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ARGUMENT

Aspectul de mediu al sustenabilităţii este esenţial în domeniul achiziţiilor publice. Cu toate acestea, 

protecţia mediului prin intermediul achiziţiilor publice este un fenomen puţin studiat în România. Acest 

studiu îşi propune să prezinte o analiză cuprinzătoare a cadrului naţional şi comunitar în ceea ce priveşte 

posibilitatea ca instituţiile publice să ia în considerare aspectele de mediu în achiziţiile publice şi să livreze 

rezultate legate de dezvoltarea durabilă din perspectiva protecţiei mediului. Studiul susţine că, în ciuda 

posibilităţii legale existente în legea naţională privind achiziţiile publice, pentru a integra cerinţele legate de 

protecţia mediului în caietul de sarcini, o serie de aspecte limitează aplicarea efectivă a achiziţiilor verzi. O 

reglementare specifică este necesară pentru a impune o "înverzire" a achiziţiilor publice. Studiul dezvăluie 

că printre obstacolele majore în calea aplicării eficiente a achiziţiilor publice ecologice se numără elaborarea 

legislaţiei relevante în termeni prea largi acordând autorităţilor contractante o largă putere de apreciere 

pentru a acţiona sau a nu acţiona.

În general, constatăm o lipsă a orientării spre dezvoltare durabilă, criteriul esenţial în acordarea contractelor 

fiind, în sens larg, preţul. În plus, studiul se sugerează că protecţia mediului prin intermediul achiziţiilor 

publice nu trebuie să se refere numai la punerea în aplicare a achiziţiilor publice ecologice, ci dezvăluie 

alte posibilităţi de dezvoltare cum ar fi contribuţia la protecţia mediului şi extinderea pieţei cu produse şi 

servicii prietenoase cu mediul. Această cercetare ar trebui să contribuie la eforturile legislative care vizează 

utilizarea mai eficientă a achiziţiilor publice.
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INTRODUCERE. DE CE ACHIZIȚII PUBLICE 
ECOLOGICE?

Ce ați alege dintre un măr românesc și unul din Polonia? Ce ați alege 
dintre o mașină poluantă și una economică? Ce ați alege dintre o 
clădire eficientă energetic și una care consumă cât un CET? Ce ați 
alege dintre hârtie reciclată și cea produsă prin tăierea pădurilor? 

Știm, toți am alege ce este mai bun și mai frumos și mai prietenos 
cu mediul înconjurator. Nu, în realitate nu este așa. În realitate se 
întâmplă exact opusul.

2,3 trilioane euro! Aceasta este suma pe care țările UE o cheltuie 
anual pentru achiziții de bunuri și servicii din bani publici, adică de 
aproximativ 20 x PIB-ul României. La acest nivel, a alege hârtie 
reciclată ne poate salva pădurile, a alege produse locale poate salva 
micul agricultor, a alege o mașină economică poate salva calitatea 
aerului și poate salva vieți omenești în cele din urmă!

25% reduceri de emisii CO₂! Fiecare produs sau serviciu cumpărat 
are impact de mediu pe durata întregului său ciclu de viață, de la 
extracția materiilor prime, fabricarea produsului și până la folosirea 
și reciclarea sau eliminarea sa. Achizițiile publice ecologice contribuie 
la diminuarea acestor efecte negative, beneficiile fiind resimțite atât 
la nivel local, cât și la nivel global. 

880 miliarde euro piața produselor verzi în UE! Comisia Europeană 
și-a propus să sprijine achizițiile publice ecologice (APE) și a stabilit ca 
până în anul 2010, 50% din totalul achizițiilor publice să fie ecologice. 
Aceasta țintă nu a fost atinsă ca medie în UE, însă foarte multe 
țări, precum Olanda, Belgia, Danemarca și Suedia au atins și chiar 
au depășit această țintă. La nivelul anului 2010, media achizițiilor 
publice ecologice a fost de 38% din valoarea totală a achizițiilor 
publice (2,3 trilioane euro). Acest lucru înseamnă că piața produselor 
verzi a atins în 2010 un nivel de 880 miliarde euro în UE, iar trendul 
este crescător!

Reducerea costurilor cu 1% daca folosim produse eco! Una dintre 
cele mai frecvente obiecții la adresa produselor și serviciilor verzi o 
reprezintă prețul ridicat al acestora. Această percepție se bazează 
însă exclusiv pe prețul de cumpărare, fără să ia în calcul costurile 
de consum și întreținere pe întreaga durată de viață a produselor 
respective. Astfel, după analiza statistică a datelor din șapte țări 
europene, s-a constatat că de fapt, costurile nu cresc, ci scad dacă 
se folosesc bunuri și servicii care respectă normele UE privind APE!

La nivelul României susținem însă 
necesitatea unor reglementări 
legislative clare care să oblige toate 
autoritățile și instituțiile publice la 
respectarea țintelor pe care trebuie 
să le atingă ca achiziții publice 
ecologice, altfel nu vom depăși 
niciodată nivelul de țară codașă și în 
acest domeniu.

Autoritățile publice sunt cei mai mari 
consumatori din Uniunea Europeană, 
dar și cei mai cheltuitori clienți. Ele 
dau în jur de 16% din produsul intern 
brut al Uniunii Europene pe produse 
și servicii. România investește în 
achiziții publice aproape o cincime 
din PIB-ul țării. Cu alte cuvinte, 
administrația publică are o putere 
de cumpărare considerabilă. Această 
putere poate fi folosită pentru 
a alege bunuri și servicii care au 
respect pentru mediu și deci pot avea 
o contribuție esențială la dezvoltarea 
durabilă. Putem economisi bani 
și proteja mediul în același timp. 
Dacă până acum prețul cel mai mic 
era un principiu de nezdruncinat în 
domeniul achizițiilor publice, azi se 
pune problema prețului pe întreaga 
perioadă de existență a lucrului 
cumpărat. Orice produs, în timp, 
consumă energie, are o amprentă 
a emisiilor, consumă apă, pe scurt, 
consumă bani. Iar banii aceștia sunt 
ai contribuabililor, ai plătitorilor de 
taxe.
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Figura 1: Bariere la eficiența resurselor.

Sursa: 2Celsius Network

achizițiilor verzi, autoritățile publice 
pot oferi industriei stimulente reale 
pentru dezvoltarea de tehnologii și 
inovații ecologice. În unele sectoare 
de produse și servicii impactul poate 
fi enorm, pentru că achizitorii publici 
comandă produse de pe un mare 
segment care include: domeniul 
tehnologiei informației, clădirilor 
eficiente energetic, transportului 
public, hranei etc.

Achizițiile publice ecologice (APE) acoperă domenii precum achiziția 
de calculatoare și clădiri eficiente energetic, echipamente de birou 
din lemn obținut cu respectarea normelor și certificărilor de mediu, 
hârtie reciclabilă, autovehicule electrice, mijloace de transport public 
nepoluante, alimente ecologice pentru cantine și școli, electricitate 
provenind din surse de energie regenerabile, sisteme de răcire și 
încălzire conforme celor mai avansate soluții de protecție a mediului, 
echipamente electronice eficiente și ușor reciclabile.

Achizițiile (publice) ecologice pot să influențeze pozitiv piața, dau un 
bun exemplu în sensul economisirii, stimulării afacerilor sustenabile, 
abordării unui comportament moral și ecologic. Prin promovarea 
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„Cu sau fără o piață puternică, trebuie impuse achiziții publice verzi!”1

Achizițiile verzi și reforma lor în România au un susșinător în 
Directoratul General Mediu al Comisiei Europene. Janez Potočnik, 
Comisarul European pentruMediu, consideră că indiferent de gradul 
de dezvoltare al pieței produselor și serviciilor ecologice, achizițiile 
verzi sunt o obligație morală care trebuie transpusă în lege.

Figura 2: Helpdesk virtual al Comisiei Europene.

1. Janez Potočnik, interviu acordat organizației Ecopolis, septembrie, 2012.
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„Cu siguranță trebuie să mergem în direcția achizițiilor publice verzi 
și multe State Membre o fac, unele mai bine altele mai prost. Dacă 
vom considera reguli care să fie impuse “de sus” (top-down) trebuie 
să fim foarte atenți. Orice astfel de propunere într-un Stat Membru 
trebuie să aibă susținere politică pentru că altfel, evident, nu ar avea 
sens. Cu multă grijă trebuie să valorizăm măsura în care o lege privind 
achizițiile publice e posibilă sau nu. La această întrebare nu se poate 
da un raspuns clar, nu există o rețetă. Cu toate acestea, cred cu tărie 
în politicile privind achizițiile publice verzi. Suntem la aproximativ 17% 
achiziții publice din produsul intern brut al Uniunii Europene și trebuie 
să ne îndreptăm către acest tip de acțiuni sau investiții. Este o putere 
care trebuie folosită pentru a ne «înverzi» viața”.

„Ele [achizițiile publice, n.n.] pot fi o încurajare pentru înverzirea 
produselor și serviciilor ce fac obiectul achizițiilor publice. Filozofia 
achizițiilor publice este predominant orientată către a da cea mai 
bună valoare pentru prețul plătit. Ele nu sunt făcute și în sensul 
considerării altor criterii. Cred că în aceste procese merită să ținem 
cont și de alte criterii inclusiv de cele ecologice (indicatori pentru 
achiziții publice verzi, n.n.) de care vorbim acum. 

Dacă folosești instrumentele achizițiilor publice verzi, de exemplu 
atunci când vrei să restructurezi transportul public într-un oraș, într-
adevăr criteriul pre-existenței unei piețe poate fi foarte puternic. 
Însă, cu sau fără o piață puternică a produselor și serviciilor verzi, 
avem nevoie de o schimbare cel putin prin prisma pattern-urilor de 
producție și consum. Mai mult ca în trecut, luăm acum în considerare 
faptul că avem o planetă pe care o împarțim și a ignora achizițiile 
verzi nu ne va duce în directia bună”2.

2. Potočnik, idem
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CAPITOLUL 1
CE SUNT ACHIZIȚIILE PUBLICE ECOLOGICE (APE)?

Achizițiile Publice Ecologice (APE), reprezintă un proces prin care 
autoritățile publice doresc să achiziționeze bunuri, servicii și lucrări 
cu impact redus asupra mediului, pe durata întregului ciclu de viață 
al acestora”, arată o Comunicarea Comisiei Europene (COM (2008) 
400).

Pe baza unor criterii de mediu, autoritățile publice pot cumpăra 
servicii de electricitate, servicii de transport, echipamente de birou 
IT, produse alimentare și de catering și multe alte bunuri și servicii 
care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Conceptul de APE a fost recunoscut pe scară largă în ultimii ani, ca un 
instrument util pentru promovarea produselor și serviciilor ecologice 
și reducerea impactului asupra mediului a activităților autorităților 
publice. 

Autoritățile naționale, regionale sau locale sunt, conform dreptului 
comunitar, “organisme de drept public” - autoritățile care pot 
contracta în proiecte de achiziții publice. Acestea sunt organisme 
stabilite în scopul specific de a satisface nevoi de interes general, dar 
fără un caracter industrial sau comercial3.

Entități contractante sunt toate organizațiile care operează în așa-
numitele „sectoare speciale”, și anume: apă, energie, transport ori 
servicii poștale. Chiar dacă entitățile care operează în aceste sectoare 
nu sunt neapărat organisme de drept public, acestea oferă servicii 
publice și rămân destul de dependente de banii publici. Acestea sunt, 
prin urmare, de multe ori obiectul unor reguli de achiziții similare, 
deși mai puțin restrictive4. 

Legea românească, în materie de achizții publice, menționează că 
beneficiarul achzițiilor publice se numește autoritate contractantă.
În sensul Ordonanței de Urgență nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziție publică5 autoritățile contractante sunt, pe 
larg:

 • oricare organism al statului – autoritate publică sau instituție 
publică –care acționează la nivel central ori la nivel regional sau 
local;

 • oricare organism, altul decât unul 
dintre cele prevăzute anterior, 
cu personalitate juridică, care a 
fost înființat pentru a satisface 
nevoi de interes general fără 
caracter comercial sau industrial 
și care se află cel puțin în una 
dintre următoarele situații: este 
finanțat, în majoritate, de către 
o autoritate contractantă sau de 
către un alt organism de drept 
public; se află în subordinea 
sau este supusă controlului 
unei autorități contractante; 
în componența consiliului de 
administrație, a organului de 
conducere sau de supervizare 
mai mult de jumătate din numărul 
membrilor acestuia sunt numiți de 
către o autoritate contractantă; 
orice regie autonomă sau 
companie națională/societate 
comercială cu capital integral ori 
majoritar deținut de o autoritate 
contractantă;

 • oricare asociere formată de 
una sau mai multe autorități 
contractante.

 • Achizițiile publice în Uniunea 
Europeană sunt condiționate 
de o serie de izvoare de drept 
comunitar:

 • Directivele privind achizițiile 
(2004/17/CE și 2004/18/CE), 
precum și Directiva privind 

3. a se vedea articolul 1 din Directiva 2004/18/CE.
4. a se vedea preambulul la Directiva 2004/17/CE.
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ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziții publice (2007/66/CE);

 • Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și actele 
precedente;

 • Jurisprudența Curții de Justiție a ComunitățilorEuropene.
Legea se aplică și la domenii conexe, cum ar fi reglementările privind 
ajutorul de stat și libera concurență.

În plus, există o serie de surse comunitare de interpretarea legilor și 
principii relevante, dar mai ales o multitudine de acte cu caracter de 
recomandare.

Scopul reglementărilor europene a fost transpus și în legea 
românească6 și privește:

a. promovarea concurenței între operatorii economici;
b. garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor 

economici;
c. asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție 

publică;
d. asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea 

procedurilor de atribuire de către autoritățile contractante.
Consecutiv, principiile care stau la baza atribuirii contractului 
de achiziție publică sunt: nediscriminarea; tratamentul egal; 
recunoașterea reciprocă; transparența; proporționalitatea; eficiența 
utilizării fondurilor; asumarea răspunderii.

5. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 418 din 15 mai 2006, Secțiunea III.
6. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 418 din 15 mai 2006, Art. 2
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Figura 3: Criterii de evaluare în State Membre.

Top 10 al țărilor în care achizițiile
publice se fac în funcție de

Costul la
cumpărare

Prețul ciclului
de viață

PT 86% IE 25%

RO 82% NL 22%

PL 76% UK 19%

GR 69% SK 17%

MT 67% SI 10%

CZ 65% BG 10%

EE 63% DK 9%

HU 62% GR 9%

LV 61% GR 8%

BE 59% HU 8%

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

Legea achizițiilor publice, așadar, nu impune principiului dezvoltării 
durabile ori al protecției mediului. Însă norme imperative privind APE 
pot fi create la orice nivel de legiferare ori de decizie administrativă. 
În acest sens, Comisia Europeană a trasat o metodologie de stabilire 
a criteriilor de „înverzire” a achizițiilor. Criteriile comune pentru APE 
sunt acele criterii care pot fi încorporate într-o procedură de achiziții 
publice pentru bunuri, servicii sau lucrări, în scopul de areduce 
impactul asupra mediului de cumpărare.

Comisia a elaborat criterii specifice de achiziții publice ecologice pentru 
grupuri prioritare de produse sau servicii care au fost identificate ca 
fiind cele mai potrivite pentru ecologizare prin intermediul achizițiilor 
publice.

Criteriile comune pentru APE sunt 
împărțite în „de bază” și „complete”. 
Criteriile de bază sunt cele potrivite 
pentru a fi utilizatede către orice 
autoritate contractantă în statele 
membre și pentru a aborda 
impactul de mediu esențiale. Ele 
sunt concepute pentru afi utilizate 
cu un minim efort suplimentar de 
verificare.

Criteriile complete sau extinse sunt 
pentru cei care doresc să achiziționeze 
cele mai bune produse ecologice 
disponibile pe piață. Acestea pot 
necesita un efort suplimentar de 
verificare sau o ușoară creștere 
a costurilor în comparație cu alte 
produse cu aceeași funcționalitate. 
Aceste criterii crează instrumente de 
reglementare a achizițiilor publice în 
sensul „înverzirii” lor.
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Includerea unor criterii verzi pe grupe de produse
(funcție de numarul contractelor)

Figura 4: Criterii verzi pe grupe de produse în UE, funcție denumărul de contracte 
semnate.

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012
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Includerea unor criterii verzi pe grupe de produse
(funcție de valoarea contractelor)

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

Figura 5: Criterii verzi pe grupe de produse în UE, funcție de valoarea contractelor.
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CAPITOLUL 2
APE CA INSTRUMENT DE REGLEMENTARE

APE este, în general, o alternativă în cazul în care nu se aplică 
alte instrumente de reglementare. Acest lucru indică faptul că o 
reglementare legată de înverzirea achizițiilor publice este esențial 
pozitivă. Două motive pot fi identificate:

 • Instrumentele sunt centralizate, prin urmare, toată lumea 
folosește același instrument;

 • Instrumentele sunt obligatorii pentru toată lumea la nivel 
național.

APE este utilizat atunci când nucleul dur al reglementărilor de 
achiziții (ex.: concurență loială, transparență etc.) nu acoperăcomplet 
procedura de achiziție.

Faptul că APE, în țări vest-europenesunt rezultatele polticii locale, 
expune patru puncte interesante cu privire la achizițiile publice 
ecologice ca instrument de  reglementare:

 • APE este un instrument dinamic în comparație cu instrumentele 
tradiționale de reglementare. APE pot fi introduse într-un interval 
de timp scurt, în comparație cu alte instrumente de reglementare, 
care vor necesita în mod normal negocieri și pregătiri politice, 
uneori chiar și la nivelul UE. În plus, există mai multă dinamică și 
în stabilirea criteriilor .

 • APE poate ajuta la rezolvarea problemelor de mediu locale 
imanente care nu ar putea fi rezolvate de către o strategie 
națională în timp util.

 • APE dau un impuls inițiativelor locale pentru mediu, atât publice 
cât și de business- foarte important pentru punerea în aplicare a 
strategiilor de mediu locale.

 • APE introdus la nivel local nu va fi neapărat parte dintr-o strategie 
de mediu națională coerentă, dar se bazează pe prioritățile locale, 
pe interese sau idei utile comunității.

Planurile Naționale se lovesc 
adeseori de opoziția autorităților 
locale. În cazul unor categorii de 
produse, achizițiile verzi sunt mai 
scumpe și a forța o creștere a 
coturilor instituțiilor locale ar duce 
în multe cazuri la opziția catățenilor 
sau chiar la cereri de compensare. 
Ridicarea nivelului de conștientizare 
în privința achizițiilor verzi, pe de altă 
parte cere o mare perioadă de timp, 
iar succesul nu este sigur. Astfel 
o impunere graduală, prin lege, a 
unor cote de achiziții publice verzi 
va avea un impact minuscul asupra 
bugetelor locale, iar comunitățile 
se acomodează cu o condiționare 
ecologică a cheltuirii banului public.
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CAPITOLUL 3
STRATEGII PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE 
ECOLOGICE ÎN ALTE STATE

Succesul unei strategii naționale sau regionale privind achizițiile 
publice verzi stă într-o abordare progresivă. În vreme ce există 
modele de succes în Uniunea Europeană care au plecat de la “firul 
ierbii” (bottom-up), alte modele, legi și ținte impuse de stat, sunt cel 
puțin greoaie. A doua opțiune se găsește preponderent în noile state 
membre, în vreme ce abordarea locală a devenit o practică obișnuită 
în statele scandinave. Aceasta a evoluat în norme naționale care au 
transformat obiceiul în normă imperativă.
Figura 6: Proporția minimală a criteriilor verzi în Statele Membre UE.

Trebuie să menționăm însă că în
2003, Comisia Europeană, în 
comunicarea sa privind politica 
integrată a produselor (PIP) a încurajat 
statele membre să își elaboreze 
planuri naționale de acțiune (PNA) 
pentru ecologizarea achizițiilor 
publice, accesibile publicului.

PNA trebuie să conțină o evaluare a 
situației existente și a obiectivelor 
ambițioase pentru următorii trei ani, 
specificând ce măsuri vor fi luate 
pentru a le atinge. PNA nu sunt 
punct de vedere juridic, dar oferă un 
impuls politic la procesul de punere în 
aplicare și desensibilizare cu privire la 
achizițiile publice ecologice. Acestea 
permit statelor membre să aleagă 
opțiunile care se potrivesc cel mai 
bine cadrului politic și nivelului la care 
au ajuns.

Doar România, Ungaria, Grecia, 
Estonia, Luxemburg și Croația nu au 
adoptat PNA.

Prezentăm în continuare analiza 
strategiilor privind achizițiile publice 
verzi din unele state europene, 
precum și exemple de bună practică.

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

Abordarea progresivă, pe care o considerăm cea mai utilă pentru 
România, constă în a începe cu o gamă restrânsă de produse și 
servicii al caror impact asupra mediului este evident sau pentru 
care alternativele mai ecologice sunt disponibile și nu implică costuri 
suplimentare (de exemplu, hârtie reciclată, echipament de birou 
eficient energetic). În mod alternativ, trebuie să ne asigurăm că 
cerințele caietului de sarcini nu au un impact negativ asupra mediului, 
de exemplu, prin excluderea utilizării componentelor reciclate7. 

7. Buying Green Handbook, Comunitațile Europene, 2007
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Agenția Federală Austriacă pentru achiziții a fost fondată în 2001 
pentru a asigura servicii de achiziții publice pentru alte agenții de stat. 
De atunci s-au cumpărat produse certificate ecologic (în sens larg) în 
valoare de peste 5 miliarde de euro. În 2010, guvernul a implementat 
Planul Național de Acțiune pe APE pentru a norma toate criteriile verzi 
pe diferite tipuri de produse și pentru a ghida contractorii spre decizii 
juste și ecologice. Actul Federal privind Achizițiile (FPA) este baza 
obligatorie și imperativă pentru APE. În cazul în care printr-o achiziție 
se încalcă o lege de mediu, oferta trebuie eliminată din licitație de 
către autoritatea contractantă. În ceea ce privește achizițiile de 
autovehicule (transpunerea Directivei 2009/33 CE) apar prevederi 
legale foarte puternice: consumul de energie, emisiile de CO₂ și NO) 
– acestea sunt criterii imperative, în caz de nerespectare, ofertantul 
poate fi eliminat din licitație. Agenția are și un magazin virtual care 
nu vinde, dar scoate în evidență produsele aprobate pentru APE.

La nivel federal, în Austria există obligația generală de a achiziționa 
produse sustenabile folosind criteriile UE (pentru 10 grupe de 
produse și alte 6 adiționale pentru lucrări de construcție, amenajări 

Autoritățile responsabile de APE sunt Ministerul Mediului și Autorități 
Regionale (Regiunea Valonă, Regiunea Bruxelles Capitala, Regiunea 
Flamandă). Adoptat în iulie 2009, planul național de acțiune belgian 
include, la nivel federal patru circulare pe diferite tipuri de produse. 
Și în Regiunea Flamandă există un plan de acțiune pentru achiziții 
sustenabile, Regiunea Bruxelles are, de asemenea, o asemenea 
circulară, iar Regiunea Valonă a adoptat trei circulare din cele patru 
propuse la nivel federal. Ținta APE la nivel federal era de 50% până 
în 2011, iar la nivelul Regiunii Flamande este de 100% până în 2020.

Produse prioritare, listate în planul national de actiune sunt 
identificate atat în ce priveste riscul de mediu, cat și riscul social. 
Ghiduri explicative sunt anexate pe produse și servicii din transport, 
hrana și catering, electricitate din surse alternative, lemn, constructii, 
produse toxice și produse “sensibile social”.

3.1. AUSTRIA

3.2. BELGIA

interioare etc.). Începând cu anul 
2012 se vor stabili ținte cantitative 
la nivel federal. Totodată există 
recomandări pentru administrațiile 
publice locale la nivel regional și 
municipal să adopte ținte similare.

Bune practici:

 • www.nachhaltigebeschaffung.at
 • orasul Viena: www.oekokauf.wien.

at
 • “Eco Procurement Service 

Vorarlberg” – criterii regionale 
pentru 13 grupe de produse

Produsele și serviciile cu criterii de 
mediu și sociale prioritare la nivel 
federal pot fi consultate la: 

www.gidsvoorduurzameaankopen.be



13
CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ECOPOLIS

Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării Regionale din Cehia 
sunt autoritățile responsabile de implementarea principiilor APE. 
Ministerul Mediului a realizat un set de „Reguli pentru punerea 
în aplicare a cerințelor de mediu în domeniul achizițiilor publice în 
administrația de stat”, care se bazează pe instrumentele în domeniul 
APE puse la dispoziție de Comisia Europeană. Regulicare în prezent 
fac obiectul achizițiilor de mobilier și echipamente IT de birou au 
fost aprobate de Guvern prin Hotărârea nr.465/2010. Seturi de 
reglmentări pentrualte grupuride produse vor fi introduse ulterior. În 
Legea pentru achiziții publice nr. 137/2006 există dispoziții care pot 
fi aplicate achizițiilor verzi.

Autorități responsabile de punerea în aplicare a principiilor APE 
sunt Ministerul pentru Mediul Înconjurător, National Procurement 
Ltd. (Statens og Kommunernas Indköbsavdeling, SKI) și Oficiul 
pentru Achiziții Publice în cadrul Agenției Daneze pentru Achiziții 
Guvernamentale (sub tutela Ministerului de Finanțe). Planul Național 
danez din 1994 este unul dintre planurile naționale care a anticipat 
politica europeană privind achizițiile publice. Cele mai importante 
planuri de acțiune privind achizițiile verzi s-au elaborat în 2008-
2009. Cerințele de mediu pentru achizițiile publice sunt obligatorii 
pentru toate instituțiile guvernamentale centrale și implică 20 de 
grupe de produse. La nivel național, Danemarca a adoptat o țintă 
indicativă de 50% achiziții publice verzi până în 2014. La nivel local, 
există un parteneriat voluntar pentru achiziții publice ecologice. 
Municipalitățile participante trebuie să se pună de acord cu cerințele 
de mediu pentru diferite grupe de produse, până în prezent, fiind 
identificate 13 grupe de produse.

3.3. REPUBLICA CEHĂ

3.4. DANEMARCA

Cehia și-a propus ca până în 2014, 
un procent de 25% din serviciile 
publice și private ale statului trebuie 
să fie „prietenoase cu mediul”. Toate 
organele centrale ale statului vor 
urma normele stabilite prin Hotărârea 
de Guvern anterior menționată.

Linii directoare pentru grupe de 
produse:

 • www.miljoevejledninger.dk
 • www.gronindkobsportal.dk

Cehia și-a propus ca până în 2014, 
un procent de 25% din serviciile 
publice și private ale statului trebuie 
să fie „prietenoase cu mediul”. Toate 
organele centrale ale statului vor 
urma normele stabilite prin Hotărârea 
de Guvern anterior menționată.
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Autorități estone responsabile de APE sunt Ministerul Mediului, 
Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Planul de acțiune 
“Prioritățile Estoniei pentru Achiziții Publice Ecologice și Sustenabile 
2007-2008” a fost un eșec parțial și nu s-a reînnoit. Nu există un 
cadru legal imperativ pentru achiziții verzi, doar o monitorizarea 
eventualelor achiziții verzi din instituțiile guvernului central. Până în 

Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și 
Economiei sunt instituțiile finlandeze responsabile de implementarea 
principiilor APE. În 8 aprilie 2009 guvernul finlandez a adoptat un 
Plan Național de Acțiune prin Decizia privind Achizițiile Publice 
Sustenabile. Criteriile au fost dezvoltate pentru 20 de clase de 
produse și se înnoiesc în continuu. 

Fiecare organizație publică trebuie să organizeze licitațiile astfel 
încât achizițiile să aibă obligatoriu un caracter ecologic și transparent. 
Până în 2010 toate organizatiile publice achiziționau aproximativ 
70% produse și servicii ecologice. Ținta este ca până în 2015 aceste 
achiziții să fie 100% ecologice. La nivelul municipalităților în anul 
2010 se înregistra un nivel de 25% de produse și servicii verzi, ținta 
pentru 2015 fiind de 50%. Linii directoare și ghiduri APE se gasesc la 
www.ecolabel.fi

Autoritățile franceze responsabile de APE sunt Ministerul Ecologiei, 
Energiei, Dezvoltării Durabile și Mării și Ministerul Economiei, 
Industriei și Muncii. Planul Național de Acțiune pentru APE a 
fost adoptat în martie 2007 și include 15 ținte specifice. Planul 
a fost refacut în 2010 și va suporta modificări în 2012. (www.

3.5. ESTONIA

3.6. FINLANDA

3.7. FRANȚA

prezent, nu există produse și servicii 
prioritare pentru achiziții publice 
verzi. O astfel de listă va fi realizată 
în 2014 de primăria orașului Tallin.

Finlanda – baze de date verzi
Hymonet green procurement database 
(www.hymonet.com) este un grup de 
consultanță specializat pe sfătuirea 
actorilor din sectorul public. Baza 
de date descrie impactul de mediu a 
unei largi serii de produse și servicii 
și analizează costurile. Achizitorii 
publici folosesc aceste informații 
pentru a include criterii de mediu în 
procesul de achiziție și pentru a lua 
decizii prietenoase cu mediul și cu 
comunitatea.

ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr/IMG/
PNAAPD.pdf ).

În celebra lege “verde” Grenelle 1, 
articolul 48 privind responsabilitățile 
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Ministerul Federal al Economiei și Tehnologiei are responsabilitatea 
principală în ceea ce priveste achizițiile publice. Alături de acesta, 
Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii și Siguranței 
Nucleare și Agenția Federală de Mediu asigură respectarea principiilor 
APE. În august 2007 a fost adoptată la nivel federal, o măsură care 
obligă instituțiile federale să achiziționeze numai produse și servicii 
eficiente energetic.

Strategia Națională Comună privind Sustenabilitatea vizează 
instituțiile de la toate nivelurile: federal, regional și local. Propuneri 
privind o cooperare profundă în domeniul achizițiilor publice au fost 

3.8. GERMANIA

adoptate în 2008. O “task force” în 
domeniul sustenabilității achizițiilor 
există la nivel federal din 2010, iar 
de curand, Grupul de Lucru pentru 
implementarea alianței pentru 
achiziții durabile funcționează în 
cadrul Ministerului Economiei și 
Tehnologiei și coordonează strategii 
de achiziții verzi atât la nivel federal 
cât și de land. Reglementarea 

administrației pune în valoare obiective referitoare la: vehicule, 
comunicații dematerializate și tehnologie, lemn gestionat sustenabil, 
hrană produsă sustenabil, dezvoltarea transportului (car sharing și 
transport public) și crearea unei amprente de carbon la construcția 
clădirilor.

Planul Național pentru Achiziții Verzi a desemnat obiective de achiziții 
durabile pentru 15 grupe de produse. Acest plan a fost completat 
de o circulară a premierului care impune în detaliu strategii și actiuni 
pentru 20 de grupe de bunuri și servicii, dintre care 13 au indicatori 
obligatorii. Acțiunile privind cele 20 de grupe de produse și servicii 
se referă la: computer, imprimante, hârtie, hrană, produse de birou, 
mobilier, servicii de curățenie, produse lemnoase, managementul 
deșeurilor, spații verzi, automobile, transport, iluminat, consum de 
energie, monitorizare a emisiilor de CO2, training, social procurement, 
responsabilitate socială.

Statul francez investește în training-ul privind achizițiile verzi 
prin Institutul pentru Training de Mediu din cadrul Ministerului 
Ecologiei și Dezvoltarii Durabile, dar și prin instituțiile de training 
ale Ministerelor Economiei și Agenției Naționale pentru Mediu și 
Energie. Începand cu 2010, o circulară a Primului Ministru a impus 
un anumit număr obligatoriu de ore de training cu subiectul de 

dezvoltare durabilă în instituțiile 
statului. Totodată, ministerele sunt 
obligate să informeze via intranet 
(sau rețele interne de comunicare) 
toate instituțiile din subordine în 
probleme legate de achiziții publice 
verzi și dezvoltare durabilă.

Franța – clădiri sociale şi 
ecologice
Guvernul francez a lansat un proiect 
pentru aplicarea metodei HQE (haute 
qualité environnementale), o metodă 
de a atinge o înaltă calitate ecologică 
în sectorul construcțiilor, în cazul 
locuințelor sociale și al urbanismului. 
Această metodă se concentrează 
asupra proiectării de clădiri care 
utilizează mai puțină apă și energie și 
necesită mai puțină întreținere.
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Achizițiilor Publice la nivel federal (VgV) impune din 2010 ca achizitorii 
publici să ceara o analiză a costului minimbazat pe ciclul de viață pentru 
fiecare ofertă.

Urmând Legea Împotriva Restrângerii Concurenței, aspectele 
ecologice pot fi luate în considerare atunci când se fac achiziții 
publice în cadrul procedurii de licitație cu condiția să se facă proba 
legăturii comandă-obiect, iar algoritmul life-cycle costing să fie 
convingător. Legea se aplică pe tot teritoriul Germaniei la orice nivel, 
însă responsabilitatea pentru stabilirea criteriilor revine autorităților 
decidente în funcție de nivel (land sau municipalitate), adică 
achizitorului public.

Detalii privind diferite achiziții publice ecologice:

 • informații privind achiziții de produse eficiente energetic:
www.bmwi.de/go/energieeffiziente-beschaffung

 • ecoetichete: www.blauer-engel.de/
 • norme de achiziționare verde: www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/

PDF/A/aav-zurbeschaffungenergieeffizienterprodukte,property=pdf,
bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf

 • ghiduri/ linii directoare/ recomandări privind APE:
www.umweltbundesamt.de/produkte/beschaffung/

Germania – de la pădure la hârtie
Un decret interministerial, la nivel federal în privința achiziționării 
de produse din lemn impune ca orice obiect fabricat din lemn și 

achiziționat de o autoritate publică 
trebuie să poarte dovada că acel 
obiect a fost obținut din activități 
forestiere durabile. 

Din 2010 municipalitățile germane 
se află într-o competiție ce privește 
utilizarea hârtiei reciclate. Competiția 
poartă numele de Papier Atlas și 
susține un top al orașelor în funcție 
de cantitatea dehârtie reciclată pe 
care o folosesc. Această compeție 
a devenit foarte eficientă în doar 
un an de existență. Spre exemplu, 
municipalitatea din Leipzig folosește 
în prezent 90% hârtie reciclată 
față de 50% în 2009. Totodată, 
Guvernul federal a introdus o 
reglementare privind achiziționarea 
produselor de lemn pentru a susține 
managementul sustenabil al 
pădurilor. Toate produsele de lemn 
din administrațiile publice germane 
trebuie să fie certificate. Condiția 
participării contractorilor la licitație 
este prezentarea certificărillor 
specifice.

Reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai Ministerului Economiei 
și Finanțelor, reprezentanți ai regiunilor și ai Agentiei Naționale 
de Protecție a Mediului (ISPRA) și alte instituții publice formează 
Comitetul APE, coordonat de Ministerul Mediului și responsabil cu 
gestionarea planului national de acțiune pe APE. Planul Național de 

3.9. ITALIA

Acțiune pentru Achiziții Sustenabile 
a fost adoptat prin decret 
guvernamental la 11 aprilie 2008 
(www.dsa.minambiente.it) Există 
norme de monitorizare a achizițiilor 
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Ministerul suedez al Mediului este autoritatea tutelară în materie 
de APE. Însă Suedia se bucură de aportul Consiliului Suedez pentru 
Management de Mediu (MSR www.msr.se/en) – un institut cu 
statut de “întreprindere de stat” care are rolul de a implementa 
APE. Agenția de Protecție a Mediului monitorizează APE și dezvoltă 
planuri de acțiune. Chiar dacă bune practici de achiziții verzi existau 
în Suedia încă din anii 1990 la nivel local, planul național de acțiune 
a fost adoptat prin hotărâre de guvern în martie 2007 și a fost 
reînnoit în 2011. Tot o hotărâre a guvernului obligă toate agențiile 
guvernamentale să cumpere numai automobile ecologice. În prezent 
există 60 de grupe de produse legate de APE. Ținta este ca până în 
2020 toate achizițiile publice suedeze să fie verzi.

Suedia – o “regie autonomă” pentru APE
Consiliul Suedez pentru Management de Mediu (SEMCo) susține 
Guvernul țării scandinave în probleme de sustenabilitate printre care 
și achizițiile verzi. Contractorii suedezi pot să contacteze consiliul în 

3.10. SUEDIA

scopul de a-și lămuri deciziile legate 
de achiziții. Criteriile privind achizițiile 
verzi sunt aduse la zi în mod regulat 
și cu noi grupe de produse. SEMCo 
lucrează continuu cu politicieni 
și factori de decizie organizând 
seminarii, conferințe și instrumente 
de învățare online. Cel mai important 
instrument este Life Cycle Costing 
Tool care încearcă să promoveze 
considerarea costurilor ciclurilor de 
viață ale produselor în procesele de 
achiziții. Printre acestea se regăsesc 
consumul de energie, mentenența și 
costurile de reciclare, dar și taxe sau 
subsidii de mediu care pot fi aplicate.

8. Ghidul achizițiilor publice ecologice, Comunitățile Europene, 2007

publice trasate de ministerul mediului în cooperare cu Autoritatea 
Națională pentru Vigilență în Contractele Publice și Agenția Națională 
pentru Protecția Mediului.

Obiectivele și tintele au fost identificate în planul național de acțiune 
în principal pe 11 tipuri de produse prioritare: mobilier, construcții, 
managementul deșeurilor, servicii urbane, energie, electronice, textile, 
catering, transport ș.a. Cel puțin 30% din produsele achiziționate de 
administrația publică trebuie să respecte criterii ecologice, iar cel 
puțin 30-40% trebuie să aibă consum redus de energie.

Criterii și indicatori pentru hârtie au fost adoptate la nivel central în 
2009, iar pentru textile, iluminat public, mobilier de birou, hrană și 
catering, și IT au fost adoptate la sfârșitul lui 2011. 

Italia, politici gurmande
În Italia există peste 300 de exemple 
de servicii care oferă meniuri școlare 
ecologice – unele dintre ele utilizează 
doar fructe și legume ecologice, în 
timp ce altele oferă feluri complete 
bazate pe ingrediente 80%, 90% 
și chiar 100% ecologice. Orașul 
Ferrara din nordul Italiei a adoptat 
o abordare structurată cu criterii 
foarte complexe pentru a trece la 
alimentația ecologică8. 
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Instituția care lucrează cu norme legate de achiziții publice verzi 
din cantoane și municipalități este Oficiul Federal pentru Mediul 
Înconjurator. Oficiul derulează o politică integrată a produselor: 
achiziții publice verzi. Guvernul elvețian, ceea ce înseamna 
Confederația, cantoanele și municipalitățile achiziționează bunuri și 
servicii în valoare de aproximativ 36 miliarde de franci elvețieni în 
fiecare an. Consecutiv, Oficiul Federal pentru Mediu, Secția Produse 
a înființat un Serviciu de Achiziții Ecologice.

Atât la nivel național cât și internațional, Serviciul lucrează la 
dezvoltarea unor condiții cadru (reglementări, finanțe, ajutoare) care 
vor favoriza achizițiile publice verzi. În acest scop, Oficiul cooperează 
cu specialiști în mediu, drept, finanțe, achiziții publice și producție.

Servicii publice ale Oficiului de Mediu pe tema achizițiilor publice 
verzi:

 • Training pentru achizitori federali: cursuri ținute de Comisia 
Federală pentru Achiziții (BKB) – criterii de dezvoltare durabilă 
luate în considerare atunci cand se fac achiziții – incorporarea 
principiului life-cycle pricing.

 • Schimburi de informații și colaborare cu 2 cele mai mari asociații 
de achiziții publice din Elveția, Grupul de Interese pentru Achiziții 
Ecologice (IGoB) și Grupul de Coordonare pentru Construcții 
Ecologice (KoB): dezvoltarea și armonizarea criteriilor ecologice 
în diverse arii de achiziții.

 • Pregătirea și distribuirea ajutoarelor pentru achiziții verzi – 
broșuri, recomandări și informări în ce privește eticheta ecologică.

3.11. ACHIZIȚII PUBLICE VERZI ÎN ELVEȚIA

 • Susținerea pentru birourile 
de achiziții prin prezentarea 
Resurselor Federale și 
Management de Mediu RUMBA.

 • Analiză a chestiunilor financiare 
și bugetare în conexiune cu 
abordările life-cycle din proiectul 
OECD “Greener Public Purchasing. 
Oficiul de Mediu concretizeaza 
măsuri privind informarea și 
explicarea etichetei ecologice:

 • Creșterea credibilității etichetelor 
verzi elvețiene - PUSCH 
(Praktischer Umweltschutz 
Schweiz, Infostelle für Umwelt- 
und Soziallabels, numai în 
germană).

 • Lucrează la atașarea Elveției 
la sistemul de eco-labelling 
European împreună cu Comisia 
Europeană.

 • Coordonează diverse politici la 
nivelul administrației elvețiene 
prin grupul de lucru Suisse 
Ecolabel.

Guvernul federal al SUA, la începutul anilor 1990 a decis să 
achiziționeze doar echipamente informatice care purtau eticheta 
Energy Star. Guvernul federal este cel mai mare achizitor de 
calculatoare pe plan mondial și s-a estimat că această decizie a jucat 
un rol important în adaptarea la normele Energy Star a majorității 
echipamentelor informatice de pe piață. Beneficiile ecologice ale 
alegerii Energy Star de către administrația federală reprezintă o 

3.12. SUA – ENERGY STAR

economie de 200 miliarde kWh de 
electricitate din 1995, echivalentul 
a 22 milioane de tone de CO2.În mai 
bine de un deceniu sistemul Energy 
Star s-a impus pe întregul glob.
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Sistemele de management de mediu sunt împrumutate din piața 
liberă. Instrumentele sunt la îndemâna oricărei organizații, fie 
publică sau privată, pentru a gestiona impactul activității sale asupra 
mediului. Aceste sisteme integrează managementul de mediu în 
activitățile de zi cu zi ale organizației, în planificarea pe termen lung 
și în alte mecanisme de control a calității. Practic, este vorba de o 
serie de indicatori de dezvoltare durabilă aplicați benevol în interiorul 
unei întreprinderi.

Uniunea Europeană a dezvoltat propriul instrument de management 
de mediu, Schema de Eco-Management și Audit (EMAS) pentru a 
evalua, raporta și îmbunătăți performanța de mediu a organizațiilor. 
Înregistrarea EMAS este voluntară și deschisă organizațiilor 
publice sau private din Uniunea Europeană sau din Zona Economică 
Europeană (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Această schemă voluntară a fost descrisă de unii juriști drept cea 
mai pură și cea mai reflexivă lege de mediu propusă până acum. Ea 
se îndepărtează de controlul guvernamental al reglementărilor și 
influențează indirect comportamentul ecologic în piață. În fapt se pun 
bazele unui sistem în care organizația își creează un sistem intern de 
management de mediu, dar și o verificare independentă a acestui 
management, un proces care intenționează să încurajeze reflexia 
autocritică privind performanțele de mediu, dar și un angajament 
activ legat de impactul întreprinderii asupra mediului.

Pentru a fi înregistrat sub EMAS, o organizație trebuie să conducă 
o recapitulare ecologică a tuturor activităților sale, a produselor și 
a serviciilor. Este o abordare extensivă. Schema nu se referă doar la 
aspectele directe de mediu precum transport și emisii, ci la aspecte 
“secundare” de mediu legate de probleme ori atribute ecologice 
ale produselor, de performațele ecologice ale contractorilor și 
subcontractorilor ori ale furnizorilor.

Astfel, top-managementul creează un sistem de management 
de mediu care cere crearea unei politici publice de mediu definite 
contractual de același top-management. Evident, aceste politici 

3.13. EMAS9 SAU CRITERII DURABILE BENEVOLE

publice, în sens larg, documentează 
obiectivele și țintele organizației în 
materia protejării mediului, impun 
o planificare și implementarea a 
numeroase acțiuni. În ciuda limbajului 
de lemn, aceste atribute se pun 
realmente în practică prin auditarea  
independentă a performanțelor 
ecologice ale organizației, urmate 
de o declarație de mediu care acordă 
o atenție particulară rezultatelor 
aplicării acestor politici. 

Pentru ofertant, EMAS poate fi folosit 
ca o modalitate de a demonstra 
conformitatea cu criteriile de selecție 

9. EU Eco-Management and Audit Scheme, en. (Schema de Eco-Management a Uniunii 
europene)
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de mediu legate de capacitatea ofertantului de a lua măsuri de 
management de mediu pe perioada contractului.

În unele cazuri, în contractele de servicii și lucrări publice este 
nevoie de adoptarea unor măsuri specifice de management de 
mediu în timpul execuției. De exemplu, atunci când un pod trebuie 
să fie construit într-o zonă protejată sau în cazul contractelor de 
management al deșeurilor și de salubritate, autoritatea contractantă 
poate, prin criteriul de selecție, să ceară ofertanților să demonstreze 
capacitatea de a aplica măsuri de management de mediu în timpul 
executării acestora. În asemenea cazuri, înregistrarea EMAS sau sub 
o altă schemă de management de mediu comparabilă (de exemplu 
EN/ISO 14001) trebuie recunoscută ca o dovadă de conformitate 
suficientă cu acest criteriu specific și excepțional. (Planul Național de 
Acțiune pentru Achiziții Publice Ecologice, 2009 – 2013)



21
CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ECOPOLIS

CAPITOLUL 4
RECOMANDĂRI CĂTRE AUTORITĂȚILE DE MEDIU 
DIN ROMÂNIA

Ar trebui să existe un angajament mai puternic pentru a integra APE 
la nivel de politici în toate țările est-europene. Fără acest angajament 
APE vor continua să fie tratate ca un simplu instrument de politică 
de mediu.

Recomandare
Autoritățile române de mediu trebuie să fie mai active în inițiative 
privind dezvoltarea achizițiilor publice și, de asemenea, în a ajunge 
la alte rețele, locale sau regionale, decât cele menționate în liste ori 
acte normative relative la APE.

4.2.1. POLITICA ENERGETICĂ

Prevederile din Directiva privind serviciul de energie și a Directivei 
privind Etichetarea Energiei 2010/30/UE a Parlamentului European 
și a Consiliului privind achizițiile publice ar trebui să fie strâns legate 
de activitățile în APE la nivelul UE și al statelor membre. O nouă 

4.1. RESPONSABILITĂȚI ȘI REȚELE

4.2. IMPLEMENTAREA POLITICILOR

Figura 7: Criterii „verzi” minimale în 
achizițiile publice din România.

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC 
PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

ROMÂNIA
Criterii minimale “verzi“ în contracte
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directivă privind vehiculele ecologice aduce, de asemenea, potențial 
pentru integrarea dimensiunii APE și punerea sa în aplicare.Aceasta 
ar trebui să fie făcută în strânsă colaborare între ministerele ce 
privesc operațiunile de transport și ministerelor de mediu.

În cazul în care guvernul aduce asigurarea finanțării de stat pentru 
eficiența energetică și a energiilor regenerabile, ar trebui să fie, de 
asemenea, recunoscut procesul de achiziții publice care duce la 
investiții în procese ori produse mai verzi. 

Recomandări
Grupul de lucru APE ar trebui să ridice aceste probleme la nivelul 
UE și, împreună cu fiecare autoritate națională participantă, la nivel 
național. Grupul de lucru APE ar trebui să aibă un dialog cu grupuri de 
lucru regionale și locale privind eficiența energetică, în cazul în care 
problemele legate de implementare și achiziții publice, de asemenea, 
sunt discutate.

4.2.2.DESPRE CUM SE LIPEȘTE O ETICHETĂ PE 
ELECTRICITATE

Preocuparea noastră, a grupului APE, este reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră, iar generarea de energie curată ar fi prima 
condiție a luptei împotriva schimbărilor climatice. Această luptă, de 
cele mai multe ori perdantă, este însă finanțată exclusiv de poporul 
plătitor de taxe.

Evenimentul cel mai recent și foarte important în materie de mediu 
și schimbări climatice din România este limitarea numărului de 
certificate verzi acordate de Guvernul României. Ele ajutau și ajută 
marile companii generatoare de electricitate să producă energie “mai 
verde” pe banii utilizatorului. Tarifele “feed in” presupun, la rându-le, 
bani din buzunarul contribuabilului. În ambele cazuri întâlnim oameni 
cu banii luați prin proceduri opace pentru ca mari companii de energie 
să se joace de-a înverzirea. Atât timp cât poporului i se iau banii 
pentru scheme invizibile cu iz ecologic, schimbările climatice continuă 
nealterate pentru că comerțul cu energie e o pură speculație.

Societatea civilă poate să pretindă la 
nesfârșit că tarifele feed in ar fi mai 
bune decât certificatele verzi, că mai 
mic e mai frumos și în generarea 
energiei ori că e tare util să stingi 
lumina în baie după un duș de 10 
secunde; soluția o au tot ONG-urile: o 
eco-etichetă pentru energia produsă. 
Precum certificarea organică a 
alimentelor, energia produsă poate 
fi etichetată ca verde sau mai 
puțin verde. Eticheta europeană 
EKOenergy există și în România 
începând cu 2013 și ea face exact 
ceea ce aminteam înainte: creează 
valoare adăugată, asigurându-se că 
piața energiei susține și întărește 
politicile climatice. Cu alte cuvinte, 
etichetarea energetică EKOenergy 
informează consumatorul, susține 
regenerabilitatea și sustenabilitatea 
generării energiei, impune o 
trasabilitate și evită dubla numărare 
(evită “băieții deștepți”), dar și 
auditează și verifică producerea și 
comercializarea energiei.

Precum certificarea eco a alimentelor 
atunci când se impun condiții privind 
utilizarea pesticidelor, utilizarea 
apei, trasabilitatea alimentului sau 
salvgardarea unor soiuri, energia, la 
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rându-i poate fi etichetată în funcție de „curațenia” sursei din care 
provine. Așadar, EKOenergy este o etichetă ecologică pentru energie 
electrică regenerabilă. Energia electrică regenerabilă este acea 
energie electrică care provine din surse naturale ce nu pot fi epuizate 
prin întrebuințare, sau din resurse naturale care pot fi relativ ușor 
regenerate prin procese naturale. 

În prezent se acceptă energie electrică regenerabilă din următoarele 
surse: 

 • eoliană;
 • solară;
 • hidraulică;
 • energia marină și oceanică (energia mareelor, valurilor, curenților 

oceanici etc.);
 • geotermală;
 • bioenergie (lichidă, solidăși gazoasă);
 • gaz rezidual.
 • gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate 

Următoarele surse nu sunt acceptate: 

 • cărbuni și șisturi bituminoase; 
 • surse petroliere, inclusiv uleiuri neconvenționale precum uleiul de 

șist bituminos și nisipuri bituminoasel
 • gaze naturale, inclusiv gazul de șist;
 • turba;
 • surse nucleare;
 • incinerarea deșeurilor, altele decât biomasa.

Așadar scopul final este încurajarea producției de energie din surse 
regenerabile și prietenoase cu mediul (emisii reduse și cu impact minim 
asupra ecosistemelor). Compania furnizoare de energie electrică 
practice cumpăra această etichetă în urma unor verificări atente din 

partea unor evaluator independenți și 
o auditare subsecventă, după care își 
informează clientul, un consumator 
responsabil, în legătură cu originea 
și modul în care electricitatea s-a 
generat. Scopul acestei etichete 
ecologice este de a ajuta furnizorii de 
energie electrică să vândă un produs 
ușor de recunoscut și larg acceptat.

De asemenea, eticheta dorește să 
ajute consumatorii în navigarea pe 
piața complexă de energie electrică 
europeană. 

Consumatorii de EKOenergy primesc 
informații corecte despre originea 
energiei electrice achiziționate și 
despre importanța acestei achiziții. 
În plus, EKOenergy îndeplinește 
criteriile de durabilitate stabilite de 
către rețeaua EKOenergy. 

Eticheta EKOenergy este singura 
etichetă de energie electrică rezultată 
în urma unui proces de consultare 
pan-europeană, care funcționează 
pe întreaga piață europeană și care 
este recunoscută de către părțile 
interesate în toate țările europene10.

10. Detalii legate de eticheta ecologică pentru electricitate pot fi consultate pe site-ul
www.ekoenergy.org/
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4.2.3. POLITICI DE INOVARE

Sinergiile dintre politica UE privind inovarea și GPP ar trebui să fie, 
de asemenea, augmentate și concretizate la nivelul UE și la nivelul 
statelor membre.

Este de asemenea important ca inovarea să se bazeze pe concluziile 
din proiecte anterioare și în curs de desfășurare de achiziții publice.
De exemplu, rezultate din proiecte de achiziție pe diferite tehnologii 
pot deveni inovatoare în achiziții publice ecologice de construcții, IT și 
servicii de transport din România ar fi o susținere foarte importantă 
pentru proiectul pilot „O Uniune a inovării UE”11.

Recomandări
Grupul de lucru APE ar trebui să acționeze mai activ în comunicarea 
rezultatelor din rapoartele publicate anterior și în punerea 
recomandărilor în practică. În special recomandarea privind 
răspândirea și înmulțirea celor mai bune practici la nivelul altor 
organizații (precum „înverzirea” proiectelor POSDRU și cunoștințele 
acumulate în proiecte precum site-ul Comunitate Durabilă) ar trebui 
să fie puse în aplicare.

Grupul de lucru APE ar trebui să consolideze dialogul pe inovații și APE 
cu agenții de dezvoltare regională în contextul promovării inovațiilor. 

Grupul de lucru APE ar trebui, de asemenea, să facă părțile interesate 
conștiente de viitoarele Apeluri UE referitoare la achizițiile publice de 
inovare în următorii ani până în 2020. Grupul ar putea face pregătirile 
pentru cereri comunede proiecte regionaleprivind dezvoltarea de 
rețele de achiziții publice (DG ENV), de exemplu, pe model nordic12, 
prin organizarea unui atelier de lucru pentru elaborarea de cereri de 
finanțare.

Există, de asemenea, o nevoie de a consolida cooperarea între 
centrele de achiziții publice ecologice de expertiză, din România, dar și 
la nivel regional, cu privire la problema achizițiilor publice inovatoare.

4.2.4. MONITORIZARE

Există sinergii considerabile între 
APE și alte achiziții publice. Acest 
lucru ar trebui să includă, de 
asemenea, o monitorizare a oricăror 
activități de achiziții publice care 
decurg din directivele CE, cum ar fi 
Directiva privind serviciul de energie 
ori Directiva privind vehiculele. 
Raportarea achizițiilor publiceîn UE 
se face anual, în timp ce APE este 
monitorizată ad-hoc.

UE a dezvoltat o metodologie de 
monitorizare a APE și ar trebui să se 
evalueze dacă acest lucru ar putea 
fi inclus în monitorizarea generală a 
achizițiilor publice. 

Recomandare
Grupul de lucru APE ar trebui să 
răspundă la această întrebare la nivel 
național. Instrumente și șabloane, 
contracte standard, template-uri, 
e-achiziții și e-instrumente ar 
trebui să faciliteze APE. Este un 
risc considerabil pentru APE să fie 
lăsate în afara evoluției politicilor de 
dezvoltare.

Platformele de comunicare existente 
pe piață sunt, de asemenea, agenți 
de schimbare importanți și ar trebui 
să includă cel puțin link-uri către unde 
pot fi găsite în formarea APE. Este 

11. Detalii în limba română privind inițiativa europeană “O uniune a inovării” la
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0546:FIN:ro:PDF
12. “Mainstreaming GPP in the Nordic countries - a scoping study”
www.norden.org/en/publications/publikationer/2012-504
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Mai întâi de toate chiar prevederile 
legale care sunt complet irelevante 
pentru atribuirea contractelor de 
achiziții pot fi încă un pas în direcția 

nevoie de un dialog între autoritățile de mediu și cele responsabile 
pentru achiziții publice pe tema APE și a costului ciclului de viață (LCC).

Intențiile de a face LCC obligatoriu ar conduce nu numai la întărirea 
raportului cost-eficiență, dar, de asemenea, la decizii mai ecologice 
în procesul de cumpărare. Este important să se continue munca la 
nivel național, cu o comunicare de mediu în fiecare contract-cadru de 
achiziții publice.
Figura 8: Ponderea LLC în achizițiile publice din România.

ROMÂNIA.
Sunt propunerile de achiziții publice evaluate în funcție de ciclul de viață (LCC) 
sau doar în funcție de costurile de cumpărare a produsului sau a serviciului?

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

4.3. ALTE POSIBILITĂȚI DE PROTECȚIE A MEDIULUI 
ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

Chiar dacă aspectul ecologic al dezvoltării durabile în domeniul 
achizițiilor publice este limitat în mod oficial la punerea în aplicare a 
APE, în legislația existentă, putem discerne alți factori de succes în 
ceea ce privește conservarea mediului .
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protecției mediului (de exemplu, un paragraf care să permită 
excluderea de la licitație a furnizorilor pentru un număr de motive, 
încălcarea legilor naționale de mediu fiind printre ele).

În al doilea rând, achizițiile pot fi verzi chiar și fără luarea în 
considerare a criteriilor aprobate de mediu, de exemplu, în ceea ce 
privește serviciile „de evenimente”; criteriile de mediu de bază se 
referă numai la utilizarea de hârtie în evenimente, dar este evident 
că rezultatele asupra mediului sunt mult mai pozitive dacă utilizarea 
de hârtie este evitată complet. Cu toate acestea, în astfel de cazuri 
de achiziții de servicii de eveniment nu este atribuită APE nici măcar 
la nivel european. Mult mai bune pentru conservarea mediului 
sunt deciziile de a nu cumpăra unele produse, iar ele devin foarte 
semnificative în ceea ce privește consumul durabil. O excelentă 
ilustrare este președinția daneză a UE din 2012, care și-a câștigat 
deja supranumele de “președinția apa de la robinet”13. Danezii au 
ales oferirea de apă de la robinet în loc de apă îmbuteliată, mai puține 
cadouri pentru demnitari, o mult mai multă utilizare a transportului 
public. Chiar dacă aceste măsuri au fost  luate pentru a îmbunătăți 
eficiența costurilor, deciziile de nu a cumpăra sunt de asemenea 
relevante în ceea ce privește protecția mediului.

Conform legii achizițiilor publice14, în ceea ce privește autoritățile 
contractante, achizițiile de produse și servicii de valoare mică sunt 
eliberate de la integrarea criteriilor de mediu. Cu toate acestea, 
contractele de valoare scăzută sunt arena pe care s-ar putea oferi mai 
multe posibilități de protecție a mediului. Având în vedere că fiecare 
autoritate contractantă face achiziții care nu depășesc pragurile de 
achiziții publice de valoare mică, și anume , în cadrul contractelor cu 
valoare scăzută, fiecare autoritate contractantă poate juca un rol în 
conservarea mediului.

13. Khetani, S. (2012, January). EU’s Danish Presidency is Serving Diplomats Tap Water in a 
Bid to Cut Costs. Retrieved March 24, 2012, din www.businessinsider.com. 
14. OUG 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul 
Oficial nr. 418 din 15 mai 2006
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CAPITOLUL 5
CRITERII PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE ECOLOGICE

Achizițiile publice ecologice (APE) sunt un instrument voluntar. 
Precum am amintit, pentru fiecare grup de produse sau servicii se 
prezintă două seturi de criterii.

Criteriile de bază sunt cele care pot fi utilizate de orice autoritate 
contractantă din statele membre și abordează principalele efecte 
asupra mediului ale produsului în cauză. Acestea sunt concepute 
pentru a fi utilizate cu un efort suplimentar de verificare minim sau 
cu creșteri minime ale costurilor.

Criteriile complete vizează achizitorii care doresc să achiziționeze 
cele mai bune produse ecologice disponibile pe piață. Acestea pot 
presupune un efort suplimentar de verificare sau o ușoară majorare a 
costurilor comparativ cu alte produse având aceeași funcționalitate.

Aceste criterii se îmbunătățesc ciclic de către Centru Reunit de 
Cercetare doin cadrul Directoratului General Mediu Înconjurător (DG 
ENVI) al Comisiei Europene și sunt structurate în mai multe grupe de 
produse și servicii.În acest capitol vom analiza în detaliu și din mai 
multe perspective cinci grupe de produse supuse normării achizițiilor 
publice. Categoriile de produse sunt publicate și analizate exhaustiv 
pe pagina web a DG ENVI. Ele sunt următoarele:

1. Hârtie de copiat și hârtie grafică
2. Produse și servicii de curățenie 
3. Echipamente IT și de birou
4. Construcții
5. Transport
6. Mobilier
7. Electricitate
8. Alimente și servicii de catering
9. Textile
10. Produse și servicii de grădinărit
11. Izolație termică
12. Pavaje 
13. Panouri de perete

14. Cogenerare
15. Construcții de drumuri și semen 

de circulație
16. Iluminat public și semnalizatoare 

rutiere
17. Infrastructură pentru ape 

menajere
18. Iluminat de interior
19. Toalete cu apă și pisoare
20. Robinetărie sanitară
21. Echipamente de scanare și 

imprimare 
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Figura 9: APE în România, grupe de produse şi servicii.

ROMÂNIA. Numărul de contracte pe grupuri de produse

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

Uniunea Europeană propune specificații pentru următoarele game 
de produse: fructe și legume, produse de acvacultură și produse 
marine, produse din carne și produse lactate, băuturi și răcoritoare, 
precum și pentru prestarea de servicii corespunzătoare de catering.   

Pentru alimente, criteriile de bază vizeazămetodele de producție 
ecologică și deșeurile provenite din ambalaje. Criteriile complete 
vizează și alte aspecte, cum ar fi achiziția de alimente produse conform 
standardelor de producție integrate și bunăstarea animalelor. Pentru 
serviciile de catering, criteriile de bază se concentrează pe alimentele 
ecologice, reducerea la minim a deșeurilor și colectarea selectivă; 
criteriile complete se concentrează, în plus, pe criterii de selecție 
ecologice, utilizarea hârtiei și a produselor de curățenie, echipamente 
de bucătărie, nutriție etc. 

5.1. PRODUSE ALIMENTARE ȘI CATERING

Criterii de bază
Produsele care poartă o etichetă 
ecologică națională sau comunitară 
vor fi considerate conforme.

Produsele care poartă eticheta 
de producție integrate regional 
ori naționalăvor fi considerate 
conforme. Dacă produsele nu sunt 
certificate, ofertantul va trebui să 
prezinte dovezi corespunzătoare 
de conformitate (cum ar fi o listă 
a substanțelor chimice utilizate în 
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producție, condițiile de bunăstare în cadrul fermelor etc.) cu fiecare 
dintre cerințele specificate în standardele de producție integrate 
regionale ori naționale. 

Criterii extinse. Discuție
Criteriile producției integrate: Deoarece criteriile producției 
integrate nu sunt internaționale, în fiecare țară va trebui să se știe ce 
produse sunt disponibile cu această certificare și să se facă referire 
la standardele corespunzătoare.

Produse marine şi de acvacultură: Dat fiind numărul mare de etichete 
diferite referitoare la pescuitul și acvacultura sustenabile care sunt 
disponibile pentru produsele marine și de acvacultură, acest criteriu 
a fost definit într-o manieră relativ deschisă. Alternativ, s-ar putea 
utiliza criteriile unei anumite etichete în măsura în care sunt acceptate 
și mijloace alternative pentru a dovedi conformitatea. Dincolo de 
certificări pot fi achiziționate produsele asociațiilor de pescari locali 
ori producătorii locali – i.e. păstrăvăria cea mai apropiată.

Standarde de bunăstare: În unele țări ale UE, guvernele naționale 
au creat sisteme voluntare de certificare pentru îmbunătățirea 
bunăstării animalelor. Acolo unde sunt instituite astfel de sisteme, 
ele oferă autorităților contractante un instrument util de verificare.

Procentul de alimentele ecologice: Autoritatea contractantă va 
trebui să specifice modul în care se va aprecia procentul, în volum, 
greutate sau cost.

Ambalaje: Conform articolului 3 din Directiva 94/62/CE din 20 
decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, 
„ambalajele” reprezintă:

 • ambalaje de vânzare sau ambalaje primare, de exemplu 
ambalajele concepute astfel încât să constituie o unitate de 
vânzare către utilizatorul sau consumatorul final la punctul de 
achiziție;

 • ambalaje grupate sau ambalaje secundare, de exemplu 
ambalajele concepute astfel încât să constituie, la punctul de 
achiziție, o grupare incluzând un anumit număr de unități de 
vânzare, indiferent dacă această grupare este vândută ca atare 

utilizatorului sau consumatorului 
final sau dacă servește numai 
ca mijloc de umplere a rafturilor 
în punctul de vânzare; aceste 
ambalaje pot fi separate de produs 
fără a-i afecta caracteristicile;

 • ambalaje pentru transport sau 
ambalaje terțiare, de exemplu 
ambalajele concepute astfel 
încât să faciliteze manipularea și 
transportul unui număr de unități 
de vânzare sau de ambalaje 
grupate, cu scopul de a preveni 
deteriorarea fizică în timpul 
manipulării și transportului. 

Criterii de atribuire: Autoritățile 
contractante vor trebui să indice 
în anunțul de participare și în 
documentele de licitație câte puncte 
suplimentare se vor acorda pentru 
fiecare criteriu de atribuire. Criteriile 
de atribuire care țin de mediu ar 
trebui să reprezinte, cumulat, cel 
puțin 10-15% din totalul punctelor 
disponibile.
În cazul în care criteriul de atribuire 
este exprimat ca „performanțe 
superioare comparativ cu cerințele 
minime incluse în specificațiile 
tehnice”, punctele se vor acorda 
proporțional cu îmbunătățirea 
performanțelor.
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Figura 10: UE. Produse alimentare: Proporția contractelor cu criterii APE 
selectate.

Agricultură Ecologică. O 
definiție juridică
Agricultura ecologică este formată 
din procedurile de cultivare a 
plantelor, creșterea animalelor 
și producția de alimente și hrană 
pentru animale, care nu sunt 
considerate convenționale. În mod 
specific, Ordonanța de urgență 
nr. 34/2000 a Guvernului privind 
produsele alimentare ecologice, 
aprobată prin Legea nr. 38/2001 se 
aplică următoarelor produse, atunci 
când aceste produse poartă sau 
sunt destinate să poarte indicații 
referitoare la metoda de producție 
ecologică:

 • Produse vegetale neprelucrate; 
de asemenea, animale și produse 
animaliere netransformate, în 
măsura în care principiile de 
producție și normele specifice de 
control pentru acestea;

 • Produsele vegetale și animale 
prelucrate destinate

 • consumului uman, preparate în 
special din unul sau mai multe 
ingrediente de origine vegetală 
și/sau animală;

 • Furaje, furaje combinate și materii 
prime pentru furaje care nu sunt 
reglementate în conformitate cu 
primul paragraf .

Producția ecologică, în sensul juridic 
al dreptului național, reprezintă 
produsele alimentare, pentru care 

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

5.1.1. PRODUSE „ECOLOGICE”

Dreptul pozitiv român nu cunoaște termenul de „agricultură 
ecologică”–deci, implicit, nici pe cel de„produs ecologic”. 

Termenul este de importanță generică și similar cu „organic” sau 
„bio”.

„Ecologic”” este, totuși, un termen protejat de lege în UE, și anume 
articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 
privind producția ecologică a produselor agricole și indicarea acesteia 
pe produsele agricole și alimentare, și modificările sale ulterioare. 
Începând cu 1 ianuarie 2009, Regulamentul nr. 2092/91 a fost 
abrogat, iar activitatea de agricultură ecologică va fi conformă cu 
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 834/2007 din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea produselor ecologice.
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nu se utilizează îngrășăminte, pesticide, hormoni, anabolizante 
, antibiotice pentru un scop gust și stimul de stocare , precum și 
alte produse tradiționale dăunătoare în conformitate cu regulile de 
producție ecologică stabilite în UE.

Organismele modificate genetic și subprodusele lor sunt interzise în 
producția ecologică.

Etichetarea
Etichetarea este definită în mod legal ca mențiuni, indicații, mărci 
sau nume de brand, imagini de pe pachet, documente, inscripție, inel 
sau manșetă care însoțesc produsele vizate.

Dispoziții privind etichetarea produselor obținute în cadrul unei 
agriculturi folosind practici ecologice sunt foarte stricte la nivel 
comunitar. Regulamentul 834/2007 al Consiliului privind producția 
ecologică și etichetarea este cadrul legal care cuprinde UE 28. El este 
un regulament cadru general care stabilește principii și obiective 
comune cu privire la plante, animale și producția de acvacultură, 
colectarea de plante sălbatice și de alge marine, norme privind 
conversia și producția de alimente procesate, inclusiv vin, hrana 
pentru animale ori drojdie ecologică. Noul regulament a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2009. 

E.U. logo – frunza verde
Atunci când se utilizează sigla UE, următoarele indicații obligatorii pe 
etichetele produselor alimentare ecologice trebuie să fie ușor vizibil, 
lizibil și de neșters:

 • Numărul de cod al organismului de autoritate de control.
 • O indicație a locului unde s-a cultivat materia primă agricolă din 

care se compune produsul :
 • „Agricultura UE”, atunci când materia primă agricolă a fost 

cultivată în UE.
 • „Agricultură Non-UE”, atunci când materia primă a fost cultivată în 

țări terțe, mențiunea “non- UE” poate fi înlocuită sau completată 
cu numele unui stat în cazul în care toate materiile prime agricole 
din care se compune produsul a fost cultivată în această țară .

 • „UE/din afara UE”, în cazul în care 
o parte din materiile prime au fost 
cultivate în UE și o parte din ea a 
fost cultivată într-o țară terță.

Logo-ul ecologic al UE devine 
obligatoriu pentru alimentele 
ecologice preambalate produse 
în UE, dar poate fi însoțit de sigle 
naționale sau private. Pentru orice 
produse ecologice (preambalate 
sau nu) importate din țări terțe, 
utilizarea siglei UE este facultativă. 
Cu toate acestea, atunci când logo-ul 
UE apare pe etichetă este necesară 
indicarea locului în care produsele 
au fost cultivate. Logo-ul UEeste 
obligatoriu la nivel comunitar de la 1 
iulie 2010.

Logo-ul românesc
Reglementări specifice în România 
stabilesc un logo național și o 
procedurăde etichetare la nivel 
național, astfel cum este prevăzut 
în Ordinul comun nr. 417/2002 și 
110/2002 al Ministerului Agriculturii, 
Alimentației și Pădurilor și al 
președintelui Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor 
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pentru aprobarea regulilor specifice pentru etichetarea produselor 
alimentare ecologice.

Eticheta trebuie să indice:

 • Numele și adresa responsabilului pentru producerea sau 
prelucrarea produsului.

 • Denumirea produsului, inclusiv metoda de producție ecologică 
utilizată.

 • Numele și adresa de control și organismul de certificare.
 • Condițiile de conservare
 • Perioada de valabilitate
 • Interzice depozitarea în aceleași spații de produse organice, 

împreună cu alte produse.

Etichetele au o marcă specifică a produselor ecologice controlate, 
înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci, aplicate sau 
emise în baza sistemului de certificare. Ele indică faptul că produsul 
respectiv este în conformitate cu regulile de producție ecologică.

Ministerul Agriculturii este autorizat să elaboreze reglementări 
specifice privind etichetarea produselor organice pentru armonizarea 
acestora cu reglementările UE.

Logo-ul românesc “AE”
Pentru etichetarea produselor alimentare ecologice se folosește„AE” 
(Agricultura ecologică). Emblema este proprietatea intelectuală a 
Ministerului Agriculturii și poate fi aplicată pe produs, pe etichetă sau 
pe ambalaj. Eticheta națională poate fi dublată de sigla UE frunza 
verde. Un criteriu extins pentru achiziții publice verzi se recomandă 
a fi produsul tradițional românesc – în contextul în care produsele 
agricole de la țară își caută debușee.

5.1.2. PRODUSE 
TRADIȚIONALE

Etichetarea
O cale legală alternativă la 
înregistrare ecologică și etichetarea 
ecologicăeste garantarea 
specialității tradiționale. Hotărârea 
Guvernului nr. 134/2008 privind 
produsele agricole și alimentare ca 
specialități tradiționale garantate 
pune în aplicare Regulamentul (CE) 
nr. 509/2006 privind produsele 
agricole și alimentare ca specialități 
tradiționale garantate .

Pentru a se califica ca o specialitate 
tradițională garantată (STG), un 
produs agricol sau alimentar trebuie 
să respecte anumite specificații.

Caietul de sarcini conține 
înregistrarea cu sau fără rezervarea 
denumirii de către un grup de 
producție de la Ministerul Agriculturii. 
Caietul de sarcini trebuie să includă, 
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de asemenea, o descriere a produsului agricol sau alimentar, 
inclusiv principalele sale atribute fizice, chimice, microbiologice sau 
organoleptice, o descriere a metodei tradiționale de producție pe care 
producătorii trebuie să o urmeze, inclusiv natura și caracteristicile 
materiei prime sau ingredientele folosite și metoda de preparare 
a produsului agricol sau alimentar. Produsul are, de asemenea, 
elemente-cheie care definesc cerințele de caracter specifice și 
proceduri pentru a verifica caracterul specific .

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația 
de a verifica respectarea și caracterul specific al produselor.

Mai mult decât atât, în scopul de a califica ca o specialitate tradițională 
garantată, un produs agricol sau alimentar trebuie să respecte 
anumite specificații de produs. Acesta trebuie să poarte:

 • Numele care indică dacă grupul solicită înregistrarea cu sau fără 
rezervarea denumirii

 • descriere a produsului agricol sau alimentar, inclusiv principalele 
sale caracteristici

 • descriere a metodei de producție pe care producătorii trebuie să 
o urmeze, inclusiv, după caz, natura și caracteristicile materiei 
prime sau ale ingredientelor utilizate și metoda de preparare a 
produsului agricol sau alimentar

 • Elementele cheie care definesc caracterul specific al produsului 
și, dacă este cazul, baza de referință utilizată.

Protecția produsului tradițional
Protecția produsului tradițional se aplică fără a aduce atingere 
regulilor naționale și UE sau care reglementează proprietatea 
intelectuală și, în special cele referitoare la indicațiile geografice și 
mărcile comerciale.

Câteva note terminologice trebuie să operăm aici. Termenul 
„tradițional” înseamnă utilizare dovedită pe piață pentru o perioadă 
de timp și care arată transmiterea între generații. Această perioadă 
de timp este, în general, atribuită la o generație umană, adică nu mai 
puțin de 25 de ani. „Specialitate tradițională garantată” înseamnă 
un produs agricol sau alimentar tradițional recunoscut de UE prin 

Regulamentul nr 509/2006 privind 
produsele agricole și alimentare ca 
specialități tradiționale garantate.

În cele din urmă, și foarte important, 
prin „grup” legea acceptă orice 
asociere, indiferent de forma 
sau componența sa juridică, de 
producători sau prelucrători care 
operează cu același produs agricol 
sau alimentar. Prin urmare, orice tip 
de producător este acoperit de acest 
regulament.

Ce este un produs local ?
“Local” este un termen soft pentru 
o idee care nu are o definiție legală 
clară. Spre deosebire de standardele 
ecologice, care implică definiții 
juridice specifice, procese de 
inspecție, etichete etc., a fi „local” 
variază geografic și cultural. 

Practic, producția locală de alimente 
poate fi gândităca straturi ale 
aceleiași activități care începe 
cu răsadurile din grădină. Stratul 
următor este cel al alimentelor 
cultivate în comunitatea noastră 
imediată - apoi județ, regiune și țară.

Local este astfel un termen flexibil. 
Conceptul este destul de simplu: 
produse alimentare locale, sunt 
produse cât mai aproape de casă 
posibil. Achiziționarea de produse 
locale sprijină un sistem alimentar 
mai sustenabil pentru că adevărata 
sustenabilitate se află dincolo de 
metodele utilizate în producția de 



34
CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ECOPOLIS

alimente; produsul local include fiecare pas care aduce alimentele de 
la producător la masa noastră.

Agricultura durabilă se referă la metode de producție de alimente 
care sunt sănătoase, nu dăunează mediului înconjurător, respectă 
drepturile de muncă ale lucrătorilor, sunt prietenoase cu animalele, 
oferăvenituri echitabile pentru agricultori și susțin comunități 
agricole. Durabilitatea include cumpărarea produselor alimentare la 
un nivel cât mai local posibil.

Cu toate acestea, cumpărarea produsului alimentar local nu este o 
garanție că acesta este produs în mod durabil. Pesticide, îngrășăminte 
chimice, agricultura industrială și utilizarea non-terapeutică a 
antibioticelor pot fi implicateîn producția locală de alimente, de 
aceea este important să ne asigurăm că alimentele locale sunt de la 
agricultori sau grădinari care folosesc metode durabile. 

La rădăcinile sale agricultura durabilă este în beneficiul comunității 
locale și a economiei locale, ajută la îmbogățirea solului și a terenurilor 
agricole,protejează calitatea aerului și a apei, minimizează consumul 
de energie. Producția industrială a alimentelor, pe de altă parte, este 
total dependentă de combustibilii fosili și de produse chimice utilizate 
în îngrășăminte și pesticide .

Fermele locale mici sunt exploatate de către agricultori care trăiesc 
pe pământul lor și muncesc să-l păstreze. Ei protejează spațiile 
naturale prin menținerea terenurilor în scopuri agricole și de 
conservare a habitatelor naturale, prin menținerea pădurii, pășunii 
saua zonelorumede. O distribuție locală asigură și o reducere a 
materialelor destinate ambalării produselor.

Și, în sfârșit, produse locale păstrează, în mod secundar, cultura 
locală și eventual mijloacele tradiționale de producție. Ele deschid, 
de asemenea, calea pentru afaceri secundare pentru fermieri, cum 
ar fi ecoturismul.

Nu există un temei juridic pentru termenul de „produs local”, însă 
ultima „reforma agricolă” în UE a pregătit terenul pentru bune practici. 
Un principiu prevăzut în Agenda 2000 și Politica Agricolă Comună 
(PAC) menționează„bunele practici agricole” (GFP). Statele Membre 
pot să definească coduri de GFP, la nivel local sau național. GFP 
constituie cerința de bază pentru agricultorii care doresc să adere la 

scheme de agromediu. Acestea pot fi 
fără îndoială și criterii extinse pentru 
APE.

5.1.3. SERVICII DE 
CATERING

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

Totodată, dat fiind ca alimentele se 
prepară, apare și dovada capacității 
sale tehnice și profesionale de a 
respecta cerințele referitoare la 
mediu ale contractului, prin:

un sistem de management de mediu 
(EMS) pentru servicii de catering 
(de exemplu EMAS, ISO 14001 sau 
echivalent, se inserează alte sisteme 
oficiale naționale sau regionale) sau 

o politică de mediu pentru activitățile 
de catering și instrucțiuni de lucru 
și proceduri pentru executarea 
serviciilor în mod ecologic sau 

experiența anterioară în aplicarea de 
măsuri de management de mediu în 
contracte similare. 
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Procentul de alimente ecologice: Autoritatea contractantă va trebui 
să specifice modul în care se va aprecia procentul, în volum, greutate 
sau cost.
Figura 11: UE. Proporția criteriilor de bază la serviciile de catering.

UE. Servicii de catering: criterii de bază

Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 
European Union, 2012

5.2. HÂRTIE

Înainte de orice, trebuie să subliniem că este îndeobște agreat că 
reciclarea unei tone de hârtie ar evita emisia a: 

 • 1,4 tone de echivalent CO2 în comparatie cu simpla transformare 
a hârtiei în deșeuri la groapa de gunoi.  

 • 0,6 tone de echivalent CO2 în comparație cu incinerarea
Simplul fapt al colectării selective și trimiterii spre reciclare a hârtiei 
reușește să facă economia de emisii de mai sus. 
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Figura 12: Criterii legate de APE la hârtie în Statele Membre UE.

Criterii APE la hârtie în UE. Criterii de bază: fără clor și fibră cel puțin 75%

Alegerea tipului de hârtie
Reciclarea nu e unica soluție a 
„înverzirii” unui proiect în cazul 
hârtiei. Folosirea clorului pentru 
înălbirea hârtiei crește complexitatea 
problemei. Procesul tehnologic de 
fabricare a hârtiei și înălbire cu clor 
crește intensitatea emisiilor de 
echivalent CO₂. Acestea sunt aproape 
imposibil de calculat de-a lungul 
întregului lanț de producție.

Impactul asupra ecosistemelor este 
una din problemele care complică și 
mai mult calculul pentru că serviciile 
ecosistemelor sunt încă destul de 
greu de evaluat. În urma generării 
de deșeuri lichide ori ape reziduale 
ce conțin clor, acvafauna și plantele 
din jurul apelor ori mediilor acvatice 
au de suferit. Alegerea recomandată 
în proiecte (în caz că hartia nu e 
reciclată) este fără clor! – înseamnă 
de fapt susținerea unor servicii de 
ecosistem în procesul de producere 
a hârtiei și limitarea pieței hârtiei 
neprietenoase cu mediul.

În cazul hârtiei reciclate, formula 
„înălbită fără clor” nu poate fi, în 
niciun caz, utilizată, deoarece este 
imposibil de urmărit originea tuturor 
tipurilor de hârtie utilizate în procesul 
de reciclare (și, astfel, absența totală 
a clorului nu poate fi garantată). În 
realitate, procesul de reciclare este 
cel care se poate efectua fără clor. În 
această problemă a hârtiei clorinate Sursa: THE UPTAKE OF GREEN PUBLIC PROCUREMENT IN THE EU27, CEPS-CoE, © 

European Union, 2012
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va trebui să ne autoeducăm întru reconsiderarea simțului estetic și 
să preferăm o hârtie mai puțin albă.

mediu și comunități. În cazul hârtiei, 
preferința optimă se îndreaptă spre 
a achiziționa hârtie reciclată pentru 
simplul motiv că spre deosebire de 
lemn sau cherestea, hârtia este un 
element ușor consumabil.

În multe cazuri, hârtia disponibilă pe 
piață poate să nu fie nici 100% reciclată, 
nici 100% din fibre neprelucrate, în 
schimb poate conține un amestec de 
surse. Așadar, obiectul nu se referă 
la hârtie din fibre neprelucrate, ci la 
hârtie pe bază de fibre neprelucrate, 
permițând utilizarea fibrelor reciclate 
pentru producția de hârtie atâta timp 
cât sunt respectate specificațiile 
definite mai sus.

Creșterea procentelor: conform 
etichetei ecologice UE, cel puțin 10% 
din fibrele neprelucrate trebuie să 
provină din păduri gestionate durabil, 
iar conform etichetei Nordic Swan, 
cel puțin 20%. 

Autoritățile contractante pot dori 
să acorde o mai mare importanță, 
în etapa de atribuire, hârtiei cu 
un procent mai mare de fibre 
neprelucrate certificate care provin 
dintr-o sursă sustenabilă și/sau de 
fibre de hârtie recuperată.

NOTĂ: Luați seama de mențiunea referitoare la hârtie (UE: Ghid 
de redactare interinstituțional, ISSN 1831-5380)

Atunci când este cazul, mențiunea referitoare la hârtia utilizată 
poate lua una dintre următoarele forme:

 • hârtie nouă (virgină): 
 • TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ FĂRĂ CLOR ELEMENTAR 

(ECF)
 • TIPĂRIT PE HÂRTIE ÎNĂLBITĂ ÎN TOTALITATE FĂRĂ 

CLOR (TCF)
 • hârtie reciclată: 

 • TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ
 • TIPĂRIT PE HÂRTIE RECICLATĂ FĂRĂ CLOR (PCF)

Certificarea sursei hârtiei e o soluție originară din Statele Unite 
și, precum certificarea lemnului sau cherestelei, se referă la sursa 
primară a hârtiei: pădurea. Exploatările silvice sustenabile de pe lanțul 
producției de hârtie trebuie certificate; certificările variază, însă până 
acum modelul optim ar fi unul gândit de Forest Stewardship Council 
din SUA.

Standardele de certificare, în general, includ:

 • interzicerea conversiei pădurilor naturale și a habitatelor 
sălbatice;

 • interzicerea folosirii pesticidelor periculoase;
 • interzicerea cultivării arborilor modificați genetic;
 • respectarea drepturilor popoarelor indigene sau a centurilor verzi 

din jurul comunităților;
 • auditarea anuală.

Reducerea emisiilor prin certificare silvică nu poate fi dovedită 
științific cu acuratețe, însă cu siguranță asigură multe beneficii pentru 



38
CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ECOPOLIS

5.3. I.T. ȘI BIROTICĂ

Categoria de produse include o gamă largă de produse și servicii :

 • Hardware standard ( calculatoare, imprimante, copiatoare, etc )
 • Servere
 • Software
 • Soluții IT (de obicei, un amestec de hardware și software pentru 

a rezolva o problemă specifică).

UE a introdus o serie de directive care au ca scop reducerea impactului 
ambiental al produselor electronice și electrice. Directiva RoHS 
restricționează utilizarea de substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice, iar Directiva DEEE promovează colectarea și 
reciclareaechipamentelor. 

În afară de legislația UE, în România nu s-au introdus instrumente 
juridice de o importanță deosebită pentru produse IT. În funcție 
de actori-cheie de pe piață în sectorul IT, legislația națională va 
avea, probabil, un efect foarte limitat asupra producătorilor mari, 
multinaționali.

Instrumentele economice nu sunt utilizate pentru echipamente IT în 
mod direct, dar cheltuielile pe energie electrică pot influența achizițiile 
deoarece costurile de operare sunt direct legate de consumul de 
energie electrică. Acest lucru este relevant în special pentru sisteme 
de servere în cazul în care energia electrică este utilizată atât pentru 
funcționarea echipamentelor cât și pentru răcire. 

Există un acord la nivelul UE ca departamentele guvernamentale 
centrale să achiziționeze echipamente IT de birou care respectă 
cerințele de eficiență Energy Star. Prezentul document prezintă 
criteriile UE în ceea ce privește achizițiile publice ecologice dezvoltate 
pentru grupul de produse echipamente IT de birou. Raportul tehnic 
explicativ de însoțire oferă detalii complete cu privire la motivele 
pentru care au fost selectate aceste criterii, precum și referințe 
pentru informații suplimentare.

Autoritățile contractante vor trebui 
să indice în anunțul de participare 
și în documentele pentru licitație 
numărul de puncte adiționale 
atribuite pentru fiecare criteriu de 
atribuire. Criteriile de atribuire care 
țin de mediu ar trebui să reprezinte 
împreună cel puțin 15% din numărul 
total de puncte disponibile.

Etichetele ecologice de tip I sau 
ISO 14024: etichetele ecologice de 
tip I sau ISO 14024 sunt etichete 
bazate pe criterii stabilite de un 
organism independent și care 
sunt monitorizate în cadrul unui 
proces de certificare și de audit. 
Prin urmare, acestea au un grad 
ridicat de transparență, sunt fiabile 
și constituie o sursă independentă 
de informații. Etichetele ecologice 
trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:
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 • cerințele pentru etichetă sunt bazate pe dovezi științifice 
 • sunt adoptate cu participarea tuturor părților interesate 

precum organisme guvernamentale, consumatori, producători, 
distribuitori și organizații de mediu,sunt accesibile tuturor părților 
interesate.

În cadrul achizițiilor publice, autoritățile implicate în achiziții publice 
pot solicita ca acele criterii care stau la baza unei anumite etichete 
ecologice să fie respectate și ca eticheta ecologică să poată fi folosită 
ca o formă de dovadă a conformității. Acestea nu pot solicita însă 
ca produsul să dețină o etichetă ecologică. Mai mult, autoritățile 
implicate în achizițiile publice pot utiliza numai criteriile aferente 
etichetelor ecologice care se referă la caracteristicile produsului sau 
ale serviciului în sine sau la procesele de producție, și nu criteriile 
care se referă la gestionarea generală a întreprinderii.

Declarația de conformitate
În cazul în care în verificarea criteriilor se precizează faptul că pot 
fi utilizate alte mijloace doveditoare adecvate, acestea pot include 
un dosar tehnic din partea producătorului, un raport de testare 
din partea unui organism recunoscut sau alte dovezi relevante. 
Autoritatea contractantă va trebui să decidă pentru fiecare caz în 
parte dacă dovada depusă poate fi considerată adecvată din punct 
de vedere tehnic sau juridic.

Considerații privind costurile
Se recomandă aplicarea unei „metodologii a costului total de posesie” 
în momentul atribuirii unui contract. Aceasta înseamnă că, în locul 
luării în calcul doar a prețului de achiziție al produsului în momentul 
evaluării ofertantului care oferă cel mai bun raport calitate-preț, 
autoritatea contractantă va avea în vedere costul ciclului de viață al 
produsului pe perioada estimată de posesie a dispozitivului. Acesta 
ar acoperi prețul de achiziție, costul de întreținere și alte servicii, 
costul consumului de energie și al altor consumabile (precum hârtie 
sau cerneală) aferente unui dispozitiv, precum și toate costurile de 
eliminare. Aceasta ar permite autorității să ia în calcul aspectele de 
mediu atât în evaluarea calității (prin specificații tehnice de mediu 

și/sau criterii de atribuire), cât și în 
stabilirea prețului (prin includerea 
costului ciclului de viață).

Precum în cazul oricărui produs care 
implică consum de energie electrică, 
achiziționarea de modele eficiente 
din punct de vedere energetic 
reprezintă în general o opțiune 
benefică din ambele puncte de vedere 
– reducând costurile de operare, 
dar și impacturile asupra mediului. 
Website-ul UE Energy Star prezintă 
un instrument util pentru calcularea 
posibilelor economii financiare în 
cazul achiziționării unui produs mai 
eficient: www.eu-energystar.org/
calculator.htm.
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5.4. TRANSPORT

Tipurile de vehicule achiziționate de administrațiile publice variază 
foarte mult, de la cele de uz curent (de exemplu vehiculele oficiale, 
vehiculele organismelor de control, furgonete sau echipamente de 
grădinărit) la vehicule de urgență (ambulanțe, mașini de pompieri, 
mașini și autodube de poliție etc.) și vehicule speciale (mașini de 
măturat, mașini de gunoi, autobuze etc.).

S-au elaborat criterii pentru următoarele trei grupe de produse:

 • autoturisme achiziționate direct sau în sistem de leasing/
închiriere 

 • vehicule și servicii de transport public 
 • mașini și servicii de colectare a deșeurilor 

Criteriile și procedurile de contractare definite în prezentul document 
pot fi folosite, de asemenea, ca orientări pentru definirea specificațiilor 
pentru achiziționarea tipurilor de vehicule și a contractelor de prestări 
servicii care nu sunt menționate explicit în prezenta fișă.

În plus, criteriile propuse trebuie să fie interpretate în coroborare cu 
Directiva 2009/33/CE privind promovarea unor vehicule de transport 
rutier curate și eficiente din punct de vedere energetic și cu legislația 
națională referitoare la punerea în aplicare a directivei respective. 
Directiva obligă autoritățile publice și operatorii contractați în baza 
unui contract de servicii publice ca la achiziționarea vehiculelor pentru 
transportul rutier să aibă în vedere impactul energetic și asupra 
mediului pe parcursul duratei de viață operațională, care să cuprindă 
cel puțin consumul energetic, emisiile de CO₂ și emisiile poluante, 
inclusiv NOx, NMHC și pulberile în suspensie. Acest obiectiv poate fi 
atins fie prin includerea de cerințe privind performanța energetică și 
de mediu pentru fiecare dintretipurile de impact luate în considerare 
(ca specificații tehnice sau criterii de atribuire minime), fie prin 
calcularea valorii monetare a acestor tipuri de impact în momentul în 
care se ia decizia de achiziționare, conform unei metodologii de calcul 
prevăzute în directivă. Criteriile recomandate incluse în prezenta 
fișă a produsului pot îndruma autoritățile publice care doresc să 
pună în aplicare directiva folosind prima sau a doua opțiune, și 
anume, prin includerea cerințelor privind performanța energetică și 
de mediu ca specificații tehnice și/sau criterii de atribuire. Criteriile 
pot fi utilizate, de asemenea, împreună cu o evaluare a costurilor pe 

parcursul duratei ciclului de viață cu 
ajutorul metodologiei prevăzute la 
articolul 6 din directivă sau al unui 
instrument echivalent cum ar fi cel 
de pe site-ul www.cleanvehicle.
eu în vederea luării unei decizii 
de achiziții pe baza costurilor pe 
parcursul duratei de viață, precum și 
a criteriilor de mediu minime. Întrucât 
în momentul punerii în aplicare 
a Directivei privind promovarea 
unor vehicule de transport rutier 
curate nu toate statele membre au 
autorizat utilizarea ambelor opțiuni 
menționate anterior, este imperativ 
ca autoritățile publice să verifice 
obligațiile stabilite de legislația 
națională înainte de alegerea 
abordării APE pentru acest grup de 
produs.

Până în urmă cu câțiva ani, 
majoritatea serviciilor de transport 
public erau gestionate de autoritățile 
publice (în principal, administrațiile 
locale și regionale), fie în mod direct 
de către funcționarii publici, fie prin 
intermediul unei societăți publice 
responsabile cu prestarea serviciului. 
Cu toate acestea, în ultimii ani, 
numărul procedurilor concurențiale 
de licitație pentru serviciile de 
transport public cu autobuzul a 
crescut semnificativ. În consecință, 
se prevăd criterii atât pentru 
achiziționarea directă de autobuze, 
cât și pentru achiziționarea de servicii 
de transport public.



41
CENTRUL PENTRU POLITICI DURABILE ECOPOLIS

Autobuze
În România serviciile de autobuz sunt, în general, o responsabilitate 
publică. De obicei acestea sunt organizate de către o societate publică 
locală sau regională responsabilă pentru planurile de trafic și de 
ofertă. Toate costurile de operare sunt gestionate de către operator 
în urma unei proceduri de licitație. Operatorul de autobuz este plătit 
în mod tradițional o sumă fixă pentru fiecare linie de autobuz plus 
costuri de funcționare legate de ore de conducere.

Instrumente juridice legate de achiziționarea de autobuze noi 
se găsesc la nivelul UE. Acest lucru înseamnă că noi autobuze 
achiziționate în UE trebuie să respecte anumite cerințe în ceea ce 
privește emisiile de particule de protecție a mediului local. CO₂ nu 
este încă un factor, dar ar trebui să fie – în măsura în care trebuie 
promovate vehicule electrice sau alternative. Aceste cerințe sunt 
reînnoite o dată la trei sau cinci ani, dar astăzi EURO IV, EURO V și 
EURO VI sunt relevante.

Din punctul de vedere al mediului, este interesant faptul că nu au fost 
introduse instrumente economice pentru a influența sectorul în formă 

de impozitare mai mică pe tipuri 
alternative și mai puțin poluante de 
combustibil sau de autobuz. Pe piața 
existentă, combustibili alternativi 
sunt mai scumpi și așa sunt și 
vehiculele care îi utilizează.

S-ar putea argumenta că impozitul 
pe combustibil este un stimulent 
de a folosi vehicule electrice, și așa 
este în teorie. Cu toate acestea, 
la stadiul tehnologic și economic 
actual, autobuzele electrice nu sunt 
competitive cu privire la distanță, 
fiabilitate și preț.

5.5. SERVICII DE CURĂȚENIE

Produsele de curățare sunt reglementate destul de intens în cadrul 
juridic european și românesc. Următoarele reglementări europene 
sunttranspuse în legislația națională, concentrându-se pe probleme 
de sănătate și de mediu la locul de muncă în relație cu produsele de 
curățare:

 • REACH16;
 • Detergenți;
 • Clasificarea, ambalarea și 

etichetarea preparatelor 
periculoase.

16. Regulamentul 1907/2006 (CE) al Parlamentului European si al Consiliului din 18 de-
cembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, restrictionarea si autorizarea substantelor chimice 
- REACH este un regulament al Uniunii Europene destinat sa asigure un nivel ridicat de protectie 
a sanatatii umane si a mediului, sa gestioneze si sa controleze potentialul risc pentru sanatatea 
umana si mediu datorat utilizarii produselor chimice în Uniunea Europeana, având în vedere libera 
circulatie a substantelor ca atare, în amestecuri sau în articole
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Prin urmare, instrumentele juridice sunt foarte mult în uz 
concentrându-se asupra sănătății în muncă. Acest lucru are un 
anumit efect asupra mediului, precum și, în special, cu privire la 
destinatari și cerințele de netoxicitate și degradare a aerului. 

Eco-etichetarea voluntară a produselor de curățenie și informații de 
mediu pentru consumatori ar putea fi folosite pentru impozitarea 
diferențiată sau pentru tratament diferit în cadrul APE.

Etichetele ecologice pentru produse de curățeniede tip I sau ISO 
14024 sunt etichete ale căror criterii de bază sunt stabilite de către 
un organism independent și care sunt monitorizate prin intermediul 
unui proces de certificare și de audit. Prin urmare, acestea reprezintă 
o sursă de informații extrem de transparentă, fiabilă și independentă. 
Etichetele ecologice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • cerințele privind obținerea etichetei ecologice se bazează pe 
dovezi științifice 

 • etichetele ecologice sunt adoptate cu participarea tuturor părților 
interesate, cum ar fi organisme guvernamentale, consumatori, 
fabricanți, distribuitori și organizații de mediu 

 • etichetele ecologice sunt accesibile tuturor părților interesate.

În cadrul achizițiilor publice, achizitorii pot solicita îndeplinirea 
anumitor criterii care stau la baza etichetării ecologice, precum și 
utilizarea etichetei ecologice drept dovadă de conformitate. Cu toate 
acestea, achizitorii nu pot solicita ca un anumit produs să poarte o 
etichetă ecologică. De asemenea, achizitorii pot folosi doar criteriile 
privind etichetarea ecologică care fac trimitere la caracteristicile 
produsului sau serviciului sau ale proceselor de producție și nu cele 
referitoare la managementul general al întreprinderii.
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CONCLUZII

Grupul de lucru APE propune elaborarea și adoptarea unei Legi 
pentru stabilirea unor măsuri privind promovarea achizițiilor publice 
ecologice în România.
În măsura în care doar adoptarea unui Plan Național de Acțiune 
privind APE la nivelul guvernământului central nu a adus mari 
schimbări pozitive în alte state membre ale Uniunii Europene, o 
normare imperativă ar fi necesară în România. Aceasta ar crea un 
cadru de lucru prin care, gradual, procentul APE din achizițiile publice 
ar crește de la an la an. Ariile de implementare ar rămâne în zona 
bunei guvernanțe și a bunelor practici, iar în subsidiar, instituțiile 
publice și autoritățile publice (centrale și locale) și-ar stabili propriile 
priorități. Cu toate acestea, un prag minimal va exista mereu, va 
crește de la an la an și va fi impus prin forța legii.
Fiecare produs sau serviciu cumpărat are impact de mediu pe 
durata întregului său ciclu de viață, de la extracția materiilor prime, 
fabricarea produsului și până la folosirea și reciclarea/eliminarea 
sa. Achizițiile publice ecologice contribuie la diminuarea acestor 
impacturi, beneficiile fiind resimțite atât la nivel local, cât și la nivel 
global.
Achizițiile publice ecologice se înscriu în acest cadru al dezvoltării 
durabile, însă reducerea impactului pe care achiziționarea de produse, 
servicii și lucrări îl are asupra mediului nu se poate realiza decât dacă 
toți achizitorii publici acționează împreună, astfel încât să transmită 
un semnal clar și unit pieței.
Legea privind achizițiile publice ecologice va promova:

 • dezvoltarea unei piețe de produse, servicii și lucrări ecologice care 
să conducă la îmbunătățirea performanței de mediu a lucrărilor, 
serviciilor și produselor precum și a tehnologiilor de obținere a 
acestora;

 • reducerea emisiilor cu efect de seră prin diminuarea cantității de 
CO2 emisă în atmosferă.

Achizițiile publice ecologice (APE) stimulează sectorul industrial – în 
special întreprinderile mici și mijlocii – în dezvoltarea și promovarea 
pe piață a tehnologiilorcurate. Exploatarea acestui sector va duce la 
crearea de noi locuri de muncă și la creștere economică.

Achizițiile publice ecologice duc la 
dezvoltarea de produse, servicii și 
lucrări ecologice care să corespundă 
unor standarde de calitate 
recunoscute.
Achizițiile publice ecologice 
îmbunătățesc calitatea vieții, iar 
practicarea agriculturii ecologice 
creează noi locuri de muncă, în 
special in mediul rural și contribuie 
astfel la revitalizarea spațiului rural. 
Implementarea Planului Național 
de Acțiune poate să influențeze 
atitudinea consumatorilor prin 
conștientizarea acestora asupra 
faptului că prin achiziționarea de 
produse ecologice, calitatea vieții 
poate fi imbunatățită.
Dat fiind că ponderea achizițiilor 
publice reprezintă aproximativ 16% 
din PIB-ul Uniunii Europene, impactul 
de mediu generat de achizițiile 
publice ecologice este redus în mod 
semnificativ, obiectivele de mediu 
putând fi atinse mulțumită puterii 
financiare a autorităților publice.
RELIEF, coordonat de Comisia 
Europeană și de ICLEI cel mai 
mare proiect de cercetare privind 
achizițiile publice ecologice în Europa, 
desfășurat în perioada 2001 - 2003 
în cadrul Programului european de 
cercetare pentru Mediu și Dezvoltare 
Durabilă, a evidențiat câteva beneficii 
majore care s-ar putea obține în cazul 
în care achizițiile publice ecologice ar 
deveni o practică generalizată:
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Electricitate: emisii de gaze cu efect de sera
“Dacă toate autorităție publice ar cumpăra electricitate care provine 
din surse regenerabile, s-ar economisi 61.350.363 tone de CO2 
eq (echivalent) în fiecare an. Această cifră este egală cu 18% din 
angajamentele UE asumate sub protocolul de la Kyoto de a reduce 
emisiile de CO2 eq cu 340 milioane tone”17.

Produse alimentare şi băuturi certificate în agricultura 
ecologică
“Dacă toate autoritățile publice ar trece de la achiziționarea de 
alimente și bauturi produse in agricultura convențională la cele 
obtinute din sistemul de agricultura ecologica, s-ar economisi 
41.560 tone de fosfați (PO4-echivalent). Această cifră este egală cu 
cantitatea de fosfați utilizați în fiecare an pentru cca 3,5 milioane 
europeni”18. 
Substanțele chimice de sinteză ca îngrașăminte, amelioratori ai 
solului, pesticide și gradul avansat de chimizare specific agriculturii 
convenționale sunt cauzele poluării apelor subterane, epuizării 
fertilității naturale a solului, avansarea rapidă a procesului de 
deșertificare și eutrofizare.

Calculatoare
Achiziționarea pe scară largă a calculatoarelor mai eficiente din punct 
de vedere energetic - care îndeplinesc standarde mai înalte decât 
criteriile EnergyStar – ar reduce facturile de electricitate și emisiile 
de gaze cu efect de seră în Europa cu până la 8 milioane tone de CO2 
eq. (Această cifră se aplică întregii piețe nu doar achizitorilor publici)19.

Pentru atingerea acestor obiective, 
pe lângă legea propusă, Ministerul 
Mediului va trebui săadopte normele 
metodologice ce vor cuprinde fișele 
elaborate de Comisia Europeana cu 
criteriile pentru achizitiile publice 
ecologice disponibile online20.
Ministerul Mediului va trebui de 
asemenea să adopte Planul Național 
de Acțiune pentru Achizitii Publice 
Ecologice ce va stabili ținte pentru 
diverse grupe de lucrări, produse și 
servicii, precum si alte masuri pentru 
a facilita aplicarea normelor propuse 
și a menținerii pragului minimal de 
achiziții publice ecologice la nivel 
național:

 • stabilirea de criterii ecologice 
pentru grupe de produse, servicii și 
lucrări care nu sunt reglementate 
de Comisia Europeană; 

 • realizarea Ghidului pentru 
Achiziții Publice Ecologice;

 • diseminarea conceptului de 
achiziții publice ecologice (inclusiv 
prin training); 

 • dezvoltarea paginii web dedicată 
achizițiilor publice ecologice21.

17. PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE ECOLOGICE, 2009 - 2013, 
neadoptat, p. 3
18. PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE ECOLOGICE, 2009 - 2013, 
neadoptat, p. 3
19. PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE ECOLOGICE, 2009 - 2013, 
neadoptat, p. 4
20. ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
21. www.achiziţiiecologice.ro
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