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
2014-09-12
Interviu cu Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice
In cadrul interviului pe care l-a acordat Attila Korodi, ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Fundaţiei Terra Mileniul III, a fost evidentiata nevoia unui act normativ cu privire la achizitiile publice
ecologice.
mai mult
2014-08-25
Buletinul informativ al proiectului BUY SMART+
Puteti consulta aici Buletinul informativ nr. 5 realizat in cadrul proiectului.
mai mult
2014-07-01
Achiziţiile publice ecologice în Europa - pe drumul cel bun
În fiecare zi, atât instituţii publice cât şi companii private fac achiziţii mici şi mari, alegând ofertele folosind
criteriul „preţul cel mai scăzut”. Această decizie este luată fără a ţine seama de faptul că aceste produse
au de multe ori costuri operaţionale mai mari şi sunt mult maimari consumatoare de energie şi de
resurse. În domeniul achiziţiilor publice ecologice (APE) selecţia de oferte se bazează pe o evaluare a
costurilor pe ciclu de viaţă (costurile de achiziţie, de exploatare şi de eliminare), şi nu numai pe preţul
cel mai scăzut. Deşi produsele ecologicepot fi mai scumpe la momentul achiziţiei, pe termen lung se
dovedesc a fi mai ieftine.
mai mult

Evenimente
2014-06-03
Proiectul BUY SMART+ la EUSEW 2014
Proiectul BUY SMART+ a prevalat față de un număr mare de candidați de top, și a obținut un loc la una
dintre cele mai râvnite sesiuni ale conferinței de politici la nivel înalt de la EUSEW 2014.Săptămâna
energiei durabile a UE (EUSEW) are loc în acest an în perioada 23-27 iunie, la Bruxelles și în toată
Europa. Pentru această ediție, BUY SMART+ va organiza o conferință ce va avea loc în data de 26 iunie
la sediul din clădirea Charlemagne.
mai mult
2014-04-17
Actiuni comune de promovare
În data de 04.04.2014, a avut loc la Giurgiu acţiunea organizată de Primăria Giurgiu şi Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie–ICEMENERG Bucureşti pentru conştientizarea cumpărătorilor
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în ceea ce priveşte consumul responsabil de energie electrică, eficienţa energetică, reducerea emisiilor
de CO2 şi protecţia mediului.
mai mult
2014-04-02
EcoProcura 2014
Cea de a 9-a ediţie a Conferinţei ”EcoProcura” va avea loc în perioada 24 - 26 septembrie 2014, la
Ghent, Belgia.
mai mult
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