptele 

specifice despre gestionarea energiei durabile, inclusiv în domeniul 

achiziţiilor publice ecologice, printr-o echipa specializata care aduce 

la nivel local: informaţii imediate cu privire la politicile europene 

privind energia şi protecţia mediului, iniţiativele europene şi cele mai 

bune practici. 

Principii  

 

Factori de succes 

Municipiul Vaslui: 

- la propunerea Agenţiei Locale pentru Eficienţă Energetică şi de 

Mediu Vaslui a elaborat Balanţa energetică pentru anul 2009, a 

aderat la Convenţia primarilor; 

- a aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local şi a trimis un Plan Local 

de Acţiune pentru Energie Durabilă prin care s-a propus să atingă 

obiectivele europene stabilite pentru 2020 privind reducerea emisiilor 

de CO2 (în acest plan sunt prevăzute acţiuni şi măsuri în domeniul 

achiziţiilor publice verzi); 

- aproape 70% din locuinţele de bloc au fost reabilitate termic din 

fondurile proprietarilor, care sunt conştienţi de efectele de 
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îmbunătăţire a performanţei energetice a clădirii referitor la bugetul 

familiei; 

- are investiţii care sunt făcute la iniţiativa Agenţiei Locale pentru 

Eficienţă Energetică şi Mediu Vaslui şi cu fonduri atrase cu sprijinul 

agenţiei. Agenţia a oferit îndrumare cu privire la propunerile de 

proiecte depuse la organismele de finanţare, elaborarea 

documentaţiilor pentru achiziţiile publice în domeniul lucrărilor pentru 

obiectivele de investiţii. 

Bariere  

Autorităţile naţionale care reglementează achiziţiile publice (inclusiv 

achiziţiile verzi) nu dau dovadă că au experienţa tehnică necesară 

pentru dezvoltarea durabilă. 

Reglementările naţionale, care sunt obligatorii la nivel local, 

blochează aplicarea procedurilor de achiziţii publice ecologice, 

precum că aceste achiziţii ar introduce unele cerinţe specifice, care 

ar limita concurenţa loială între furnizorii de lucrări, servicii şi 

produse. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Construirea unei echipe  instruite şi informate, care aduce informaţii 

specifice la nivel local (informaţii specifice cu privire la 

managementul performantei energetice. 

Contacte 

Popa Ionel 

Tel.0740009362 

E.mail: ionelpopaprimvs@yahoo.com 

 

 

mailto:ionelpopaprimvs@yahoo.com
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SLOVENIA 

Proiect propus de 

partenerul MJPA 

CIVITAS ELAN - Achiziția ecologică a flotei publice 

 

Municipalitatea Liubliana 

Context 

Oraşele Liubliana (Slovenia), Ghent (Belgia), Zagreb (Croația), Brno 

(Republica Cehă) şi Porto (Portugalia) s-au reunit în cadrul 

proiectului CIVITAS ELAN “Mobilising citizens for vital cities” 

(Mobilizarea cetățenilor pentru oraşe vitale). Acestea au consimţit 

asupra misiunii, aceea de „a mobiliza cetăţenii proprii prin 

dezvoltarea, în sprijinul lor, a unor soluţii de mobilitate curată cu 

scopul vitalizării oraşelor, care să asigure sănătate şi accesibilitate 

pentru toţi”. 

Ca parte a programului EU CIVITAS, proiectul ELAN are o abordare 

prin care “Cetăţenul este cel mai important” şi este fondul 

preocupărilor celor 5 oraşe. ELAN este constituit de parteneri foare 

experimentaţi, mulţi dintre ei fiind deja implicaţi în primele două faze 

ale iniţiativei CIVITAS. Toate sunt oraşe europene de dimensiuni 

medii, centre vibrante ale vieţii economice, culturale şi sociale cu 

identităţi puternice, patrimoniu cultural bogat şi spaţii publice de 

calitate ridicată. Toate oraşele găzduiesc universităţi importante 

precum şi o populaţie studenţească numeroasă. Aceste oraşe 

dinamice manifestă acelaşi angajament puternic pentru 

implementarea politicilor privind mobilitatea care să dea prioritate 

cetăţenilor lor şi calităţii vieţii acestora. Oraşele ELAN se află în faze 

critice de dezvoltare urbană, cu proiecte mari de infrastructură în 

derulare cu scopul de a aduce îmbunătăţiri principalelor noduri de 

transfer şi marilor artere ale sistemelor lor de transport. 

CIVITAS ELAN tratează aspecte specifice de interes pentru oraşele 

din Europa Centrală şi de Est. Aceste oraşe se confruntă cu 

provocări particulare cum ar fi motorizarea in ritm rapid, capacitatea 

transportului public, reînnoirea infrastructurii şi schimbarea 

accelerată a peisajului urban. Aceste schimbări rapide creează 

multiple oportunităţi de învăţare comună atât pentru oraşe din statele 

membre noi cât şi din cele vechi. Liubliana, Brno şi Zagreb 

reprezintă oraşe din statele membre noi sau în curs de aderare 

coordonate de Liubliana. Acestea contribuie cu experienţa vastă în 

tehnologiile eficiente energetic aplicate în transportul public. Astfel 

CIVITAS ELAN accentuează un proces de învăţare bi-direcţional 

facilitat prin ateliere de lucru tehnice, sesiuni de instruire şi vizite la 

faţa locului cu caracter tehnic. 
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(Sursa:http://www.civitas-

initiative.org/index.php?id=70&sel_menu=6&proj_id=10) 

Descrierea 

proiectului 

În cadrul proiectului CIVITAS ELAN, Municipalitatea Liubliana a 

implementat măsura  Achiziţia ecologică a flotei publice. A derulat o 

procedură de achiziţie publică ecologică pentru închirierea unei flote 

publice noi, care a inclus 6 vehicule hibrid. Acest lucru a dus la 

atingerea obiectivului ca 10% din vehiculele închiriate să fie 

ecologice.  

În cadrul acestui proiect, costurile cu combustibilul şi alte costuri 

generate de vehiculele închiriate sunt monitorizate, dar analiza finală 

încă nu a fost realizată. Rezultatul general al măsurii implementate a 

fost pozitiv, datorat nu numai includerii criteriilor pentru achiziţia 

publică ecologică (ce a condus la închirierea vehiculelor hibrid), ci şi 

datorită noilor motoare cu standarde mai ridicate privind emisiile în 

rândul celorlalte vehicule din flotă (flota „non-hibridă”). 

Principii  

- mobilizarea cetăţenilor pentru oraşe vitale;  

- soluţii de mobilitate curată pentru oraşe vitale, asigurând sănătatea 

şi accesibilitatea tuturor; 

- Orientarea către cetăţean; 

- sustenabilitatea mediului; 

Factori de succes 

Cel mai important factor de succes a fost angajamentul puternic al 

Municipalităţii Liubliana în implementarea policii de mobilitate care 

acordă prioritate cetăţenilor şi calităţii vieţii lor. La fel de important 

este angajamentul lor faţă de sustenabilitatea mediului care a 

condus la închirierea unei anumite ponderi de vehicule hibrid. Un alt 

factor de succes a fost includerea acestei măsuri în cadrul unui 

proiect internaţional CIVITAS ELAN, conferindu-i o perspectivă mai 

largă şi subliniind rezultatele proiectului. 

Bariere  

Cea mai importantă barieră a fost costul relativ ridicat generat de 

închirierea vehiculelor hibrid (determinat de asemenea de un cost 

mai ridicat al achiziţionării acelor vehicule). Astfel efectele pozitive 

ale proiectului  sunt legate în principal de reducerea emisiilor de 

CO2, şi nu de o economie în termeni financiari. 

http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=70&sel_menu=6&proj_id=10
http://www.civitas-initiative.org/index.php?id=70&sel_menu=6&proj_id=10
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Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Punctajul mediu EcoScore al flotei Municipalităţii Liubliana a crescut 

de la 49 la 64. Media Euronorm a flotei Municipalităţii Liubliana a 

crescut de asemenea de la 1,68 la 4,11. (Totuşi, aceste rezultate nu 

au fost generate direct de includerea vehiculelor hibrid, ci de 

înlocuirea flotei existente prin închirierea unei noi flote cu emisii mai 

scazute). 

Contacte 

Helena KOVAČIČ 

Consilier Senior   

Ministerul Justiţiei şi Administraţiei Publice  

Direcţia pentru Investiţii şi Imobiliare  

Divizia de Investiţii şi Frontieră  

Tržaška cesta 21, SI - 1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 478 1806 

Fax: +386 1 478 8649 

E-mail: helena.kovacic@gov.si 

 

mailto:helena.kovacic@gov.si
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Proiect propus de 

partenerul MJPA 
Agenţia Locală pentru Energie GOLEA  

Context 

Agenţia Locală pentru Energie GOLEA a fost înfiinţată în iunie 2006, 

după depunerea cu succes a unei propuneri de proiect în cadrul 

Programului de finanţare europeană Intelligent Energy Europe. 

Agenţia are 7 angajaţi, profesionişti cu studii de specialitate 

(ecologist, geo economist, inginer economic, ingineri mecanici, etc). 

Trei angajaţi au participat la programul european de instruire 

EnergyManager EUREM. 

(Sursa: GOLEA) 

Descrierea 

proiectului 

Rolul fundamental al GOLEA în domeniul eficienţei energetice este 

sa promoveze practicile de management eficient, să furnizeze 

informaţii şi asistenţă şi să ofere o serie de servicii bazate pe nevoile 

regionale şi locale specifice.  

Implementarea planurilor privind energia locale/regionale este 

sprijinită prin furnizarea de informaţii, consiliere şi instruire pe teme 

legate de managementul energiei.  

Inclus în conceptul local de energie, este un studiu a surselor de 

energie regenerabile şi desfăşurarea unui audit energetic a clădirilor 

publice pentru a propune măsuri alternative şi scenarii de dezvoltare 

precum şi compararea lor. Propunerile de politici privind energia sunt 

elaborate pe termen scurt (5 ani) şi termen lung (10 ani), obiectivele 

planurilor locale privind energia sunt stabilite şi sunt identificate 

posibile acţiuni adiţionale pentru o ameliorare efectivă a „bilanţului 

energetic”. 

Agenţia funcţionează de asemenea ca manager energetic pentru 

mai multe municipalităţi din Primorska. În acest sens sunt elaborate 

atât planuri de acţiune anuale cât şi rapoartele anuale privind 

utilizarea surselor de energie regenerabile şi consumul eficient de 

energie. Funcţia de consiliere este importantă pentru deciziile 

viitoare ale municipalităţilor în domeniul utilizării energiei 

regenerabile şi a utilizarii eficiente a energiei, precum şi în aplicarea 

măsurilor stabilite în planurile locale privind energia. 

(Sursa: GOLEA) 

Principii  

- Promovarea bunelor practici de management, 

- Furnizarea asistenţă şi informaţii, 

- Tratarea nevoilor locale şi regionale specifice, 
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- Furnizarea de sprijin pentru comunităţile locale în domeniul 

utilizării eficiente a energiei (inclusiv achizitii publice eficiente 

energetic), 

- Orientarea spre instrumente eficiente energetic, sisteme de 

informaţii pentru calcularea energiei, tehnici de management 

pentru stabilirea de obiective şi monitorizare. 

Factori de succes 

Primul factor de succes este faptul ca GOLEA şi-a dezvoltat 

competenţe semnificative în domeniul eficienţei energetice a 

clădirilor, fiind o agenţie de energie înfiinţată pentru a oferi sprijin în 

vederea tranziţiei către sisteme energetice mai sustenabile.  

Cel de-al doilea factor de succes este promptitudinea diferitelor 

municipalităţi în a coopera cu agenţia locală pentru energie.  

Al treilea factor de succes este faptul că o mare parte a eforturilor 

este dedicată actvităţilor de conştientizare şi diseminare în şcolile 

primare şi gimnaziale, în spaţiile publice, în cadrul conferinţelor şi 

atelierelor de lucru, promovând astfel ideea de eficienţă energetică 

în cel mai larg sens. 

Bariere  
/ 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

GOLEA a dezvoltat deja concepte locale privind energia pentru mai 

multe municipalităţi (Miren Kostanjevica, Brda, Kanal ob Soči, Bovec, 

Cerkno, Šempeter pri Gorici, Sežana, Divača, Tolmin, etc). 

În plus, au fost desfăşurate mai multe verificări energetice şi prin 

termoviziune a clădirilor publice. A fost implementat un registru 

cadastral pentru iluminatul public din oraş cu o hartă cadastrală 

editată prin GPS; au fost întocmite studii de fezabilitate pentru 

îmbunătăţirile aferente iluminatului public şi planuri de investiţii 

pentru reţelele distructuale de termoficare pentru mai multe 

municipalităţi.  

GOLEA este orientată spre instrumente de eficienţă energetică care 

promovează introducerea de Sisteme Informatice pentru Calculul 

Energetic (Energy Accounting Information System – EnAIS) şi tehnici 

de management pentru stabilirea de obiective şi monitorizare 

(Monitoring and Targeting management techniques – M&TT) pentru 

clădirile publice. Acest lucru se datorează necesităţii de a oferi un 

control efectiv al utilizării şi costurilor energiei pentru a face posibilă 

comparaţia indicatorilor conducând astfel la stabilirea unor acţiuni 

fezabile care să determine reducerea consumului de energie şi 

posibile economii prin definirea măsurilor pentru renovarea clădirilor. 

Facilitează de asemenea definirea specifică a unor ţinte energetice 
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de atins.       

(Sursa: GOLEA) 

Contacte 

Helena KOVAČIČ 

Consilier Senior   

Ministerul Justiţiei şi Administraţiei Publice  

Direcţia pentru Investiţii şi Imobiliare  

Divizia de Investiţii şi Frontieră  

Tržaška cesta 21, SI - 1000 Ljubljana 

Tel.: +386 1 478 1806 

Fax: +386 1 478 8649 

E-mail: helena.kovacic@gov.si 

  

mailto:helena.kovacic@gov.si
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Proiect propus de 

partnerul IFZ 
EcoBuy Vienna 

Context 

Oraşul Viena cumpără produse şi servicii în valoare de aprox. 5 

miliarde Euro pe an.În 1999, oraşul Viena (cel mai mare oraş 

austriac cu aprox. 1,7 milioane de locuitori) a iniţiat proiectul “EcoBuy 

Vienna” (ÖkoKauf Wien) pentru promovarea protecţiei climei. Scopul 

proiectului este de a avansa aplicarea criteriilor ecologice în 

achiziţiile publice în toate domeniile administraţiei oraşului. “EcoBuy 

Viennase bazează pe Programul de Protecţie a Climatului Vienei.  

Descrierea 

proiectului 

Diferite departamente ale Administraţiei Oraşului Viena iau parte în 

“EcoBuy Vienna”. Proiectul este condus de un director şi de un 

comitet director.Grupuri specializate de lucru sunt responsabile cu 

elaborarea criteriilor pentru mai mult de 20 de grupe de produse. Au 

fost înfiinţate comitete consultative pe probleme juridice, afaceri 

organizaţionale şi relaţii publice.  

Principii  

Dezvoltarea de principii ecologice, atât ambiţioase cât şi realizabile 

de către cel puţin unele companii de pe piaţă. 

 Prin proiectul său “EcoBuy Vienna”, Oraşul Viena urmăreşte  să 

influenţeze piaţa să promoveze dezvoltarea şi disponibilitatea mai 

largă a soluţiilor ecologice, oferind astfel un exemplu pozitiv pentru 

consumatori şi pentru comunitatea de afaceri. 

Factori de succes 

Prin decret al Directorului Şef Executiv al Oraşului Viena, rezultatele 

“EcoBuy Vienna” au fost adoptate ca bază obligatorie pentru 

achiziţiile publice şi contractare în Viena. Criteriile sunt elaborate de 

angajaţi ai Administraţiei Oraşului Viena împreună cu experţi externi 

şi experţi juridici. 

Bariere  

Lipseşte un sistem de monitorizare. Prin urmare, nu se cunoaşte 

dacă criteriile ecologice sunt incluse în toate licitaţiile Administraţiei 

Oraşului Viena. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

“EcoBuy Vienna este unul din principalii pionieri ai GPP în Austria.În 

urma proiectului au apărut alte iniţiative austriece.T 

Proiectul influenţează piaţa: De exemplu, cu mulţi ani în urmă, 

Administraţia Oraşului Viena au achiziţionat pâine realizată din 

ingrediente cultivate organic.De atunci, brutăriile din Viena oferă 

pîine organică pentru consumatorii privaţi, de asemenea.  
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Contacte 

http://www.wien.gv.at/english/environment/klip/pdf/ecobuy.pdf 

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/oekokauf/ 

Eva Persy: eva-maria.persy@wien.gv.at 

Georg Patak: georg.patak@wien.gv.at 
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Proiect propus de 

partnerul IFZ 
Pachetul de consultanţă “Clădiri durabile în municipiu” 

Context 

De 10 ani, Asociaţia de Mediu Vorarlberg achiziţionează produse şi 

servicii ecologice pentru cele 96 de municipii ale sale. În acets timp, 

au devenit conştienţi de faptul că municipalităţile au nevoie de sprijin 

când construiesc clădiri durabile.Din acest motiv au elaborate 

pachetul de consultanţă “Clădiri durabile în municipiu”. 

Descrierea 

proiectului 

Asociaţia de Mediu Vorarlberg oferă pachetul de consultanţă “Clădiri 

durabile în municipiu” împreună cu Institutul de Energie Vorarlberg şi 

companie Spektrum care este specializată în clădiri durabile şi cu 

emisii reduse. Pachetul de consultanţă constă în 4 module: 

 Modulul 1: Proiectare preliminară 
 Definirea obiectivelor 
 Dezvoltarea unui program ecologic 
 Sprijin în timpul concursului de arhitectură 

 Modulul 2: Planificare şi ofertare 

 Modulul 3: Construcţii 
 Infromaţii pentru meşteşugari 
 Declaraţie produs 

 Modulul 4: Controlul succesului 
 Managementul calităţii pe şantier 
 Măsurători (Test Suflantă Uşi, etc.) 

Principii  

Pachetul de consultanţă cuprinde experţi ai organizaţiilor din 3 

domenii diferite:  

 Experţi în clădiri eficiente energetic (Institutul energetic 
Vorarlberg) 

 Experţi în material de construcţii ecologice (Spektrum) 

 Experţi în procedure de achiziţii (Asociaţia de Mediu) 

Factori de succes 

Cele 3 organizaţii care oferă pachetul de consultanţă sunt cunoscute 

şi acceptate în municipalităţile din regiune. 

Pachetul de consultanţă se adresează unei cereri importante: 

primarilor din municipalităţile din Vorarlberg care doresc să 

construiască clădiri durabile dar nu ştiu să realizeze acest lucru.  

Folosirea pachetului de consultanţă oferă următoarele: 

 Cererea de energie a clădirilor: mai mică cu 80 %  

 Emisiile aerului din interior: 10 % dintr-o clădire obişnuită 

 Cerinţe de mentenţă reduse 

 Costuri adiţionale pentru clădiri ecologice: 1-2 %. 

 Costuri adiţionale pentru măsuri eficiente energetic: plată 
pentru ele însele 

Regiunea Vorarlberg este cunoscută pentru regulamentele sale 

puternice de mediu şi o îndelungată tradiţie de a utiliza economic 
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resursele. 

Bariere  

Costurile de investiţie pentru clădiri durabile sunt în mod obişnuit mai 

mari decât pentru clădirile convenţionale.Banii publici (finanţarea) 

sunt necesari pentru plata diferenţei de costuri de investire. 

Impact / Efectul de 

multiplicare / Cel 

mai important 

beneficiu al 

proiectului 

Aproximativ 50 de clădiri au fost recent construite sau renovate cu 

ajutorul pachetului de consultanţă.Proiecte de referinţă, cum ar fi 

centrul comunitar Ludesch sau St. Gerold au câştigat o recunoaştere 

puternică de-a lungul Europei. 

Construcţia clădirilor sustenabile în mai multe municipalităţi a creat o 

competiţie între acestea pentru realizarea clădirilor cu şi mai puţine 

resurse şi consum de energie. 

Contacte 

http://www.umweltverband.at/index.php?id=361 (only in German) 

Dietmar Lenz: d.lenz@gemeindehaus.at 

 

Central comunitar Ludesch: 

www.nachhaltigwirtschaften.at/results.html/id3572 

Central comunitar St. Gerold: 

www.cn-architekten.at/bauten/gemeindezentrum-st-gerold-b 

 

 


