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NOUTĂŢI EFICIENŢĂ ENERGETICĂ LA ÎNCEPUT DE AN 

 

→ ECOPROIECTAREA ÎI AJUTĂ PE CONSUMATORI SĂ ECONOMISEASCĂ PÂNĂ LA 330 € PE AN  

Organizaţia Europeană a Consumatorilor a  lansat recent un studiu care arată că, datorită proiectării 
ecologice, consumatorii pot economisi în fiecare an, până la € 330. Acest lucru se datorează faptului 
că legile UE au permis fabricanților să producă mai puține produse cu consum ridicat de energie. Mai 
mult, în cazul în care consumatorii aleg un produs care este în clasa superioară a etichetei energetice, 
economiile pot crește la peste 450 € pe an. 

 Aceste  rezultate  provin  dintr‐un  studiu  comandat  de  BEUC  (Bureau  Européen  des  Unions  de 
Consommateurs) și organizația ei soră ANEC. În studiu se evaluează economiile financiare care rezultă 
din proiectarea ecologică și etichetarea energetică pentru o locuinţă medie europeană. 

 În plus, față de beneficiile economice, ecoproiectarea ajută la îmbunătățirea produselor de consum, 
cum ar fi fabricarea de aspiratoare mai silențioase. 

 De asemenea, studiul subliniază că economiile pentru consumatori ar putea fi considerabil mai mari 
în cazul în care standardele de proiectare ecologică mai ambițioase ar intra în vigoare. 

  

 

 → SCHIMBĂRI ÎN ETICHETAREA ENERGETICĂ A PRODUSELOR  

Începând cu 1 ianuarie 2017 se modifică etichetarea energetică a aparatelor TV şi a aparatelor de aer 
condiţionat.  Toate  aparatele  introduse  pe  piaţă  începând  cu  această  dată  trebuie  să  aibă  o  clasă 
energetică mergând  de  la  A++  la  E.  Dispare  astfel  etichetarea  de  la  A+  la  F,  aparatele  cu  clasa 
energetică F nemaifiind admise pe piaţă, conform prevederilor regulamentelor delegat: 

 ‐ REGULAMENT DELEGAT (UE) NR. 1062/2010 AL COMISIEI din 28 septembrie 2010 de completare a 
Directivei  2010/30/UE  a  Parlamentului  European  și  a  Consiliului  în  ceea  ce  privește  etichetarea 
energetică a aparatelor TV 

 ‐ REGULAMENT DELEGAT (UE) NR. 626/2011 AL COMISIEI din 4 mai 2011 de completare a Directivei 
2010/30/UE a Parlamentului European  și a Consiliului  în  ceea  ce privește etichetarea energetică a 
aparatelor de climatizare. 
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De interes pentru populaţie dar şi pentru achizitorii publici şi privaţi! 
 

Programul CASA VERDE  

 Au aparut ghidurile de finantare pentru Programele Casa Verde si Casa Verde Plus: 

 ‐  Ordinul  nr.  2425/2016  din  23  decembrie  2016  pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a 
Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice 

  ‐  Ordinul  nr.  2228/2016  din  21  noiembrie  2016  pentru  aprobarea  Ghidului  de  finanţare  a 
Programului  privind  efectuarea  de  lucrări  destinate  eficienţei  energetice,  beneficiari  persoane 
juridice 

 

Aplicaţia online “Ghidul achiziţiilor publice”  

Agenția Națională pentru Achiziții Publice  a  lansat la  sfârşitul  lunii decembrie  2016  “Ghidul 
achizițiilor publice”, disponibil pe pagina de  internet dedicată   http://www.achizitiipublice.gov.ro , o 
aplicație online care oferă acces la informații actualizate, în funcţie de modificările legislative apărute, 
tuturor  celor  implicați  în  realizarea  de  achiziții  publice  în  România,  înlocuind  astfel 
suprareglementarea de nivelul legislației terțiare. 

Aplicația  conține  o  serie  de  instrumente  operaționale,  după  cum  urmează: metode  de 
identificare și prioritizare a nevoilor/necesităților autorităților contractante, de cercetare a pieței de 
profil –  în funcție de obiectul achiziției, de consultare a actorilor din piața respectivă, de realizare a 
unor  analize  comparative  pentru  beneficiile  aduse  de  fiecare  opțiune  sau  de  identificare  a 
elementelor care afectează ciclul de viaţă al obiectului achiziției, în vederea identificării factorilor ce 
vor sta la baza aplicării criteriului de atribuire costul cel mai scăzut, care au fost dezvoltate cu scopul 
de a ajuta utilizatorii să depășească anumite aspecte problematice întâlnite de aceștia în practică. 

“Ghidul  achizițiilor  publice” prezintă  autorităților  contractante  și  achizitorilor  toate  etapele 
desfășurării  unei  proceduri  de  achiziție  publică,  inclusiv  îndrumare  specifică  pentru  procedura 
deschisă.  De  asemenea,  aplicația  oferă  spre  consultare  modele  pentru  etapa  de  planificare  a 
achiziției, precum și documentații standard pentru achiziția de servicii de consultanță. 
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Acest proiect a primit finanţare de la Programul 
de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene  - 
Orizont 2020, în conformitate cu acordul de 
finanţare nr 649647. 
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