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BULETIN INFORMATIV ACE 

NOIEMBRIE 2017 

SINTEZĂ 

 

I. Știri ACE 

 Directiva privind Performanța Energetică a Clădirilor (EPBD) – proces de modificare: 

Comitetul pentru Industrie, Cercetare și Energie al Parlamentului European (ITRE) a adoptat raportul 

unuia dintre parlamentari pentru revizuirea Directivei. ACE salută acest vot, deoarece ITRE propune 

îmbunătățiri semnificative față de propunerea inițială a Comisiei Europene și îndeamnă Consiliul să 

aprobe majoritatea amendamentelor propuse de Parlamentul European. 

 Pachetul legislativ privind Serviciile: Parlamentul și Consiliul European continuă examinarea 

propunerilor și recomandărilor care alcătuiesc Pachetul privind Serviciile, elaborate de Comisia 

Europeană în ianuarie a.c.: propunerea unui Test de Proporționalitate; propuneri de introducere a 

unui card european electronic pentru servicii (sectorul construcțiilor fiind deocamdată exclus); o 

propunere de consolidare a procedurii de notificare a calificărilor, precum și recomandări de 

reglementare în domeniul serviciilor profesionale; în cadrul reuniunii Consiliului din 29 mai a.c. 

au fost aprobate abordările generale privind procedura de notificare și Testul de Proporționalitate, 

dar câteva state membre și-au exprimat opoziția față de propunerea Comisiei Europene de instituire 

a unui card electronic pentru servicii. 

II. Știri UE 

 Proiectul Ghidului privind Achizițiile Publice: Comisia Europeană a publicat un set nou de 

inițiative privind achizițiile publice: 

 Definirea domeniilor prioritare pentru îmbunătățire: includerea în mai mare măsură, în legislația 

statelor membre, a criteriilor inovatoare, ecologice și sociale în acordarea contractelor publice; 

profesionalizarea clienților publici; îmbunătățirea accesului IMM-urilor pe piețele de achiziții din 

UE și, prin companii UE, la cele din țările terțe, creșterea transparenței, integrității și calității 

informațiilor privind achizițiile; digitalizarea proceselor de achiziții; cooperare mai strânsă între 

beneficiarii publici din UE; 

 Posibilitatea de evaluare ex-ante a proiectelor mari de infrastructură, prin înființarea unui centru 

de informații online al Comisiei Europene unde se pot primi răspunsuri din timp la întrebări 

specifice privind proiectele cu o valoare estimată de peste 250 000 000 euro. Pentru proiectele 

de peste 500 000 000 euro, autoritățile relevante pot cere Comisiei să verifice compatibilitatea 

planului complet de achiziții cu legislația europeană în domeniu. 

 Recomandarea privind profesionalizarea clienților publici: Comisia recomandă statelor membre 

să ia măsurile necesare pentru a se asigura că beneficiarii publici au competențele 

tranzacționale, precum și cunoștințele tehnice și procedurale necesare pentru respectarea 

reglementărilor; 

 Consultare privind stimularea inovației prin intermediul achizițiilor publice: consultarea este 

deschisă până pe 2 ianuarie 2018 și va fi folosită pentru elaborarea unui viitor ghid pentru 

autoritățile publice. 

 Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2018: în ceea ce privește problemele legate de 

Piața Internă, Comisia și-a propus să revizuiască legislația privind companiile, din punctul de vedere 

al constituirii, funcționării și insolvenței corporațiilor din UE, precum și să modernizeze reglementările 

referitoare la TVA (noi reguli de cooperare administrativă între statele membre și simplificarea 

sistemului de TVA pentru IMM-uri).  

 Două ”Rapoarte Analitice” ale Observatorului European pentru Sectorul Construcțiilor:  

 Îmbunătățirea bazei de capital uman: prezintă progresul realizat de statele membre în 

vederea îmbunătățirii bazei de capital uman din sectorul construcțiilor și analizează nevoia de 

competențe, factorii care le creează și obstacolele în calea dezvoltării competențelor din acest 

sector; 

 Impulsionarea competitivității internaționale a întreprinderilor de construcții din UE: 

analizează performanța companiilor de construcții din UE pe piețele internaționale, existența 

oportunităților de export și obstacolele prezente în calea internaționalizării la nivel european și 

național; oferă o privire de ansamblu asupra inițiativelor strategice implementate în statele 
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membre UE pentru rezolvarea provocărilor cu care se confruntă firmele de construcții în efortul 

lor de a se extinde la nivel internațional. 

 Comunicarea UE privind Domeniul Educației Europene până în 2025: Dezvoltarea unei 
Identități Europene prin Educație și Cultură: identifică probleme-cheie și stabilește posibile căi 
de acțiune viitoare în conformitate cu principiul subsidiarității și cu faptul că educația și cultura sunt 
în principal de competența statelor membre la nivel național, regional și local; propunerile Comisiei 
includ, printre altele:  

 Transformarea mobilității într-o realitate pentru toți prin crearea unui Card de student UE pentru 
înregistrarea informațiilor privind parcursul academic al persoanelor; 

 Recunoașterea reciprocă a diplomelor prin inițierea unui nou ”proces Sorbona” pentru 
pregătirea terenului în vederea recunoașterii reciproce a diplomelor; 

 Cooperare mai intensă privind dezvoltarea curriculei prin formularea de recomandări care să 
asigure împărtășirea tuturor cunoștințelor și competențelor considerate esențiale în lumea 
contemporană; 

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții prin evoluția spre convergență și creșterea procentului 

de persoane angajate în procesul de învățare pe tot parcursul vieții, cu scopul atingerii nivelului de 
25% până în 2025; 

 Conservarea patrimoniului cultural și cultivarea unui sentiment al identității și culturii 
europene prin dezvoltarea  unei Agende Europene pentru Cultură și pregătirea unei Recomandări 
a Consiliului European privind valorile comune, inclusiv educația și dimensiunea europeană a 
învățământului; Comisia propune ca Programul European MEDIA să fie urmat de un alt program 
care să continue să sprijine domeniul audiovizual și să includă noi sectoare, precum arhitectura. 

III. Publicații:  

 Raportul Institutului European privind Performanța Clădirilor, conform căruia doar 3% dintre 

clădirile din spațiul UE întrunesc condițiile clasei A în Certificatul lor de Performanță Energetică, 
ceea ce contrazice ”opiniei generale” că 75% dintre clădiri sunt ineficiente energetic; de fapt, 97% 
dintre construcții necesită îmbunătățiri și renovări. 

 Trei studii ale Grupului de reflecție al Parlamentului European: Reglementări moderne ale pieței 
Unice în domeniul serviciilor profesionale; Efecte economice ale reformei în domeniul serviciilor 
profesionale; Noul indicator de restricție pentru serviciile profesionale: o evaluare.    

 16 rapoarte ale Comisiei Europene reprezentând contribuția sa la întâlnirea liderilor UE din 
Gothenburg, 17 nov. 2017: au ca temă viitorul educației și culturii, Comisia considerând că este în 

interesul comun al tuturor statelor membre să valorifice întregul potențial al educației și culturii ca 
instrumente pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și echitate socială, precum și 
un mijloc de cunoaștere a identității europene în toată diversitatea sa. 

IV. Știri ale Organizațiilor Membre  

 Camera Arhitecturii și Planificării Spațiale a Sloveniei (ZAPS): după aproape 4 ani de negocieri, 
Parlamentul Sloveniei a adoptat un pachet legislativ cu trei legi fundamentale pentru profesia de 
arhitect: Legea Planificării Spațiale, Legea Construirii și Legea Arhitectului și Inginerului; primele 
două documente elimină birocrația administrativă excesivă a procedurilor, asigurând mai multă 
transparență tuturor participanților și calitate clienților și cetățenilor; Legea Arhitectului și Inginerului 
introduce reglementări mai simple și mai transparente ale tuturor profesiilor implicate în procesul de 
sistematizare și construire, protecția titlurilor profesionale, principii de distribuire a competențelor și 
reguli pentru înregistrare și autorizare; reforma legislativă, în care au fost profund implicate atât 
Camera Arhitecților, cât și Camera Inginerilor, reprezintă o îmbunătățire importantă a cadrului de 
reglementare pentru cele 2 profesii, alături de alte documente recent adoptate: Politica pentru 
Arhitectură a Sloveniei, intitulată Arhitectura pentru Oameni și Legea Achizițiilor Publice, pe baza 
căreia s-a inițiat o serie de concursuri de arhitectură în Slovenia. 

 Consiliul Superior al Colegiului Arhitecților din Spania (CSCAE): modificarea Legii Achizițiilor 

Publice (CSCAE formulând 13 amendamente, majoritatea acceptate), care recunoaște caracterul 
intelectual al serviciilor de arhitectură și planificare spațială, precum și arhitectura ca element-cheie 
în procedurile de achiziții, în care criteriile de calitate trebuie să prevaleze asupra celor de preț; 
alegerea arh. Lluis Comeron i Graupera, președinte al Ordinului Arhitecților din Catalonia, ca nou 
președinte al CSCAE, pentru perioada 2018-2021,    înlocuindu-l pe arh. Jordi Ludevid i Anglada. 

 Institutul Regal al Arhitecților Olandezi (BNA) organizează evenimentul MakeHappen! Inspiration 
Night 2018, pe data de 25 ianuarie 2018 pe tema dimensiunii internaționale a profesiei de arhitect; 
înscrierea se face online sau prin email la adresa mlehner@bna.nl, iar taxa de înregistrare este de 
150 euro pentru ne-membri BNA (incluzând cina și băuturile); pentru mai multe informații, vizitați 
website-ul www.inspirationday.nl. 

V. Proiecte UE:  

 ACE este implicat în prezent în 5 proiecte cu finanțare europeană, care tratează probleme legate de 
sustenabilitate, schimbări climatice, eficiența resurselor și restaurarea clădirilor; prin intermediul 
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acestora, ACE urmărește să promoveze rolul arhitecților în construirea eficient energetică și 
regenerarea urbană, să influențeze cercetarea modernă și să o facă mai ușor de aplicat pentru 
arhitecții europeni; 

 Introducere într-o Nouă și Rapidă Reprezentare a Competențelor pentru Clădirile cu Nivel 
aproape Zero de Emisii și Metodologie a Cadrului de Calificare: articol științific publicat de 
consorțiul Prof-Trac pe platforma MDPI.com, având ca temă standardele pentru construcțiile cu 
nivel aproape zero de emisii, o provocare pentru întreaga industrie a construcțiilor din Europa, pentru 
atingerea cărora sunt necesare atât procese de proiectare inovatoare și tehnologii bazate pe o 
abordare integrată, facilitată de echipe de lucru multidisciplinare, cât și identificarea implicării fiecărei 
profesii pentru dezvoltarea înțelegerii reciproce a disciplinelor lor. 

 
 
Mariana Ionescu 
Consilier Relații Internaționale 


