
 Name, Surname, Position  Logo(s) 14/03/2013 

 

Proiect Green PRO   LIFE+08/INF/RO/000507 

 

LIFE+08/INF/RO/000507 

 
“Promoting Green Products” – Promovarea Produselor Verzi 

 

 

2010 – 2013 

 

 

 



 Name, Surname, Position  Logo(s) 14/03/2013 

 

Proiect Green PRO   LIFE+08/INF/RO/000507 

 

Beneficiarii Proiectului:  

 

Beneficiar Co-ordonator: UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” 

din BACĂU 

 

Beneficiar Asociat: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BACAU 

Beneficiar Asociat: AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

BACĂU 

Beneficiar Asociat: S.C. EUROPEAN FOCUS CONSULTING SRL 

Beneficiar Asociat: 1TV BACAU 

 

Bugetul Proiectului şi Finanţare Solicitată de la Comisia 

Europeană: 

 

Total buget inițial: 1,269,503.00 Euro 

Finanțare solicitată de la CE: 49,83 % 
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Obiectivele Proiectului: 

 

Obiectivul principal al proiectului este acela de a realiza o campanie 

de creştere a conştientizării în vederea promovării producţiei şi 

consumului de produse verzi.  

 

“Produsele verzi” se referă la produsele care prezintă cele mai 

ridicate criterii ecologice/ de mediu, conform schemelor UE de eco 

etichetare sau alte instrumente şi iniţiative similare de protecţie (ex: 

EMAS, Energy Star, Carbon Neutru, etc). 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.greenbusinessnetwork.org.uk/images/117.jpg&imgrefurl=http://www.greenbusinessnetwork.org.uk/news/local-company-awarded-european-eco-label&usg=__Mz0VvxQSYkyY_m5rMdx0iNTc_NY=&h=242&w=160&sz=10&hl=ro&start=522&itbs=1&tbnid=U0IQvsWMb-romM:&tbnh=110&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3Deco%2Blabel%26start%3D504%26hl%3Dro%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1
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• Produsele verzi se referă la produsele 
non-alimentare care prezintă cele mai 
ridicate criterii ecologice/de mediu pe 
durata întregului lor ciclu de viaţă, 
conform schemelor UE de eco-
etichetare sau a altor initiaţive similare 
privind etichetele de mediu (precum 
Blue Angel, Energy Star, etichetele 
energetice UE, sau Carbon Neutru). 
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ETICHETA ECOLOGICA 
EUROPEANA 

• Eticheta ecologica acopera un numar mare de efecte asupra mediului pe 
durata de viata a unui produs, de la producerea si utilizarea acestuia pana 
la eliminarea lui.  

• Eticheta ecologica se aplica la multe tipuri diferite de produse. 

• Se atribuie la nivel european produselor non-alimentare si serviciilor care 
minimizeaza impactul asupra mediului. 

• Evidentiaza produsele care indeplinesc standarde inalte de performanta si 
de calitate a mediului.  

• Acopera domenii ca: textile, vopsele si lacuri de interior, tesaturi, 
amelioratori de sol si substraturi de cultura, detergenti de vase, 
detergenti pentru spalare manuala a vaselor, saltele de pat, hartie de 
copiator, becuri, masini de spalat rufe, masinile de spalat vase, frigidere, 
detergenti pentru rufe, incaltaminte si calculatoare personale, inclusiv 
laptop-uri. 

 

 

LIFE07 Kick-off Meeting, Date, Place 

 

 



 Name, Surname, Position  Logo(s) 

Eticheta energetica europeana 
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•  Ofera informatii despre 
eficienta energetica a 
anumitor electrocasnice 
cum ar fi: 
 

• frigiderele 
• masinile de spalat  
• masinile de spalat vase 
• cuptoarele  
• becurile.  
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Energy Star 

• Este utilizata pentru 
echipamentele de birou si 
respectiv pentru aparatele 
electronice; 

 

•  Stabileste o valoare maxima 
a consumului energetic cand 
aparatul nu este utilizat sau 
este in modul de operare 
stand-by.  
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Alte etichete verzi: 

 

Certificarea TCO 

 

• Se aplica produselor IT: 

• Monitoare; 

• Notebook-uri; 

• Imprimante; 

• Tastaturi 
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Semnul pentru reciclare 
• Eticheta reprezinta o chemare la  
• actiune: Incearca sa reciclezi ori de cate ori este posibil! 

 
Eticheta pentru compostabilitate  
• „Rasadul” este o eticheta de incredere 
•  pentru compostabilitate. Logo-ul si numarul  
• certificatului imprimat pe produs ajuta la  
• decizia de cumparare dar si de sortare ca deseu. 



 Name, Surname, Position  Logo(s) 14/03/2013 

 

 

Proiect Green PRO   LIFE+08/INF/RO/000507 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

urmăresc: 

  să ofere informaţii producătorilor 

cu privire la produsele verzi; 

  să crească nivelul de 

conştientizare al consumatorilor 

referitor la produsele verzi; 

  să sporească măsurile de 

recunoaştere a produselor verzi 

comparativ cu produsele 

neprietenoase cu mediul; 

  să sporească preferinţele 

consumatorilor referitor la 

produsele verzi, dovedind 

beneficiile acestora (beneficii 

financiare şi de mediu). 
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Promovarea produselor verzi va reduce impactul asupra mediului 

cauzat de producerea şi consumarea produselor non-ecologice, din 

moment ce consumatorii le vor identifica şi le vor prefera în schimbul 

celorlalte produse.  

 

 

 

 

 

 

 

Drept urmare, tot mai multe bunuri „verzi” vor fi produse şi consumate, 

şi astfel, tot mai puţine produse „non-verzi” vor fi cultivate şi 

consumate. Este evident că prin acest fapt se vor schimba 

modelele/tiparurile de producere şi consum, iar presiunea asupra 

mediului va fi minimizată. 
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Mesajul cheie pentru publicul țintă al acestui proiect este:  

 

“produsele verzi sunt la fel de eficiente/bune, și 

la același nivel sau la un preț cu puțin mai 

ridicat, dar în același timp nu produc daune 

mediului înconjurător” 
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Metodele și acțiunile necesare: 

1. Studii de piață 

2. Realizarea de studii și analize 

3. Realizarea de materiale de 

informare 

4. Realizarea de analize și comparații 

între produsele verzi și cele non-

verzi 

5. Realizarea de campanii de 

conștientizare 

6. Realizarea de evenimente de 

promovare 

7. Instruirea producătorilor, 

distribuitorilor și a responsabililor 

cu achizițiile 
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Activităţi (1): 

 

cercetare de piaţă pentru identificarea 

tuturor produselor fără efecte nocive asupra 

mediului: 

Studii de piaţă: situaţia actuală, 

producători/distribuitori, consumatori,  

raport al analizei de piaţă 

Realizarea unei analize şi a unei 

comparaţii între produsele „verzi” şi alte 

produse. 

Comparaţie între produsele verzi şi non-

verzi 
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Activităţi (2): 

 

implementarea unei campanii 

destinate creşterii conştientizării: 

 

Pliante pentru consumatori 

 Ghid pentru consumatori 

Chestionar pentru populatie 

Chestionar pentru agenţii 

economici 

Rezumat al sondajului online 
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Activităţi (3) 

Web site-ul proiectului: http://greenpro.ub.ro  
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Activităţi (4): 

găzduirea de evenimente 

informative destinate 

educării producătorilor/ 

distribuitorilor în ceea ce 

priveşte beneficiile 

financiare ale pieţei 

produselor ecologice 
 

  informarea personalului 

responsabil cu achiziţiile 

publice 
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Activităţi (5): 

 

Promovarea premiilor europene 

de afaceri pentru mediu (în 

special categoria a doua 

dedicată produselor ecologice) 

prin găzduirea unui eveniment 

promoţional, în cadrul căruia 

producătorii/distribuitorii vor fi 

informaţi despre cum să se 

pregătească pentru a aplica 

pentru premiul Uniunii 

Europene. 
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Ameliorarea calităţii mediului depinde şi de 

comportamentul responsabil al consumatorilor. 

 

Producătorii, importatorii, prestatorii de servicii şi 

comercianţii sunt cei care trebuie să ofere 

produse/servicii cu impact minim asupra mediului 

şi au rolul de a informa clienţii asupra importanţei 

alegerii acestora. 
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REZULTATE AȘTEPTATE: 

 

Proiectul GREEN PRO își 

 propune să sporească  

 conștientizarea în rândul 

 consumatorilor asupra produselor 

 eco-prietenoase și să crească 

 preferința acestora, dar  şi a 

 producătorilor/distribuitorilor 

 pentru produsele verzi, prin 

 demonstrarea adevăratelor lor 

 beneficii (financiare și de mediu). 
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    În acest sens, s-au elaborat:   

- materiale informative (broșuri, 

pliante) privind promovarea 

produselor verzi; 

- ghiduri și îndrumare privind 

achizițiile verzi, echipamentele IT 

și produse electrocasnice 

etichetate ecologic; 

- un spot TV și un film documentar 

despre produsele verzi. 

    S-au derulat: 

- seminarii pentru personalul 

responsabil cu achizițiile din 

instituțíile publice; 
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• campanii de informare cu scopul 

de a promova consumul și  

producția de produse verzi. 
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Documentele şi toate informaţiile  disponibile se 

găsesc pe site-ul proiectului: 

www.greenpro.ub.ro 
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http://www.greenpro.ub.ro/
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Beneficiile Programului LIFE: 

• oferă finanțare pentru proiectele 

care distribuie informația despre 

aspectele legate de mediu și care 

contribuie la derularea 

campaniilor de informare și 

training; 

• permite derularea proiectelor într-

un parteneriat larg, promovând 

schimbul de cunoștințe,prin 

organizarea campaniilor de 

conștientizare.  

 

 

 

 

 


