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SPECIFICAȚII TEHNICE 

 

Procedura deschisă 

Compensarea comună a emisiilor de gaze cu efect de seră din 2019 ale 
Parlamentului European, ale Băncii Centrale Europene, ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene, ale Curții de Conturi Europene, ale Comitetului Economic și 

Social European și ale Comitetului European al Regiunilor 

EMAS-2020-001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 2 of 7 
 

DEFINIȚII 

 

În sensul prezentei proceduri de ofertare, se aplică următoarele definiții:  

 

 

- Compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră: achiziționarea de credite de 

compensare a emisiilor de dioxid de carbon pentru neutralizarea emisiilor produse într-

un alt loc. 

- Credit de compensare a emisiilor de dioxid de carbon: economii de 1 tonă de CO2 

echivalent. 

- EMAS (sistemul de management și audit de mediu): sistemul de management de mediu 

bazat pe Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem 

comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale Comisiei. 

- EU ETS: schema UE de comercializare a certificatelor de emisii. 

- ITL: Registrul internațional al tranzacțiilor: orice proiect pe care o parte dorește să îl 

înregistreze în baza de date a Organizației Națiunilor Unite trebuie verificat pentru a se 

asigura că este în conformitate cu normele convenite în temeiul Protocolului de la 

Kyoto. După efectuarea acestei verificări, proiectul primește un număr ITL și este 

înregistrat în baza de date.   

- GES: gaze cu efect de seră. 

 

 

1. Sistemele de management de mediu (EMS) ale instituțiilor europene 

 

Instituțiile europene care participă la prezenta procedură de achiziții pun în aplicare un sistem 

de management de mediu (EMS) în conformitate cu standardul EMAS. Toate instituțiile 

măsoară impacturile asupra mediului ale activităților lor, inclusiv colectarea de date privind 

aspectele de mediu relevante, cum ar fi emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de resurse, 

producerea și gestionarea deșeurilor, energia din surse regenerabile etc. 

 

 

2. Gestionarea emisiilor de dioxid de carbon la nivelul instituțiilor participante 

 

În cadrul propriului sistem de management de mediu, toate instituțiile participante își 

gestionează emisiile de gaze cu efect de seră, obiectivul final fiind reducerea acestora pe cât 

posibil. Gestionarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru fiecare instituție participantă 

include calcularea anuală a amprentei de carbon a instituțiilor,1 punerea în aplicare a 

obiectivelor și/sau a măsurilor de reducere a emisiilor, precum și gestionarea unui plan de 

acțiune.  

 

                                                 
1 Prin activitățile lor, întreprinderile și organizațiile au un impact real asupra încălzirii globale. Amprenta lor de 

carbon permite cuantificarea acestui impact, prin identificarea tuturor gazelor cu efect de seră generate de aceste 

activități. Există șase gaze principale care stau la baza încălzirii globale și care sunt cuprinse în amprenta de 

carbon sub formă de tone de CO2 echivalent. Amprenta de carbon a unei întreprinderi sau a unei organizații este 

definită prin emisiile directe și indirecte generate de activitatea întreprinderii sau organizației respective. 
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Prioritatea tuturor instituțiilor participante constă în prevenirea emisiilor de carbon ori de câte 

ori este posibil și limitarea emisiilor în domeniile în care acestea nu pot fi evitate. Având în 

vedere că, în anumite cazuri, emisiile nu pot fi limitate într-o măsură mai mare și ținând seama 

de faptul că este imposibil să se reducă emisiile de dioxid de carbon până la zero, toate 

instituțiile participante au convenit, printr-un memorandum de înțelegere, să compenseze în 

comun emisiile lor ireductibile din anul 2019. Condițiile pentru această compensare comună 

sunt stabilite în decizia Biroului Parlamentului European din 7 octombrie 2015, care prevede 

punerea în aplicare a unui sistem de compensare care vizează compensarea volumului total al 

emisiilor de dioxid de carbon ireductibile ale Parlamentului. 
 

La 7 octombrie 2015, Biroul Parlamentului European a luat următoarele decizii: 

„ 

 a convenit să compenseze volumul total al emisiilor de dioxid de carbon ale 

Parlamentului, inclusiv emisiile generate de zborurile deputaților în Parlamentul 

European între țara lor de origine și Bruxelles și Strasbourg, pe o bază anuală [...]; 

 

 a permis desfășurarea de proiecte în grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și 

Pacific (țările ACP) sau, în cazul în care nu există astfel de proiecte, fie în țări care 

fac obiectul politicii europene de vecinătate (PEV) și dispun de proiecte în cadrul 

planului național de acțiune, fie în țări care fac obiectul Parteneriatului 

euromediteraneean (Euromed)/Uniunii pentru Mediterana (UpM), în țări candidate la 

aderarea la UE sau în state membre ale UE; 

 a convenit asupra utilizării standardului recunoscut pe scară largă, „Gold Standard”, 

ca standard de calitate pentru proiectele de compensare în țările în curs de 

dezvoltare.” 

 

Prezenta procedură de ofertare urmărește punerea în aplicare a acestui sistem de compensare, 

pentru volumul total al emisiilor din 2019 ale instituțiilor participante.  

 

3. Cerințe minime specifice 

Parlamentul European lansează prezenta procedură de ofertare pentru semnarea unui contract 

direct privind achiziționarea de credite de compensare a gazelor cu efect de seră în conformitate 

cu prevederile prezentului caiet de sarcini.  

Instituțiile europene participante doresc să compenseze volumul total al emisiilor lor de CO2 

din 2019 care nu pot fi evitate. Volumul calculat al acestor emisii este de 188 000 tone. 

Cantitatea corespunzătoare de credite de compensare urmează să fie achiziționată în cadrul 

unei operațiuni unice în temeiul prezentului contract. 

 

Creditele de compensare a emisiilor de gaze cu efect de seră furnizate de ofertant trebuie să 

respecte TOATE criteriile următoare: 
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1) Ofertantul trebuie să ofere 188 000 de credite de compensare a emisiilor de dioxid de carbon 

obținute de la trei proiecte din cel puțin două categorii diferite de proiecte2. Cel mult 70 % din 

creditele furnizate pot proveni dintr-un singur proiect. 

 

2) Proiectele în țările în curs de dezvoltare3 trebuie să fie proiecte de tip Gold Standard sau 

Gold Standard CDM4 și, în toate cazurile, proiectele de tip Gold Standard sunt de preferat față 

de proiectele care nu îndeplinesc Gold Standard. Obiectivul îl reprezintă compensarea 

volumului total al emisiilor inevitabile de dioxid de carbon provenite de la instituțiile europene 

participante.  

 

3) Proiectele propuse trebuie să se desfășoare exclusiv în: 

 

 una sau mai multe țări din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și 

Pacific5 (țările ACP) sau, dacă astfel de proiecte nu sunt disponibile, 

 fie în una sau mai multe țări care fac obiectul politicii europene de vecinătate 

(PEV) și dispun de proiecte în cadrul planului național de acțiune6, 

                                                 
2 Eoliene, hidroenergie pe firul apei, biomasă, biogaz, solare, hidroelectrice mari, plantare de arbori, îmbunătățirea 

gestionării pădurilor, recuperarea metanului din depozitele de deșeuri etc.  

3 În scopul prezentului caiet de sarcini, orice țară care nu este enumerată în anexa B la Protocolul de la Kyoto este 

considerată a fi „țară în curs de dezvoltare”. Prin urmare, această categorie include toate țările cu excepția 

următoarelor 38: Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Liechtenstein, 

Lituania, Luxemburg, Monaco, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 

Federația Rusă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina, Regatul Unit, Statele Unite ale Americii. 

4 Gold Standard este un standard pentru elaborarea de proiecte de înaltă calitate pentru reducerea emisiilor în 

cadrul mecanismului de dezvoltare nepoluantă (Clean Development Mechanism - CDM), al implementării în 

comun și al pieței voluntare a carbonului. A fost conceput pentru a garanta că creditele de carbon nu sunt 

numai reale și verificabile, ci aduc și contribuții măsurabile la dezvoltarea sustenabilă din întreaga lume. Gold 

Standard este standardul preferat de numeroase guverne, întreprinderi multinaționale și de către Organizația 

Națiunilor Unite și singurul standard de certificare recunoscut și aprobat de peste 80 de ONG-uri din întreaga 

lume. Gold Standard a fost creat în 2003 de către WWF și alte ONG-uri internaționale, ca standard de bune 

practici pentru proiectele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon din cadrul mecanismului de dezvoltare 

nepoluantă (CDM) al ONU. Fundația Gold Standard are sediul la Geneva. Aceasta este înregistrată ca 

fundație fără scop lucrativ în temeiul dreptului elvețian: http://www.goldstandard.org/ 

5 Grupul ACP este în prezent format din 79 de state membre, toate fiind semnatare ale Acordului de la Cotonou, 

care creează o legătură între ele și Uniunea Europeană: 48 de țări din Africa Subsahariană, 16 din zona 

Caraibilor și 15 din zona Pacificului: Angola - Antigua și Barbuda - Belize - Capul Verde - Comore - Bahamas 

- Barbados - Benin - Botswana - Burkina Faso - Burundi - Camerun - Republica Centrafricană - Ciad - Congo 

(Brazzaville) - Congo (Kinshasa) - Insulele Cook - Côte d'Ivoire - Cuba - Djibouti - Dominica - Republica 

Dominicană - Eritreea - Etiopia - Fiji - Gabon - Gambia - Ghana - Grenada - Republica Guineea - Guineea-

Bissau - Guineea Ecuatorială - Guyana - Haiti - Jamaica - Kenya - Kiribati - Lesotho - Liberia - Madagascar 

- Malawi - Mali - Insulele Marshall - Mauritania - Mauritius - Micronezia - Mozambic - Namibia - Nauru - 

Niger - Nigeria - Niue - Palau - Papua-Noua Guinee - Rwanda - Saint Kitts și Nevis - Saint Lucia - Saint 

Vincent și Grenadinele - Insulele Solomon - Samoa - São Tomé și Principe - Senegal - Seychelles - Sierra 

Leone - Somalia - Africa de Sud - Sudan - Suriname - Swaziland - Tanzania - Timorul de Est - Togo - Tonga 

- Trinidad și Tobago - Tuvalu - Uganda - Vanuatu - Zambia - Zimbabwe. 

6 Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Moldova, Maroc, Palestina, Tunisia, Ucraina. 
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 fie în una sau mai multe țări care fac obiectul Parteneriatului euromediteraneean 

(Euromed)/Uniunii pentru Mediterana (UpM) 7, 

 sau în una sau mai multe țări candidate la aderarea la UE8; 

 sau în unul sau mai multe state membre ale UE9. 

 

4) Se furnizează o dovadă a retragerii creditelor (anulare definitivă) din registrul corespunzător. 

Trebuie să se indice clar numărul total de credite achiziționate și numărul de credite 

achiziționate de fiecare dintre instituțiile europene participante. Registrul oficial al creditelor 

retrase trebuie să indice denumirile complete ale tuturor instituțiilor europene participante în 

numele cărora creditele au fost achiziționate și retrase. 

 

5) Ofertanții trebuie să furnizeze o descriere detaliată a proiectului, care să indice locul exact 

de desfășurare a acestuia și să sublinieze beneficiile pentru mediu. 

 

6) Pentru proiectele Gold Standard, se furnizează dovada certificării Gold Standard a 

proiectului. Pentru proiectele Gold Standard CDM, ofertanții trebuie să furnizeze, de asemenea, 

numărul de identificare al proiectului din Registrul internațional al tranzacțiilor (ITL) și linkul 

către pagina de internet a CCONUSC (Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra 

schimbărilor climatice), care conține numărul de înregistrare al proiectului, documentația 

tehnică și descrierea proiectului.  Pentru celelalte standarde, ofertanții trebuie să furnizeze 

dovada adecvată a certificării proiectelor. 

 

7) Creditele trebuie să fie deja emise, în sensul că, atunci când se achiziționează creditele, 

reducerea emisiilor trebuie să se fi realizat deja. Mai precis, reducerile de emisii care generează 

creditele pentru dioxid de carbon trebuie să fi avut loc între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 

2019 (originea creditelor: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019). 

 

Prezentul contract exclude creditele obținute din proiecte legate de distrugerea gazelor 

industriale (în special NOx și HFC), centralele nucleare, centralele electrice pe bază de 

cărbune și centralele hidroelectrice care produc peste 20 MW.  
 

În momentul depunerii ofertei sale, ofertantul trebuie să furnizeze toate dovezile necesare 

pentru a demonstra că proiectul sau proiectele respectă cerințele minime stabilite în prezenta 

procedură de ofertare. 

 

Parlamentul European își rezervă dreptul de a efectua orice control pe care îl consideră 

necesar, inclusiv controale ex post și la fața locului. 

 

 

                                                 
7 Albania, Algeria, Bosnia și Herțegovina, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Mauritania, Principatul Monaco, 

Muntenegru, Maroc, Palestina, Tunisia, Turcia. 

8 Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia. 

9 Vă atragem atenția că, în urma intrării în vigoare a Acordului de retragere dintre UE și Regatul Unit la 1 februarie 

2020 și în special a articolului 127 alineatul (6) și a articolelor 137 și 138, referirile la persoanele fizice sau 

juridice care își au reședința sau sunt stabilite în Regatul Unit trebuie interpretate ca incluzând persoanele 

fizice sau juridice care își au reședința sau sunt stabilite în Regatul Unit. Rezidenții și entitățile din Regatul 

Unit sunt, prin urmare, eligibili să participe la prezenta procedură de ofertare. 



 

Page 6 of 7 
 

4. Rezultate și raportare 

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării contractului, contractantul trebuie să îi 

trimită șefului de unitate al EMAS din cadrul Parlamentului European următoarele 

documentele justificative:  

 

1. Un certificat intitulat „Compensarea emisiilor de gaze cu efect de seră din 2019 realizată 

de Parlamentul European, Banca Centrală Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul European al Regiunilor”. Certificatul trebuie să includă și numărul de tone 

compensate de CO2 echivalent, ca total și pentru fiecare instituție participantă, suma 

plătită și denumirea și amplasarea proiectelor utilizate și, în cazul unui proiect (unor 

proiecte) Gold Standard, se menționează: „Proiectul (proiectele) are (au) certificarea 

Gold Standard, care corespunde celor mai ridicate standarde în materie de proiecte de 

reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și este compatibil cu sistemul european de 

comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”. 

 

2. Identificarea concretă (de exemplu, după numărul de serie) a creditelor utilizate și 

dovezile necesare din registrele corespunzătoare pentru a demonstra trasabilitatea deplină 

a fiecărui credit. Creditele trebuie să fie anulate și retrase pe deplin și definitiv de pe piață 

în numele Parlamentului European, Băncii Centrale Europene, Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, Curții de Conturi Europene, Comitetului Economic și Social European și 

Comitetului European al Regiunilor. Contractantul trebuie să furnizeze dovezi din 

registrele menționate mai sus care să ateste că aceste activități au fost realizate. 

Parlamentul European sau o organizație mandatată de acesta poate organiza un audit la 

fața locului pentru a verifica trasabilitatea creditelor și activitățile de anulare. 

 

3. O descriere și o prezentare detaliată a proiectului (proiectelor), însoțite de: 

 

- un raport obligatoriu despre beneficiile pentru mediu în legătură cu creditele și proiectul 

(proiectele) achiziționate de instituțiile europene menționate mai sus;  

 

- cel puțin 10 fotografii în format electronic (JPG sau alt format compatibil, cu 

dimensiunile minime de 5 000 x 5 000 de pixeli). Parlamentul European își rezervă 

dreptul de a accepta sau de a respinge fotografiile și de a solicita unele noi, în cazul în 

care acestea nu sunt considerate a fi de o calitate corespunzătoare; 

 

- un fișier video în format electronic (mpeg4 sau format compatibil) cu o durată minimă 

de 2 minute și o durată maximă de 5 minute, în care să se prezinte și să se explice, cu 

referire la proiect, acțiunile pozitive privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. 

Prezentarea trebuie să citeze explicit Parlamentul European, Banca Centrală Europeană, 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea de Conturi Europeană, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul European al Regiunilor și să descrie clar beneficiile de 

mediu și sociale ale sprijinului său financiar și ale angajamentului său responsabil. 

Parlamentul European își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge fișierul video și 

de a solicita unul nou, în cazul în care acesta nu este considerat a fi de o calitate 

corespunzătoare. 

 

Toate documentele și materialele depuse în legătură cu prezentul contract sunt proprietatea 

Parlamentului European. 
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Șeful de unitate al EMAS din cadrul Parlamentului European are la dispoziție ulterior o 

perioadă de șapte zile lucrătoare în care fie poate solicita dovezi suplimentare, fie informează, 

în scris, ofertanții de recepția finală a serviciilor.  

 

În cazul în care se solicită informații suplimentare, contractantul are la dispoziție cinci zile 

lucrătoare pentru a prezenta noile documente ținând seama de observațiile transmise.  

 

În urma notificării în scris a recepției finale a serviciilor de către Parlamentul European, 

contractantul emite factura în conformitate cu clauzele și condițiile contractului. 


