Bine ati venit pe site-ul proiectului Buy-Smart+

Proiectul Buy Smart, finantat de Programul European "Intelligent Energy Europe", ofera gratuit
consultatii si materiale de informare privind achizitiile verzi.
mai mult

Noutati
2013-06-19
Se poate vota în competiţia“Lumea pe care o vrei”!
Sub genericul “Lumea pe care o vrei, cu clima care îţi place”, Comisia Europeană a lansat o campanie
de comunicare privind combaterea schimbărilor climatice. Europa trebuie să devină o societate cu emisii
scăzute de gaze cu efect de seră (inclusiv de CO2). Îndeplinirea acestui obiectiv va avea multiple
beneficii: noi locuri de muncă, o amprentă ecologică mai redusă, facturi mai mici la energie, locuinţe
moderne şi confortabile, aer mai curat şi transport public mai eficient.
mai mult
2013-06-14
Locuinţele românilor consumă de 8 ori mai multă energie decât media europeană
Cladirile de locuinte din Romania consuma de opt ori mai multa energie decat media tarilor UE-15 din
cauza unui sistem ineficient de termoficare si a faptului ca respectivele cladiri nu sunt izolate in mod
corespunzator, se arata in raportul ”European Semester” ce contine recomandarile de tara facute de
Comisia Europeana fiecarui stat membru.
mai mult
2013-06-07
Sistemul voluntar de proiectare ecologică pentru echipamentele de procesare a imaginii
Comisia Europeana a prezentat, la inceputul anului 2013, “RAPORTUL CĂTRE PARLAMENTUL
EUROPEAN SI CONSILIU privind sistemul voluntar de proiectare ecologică pentru echipamentele de
procesare a imaginii” - COM(2013)23.
mai mult

Evenimente
2013-06-12
Saptamana Verde 2013
A treisprezecea editie a Conferintei „Saptamana Verde” (Green Week), cea mai importantă conferinta din
Europa privind mediul, a avut loc in perioda 4-7 iunie in Bruxelles in Centrul de Conferinte EGG,
organizata de catre Comisia Europeana.Conferinta a debutat pe 4 iunie, sub deviza “Aer mai curat
pentru toti”, anul 2013 fiind declarat chiar Anul Aerului.
mai mult
2012-11-14
Achizitii verzi pentru dezvoltare durabila
Bucuresti, 9 noiembrie - COMUNITATEDURABILA.RO - prima comunitate de practica pentru dezvoltare
durabila din Romania - cere Guvernului sa-si reduca impactul asupra mediului inconjurator si sa
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economiseasca resurse prin adoptarea unei Legi a Achizitiilor Publice Ecologice (verzi).
mai mult
2012-11-14
Atelier Achizitii Publice Ecologice
In scopul cunoasterii proiectului Buy Smart+ in Romania, pentru detalierea obiectivelor vizate de proiect
și pentru a crea posibilitatea explicitarii aspectelor tehnice, ICEMENERG a organizat in 20 Noiembrie
2012, atelierul:"Reducerea costurilor și protecția mediului la achiziții publice și private"
mai mult
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