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Ghid TOPTEN pentru ACHIZITII PUBLICE  

A apărut Legea privind achiziţiile publice verzi  

În cadrul dezbaterii în plenul Camerei Deputatilor din 22 martie 2016 a fost dat vot favorabil pentru 
Proiectul de Lege privind achiziţiile publice verzi. Practic, Camera Deputatilor a adoptat Proiectul de 
Lege la 30.03.2016. Legea nr. 69 din 25.04.2016 privind achiziţiile publice verzi a fost publicată în 
Monitorul oficial nr. 323 din 27 aprilie 2016. 
Scopul iniţiativei îl constituie promovarea protecţiei mediului şi a dezvoltării durabile, promovarea 
consumului şi producţiei durabile, precum şi a eficienţei utilizării resurselor, încurajarea dezvoltării şi 
aplicării tehnologiilor curate şi prietenoase cu mediul, dezvoltarea pieţei interne a produselor, 
serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi. 
Acest proiect responsabilizează autoritatea centrală pentru protecţia mediului să elaboreze o politică 
publică naţională în domeniul achiziţiilor publice verzi, precum şi să elaboreze un plan naţional de 
achiziţii publice verzi care stabilesc ţinte multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziţiile publice 
verzi.” 
 
 
În lumina celor de mai sus devine de interes secţiunea pentru Achizitori Publici a portalului 
topten.info.ro 
 
 
 

TOPTEN pentru ACHIZITII PUBLICE este creat pentru a veni in 
sprijinul decidentilor in domeniul achizitiilor publice si a altor cumparatori 
profesionisti, utilizand conceptul TOPTEN de ierarhizare a aparatelor 
electrocasnice, electronice si autoturisme, cele mai eficiente din punct 
de vedere energetic. 
 
 
Prin punerea la dispozitia cumparatorilor a ghidului de prezentare a 
criteriilor necesar a fi incluse in documentele de cerere a ofertelor, 
acestia se asigura ca achizitioneaza cele mai eficiente din punct de 
vedere energetic, produse de pe piata. 

Toate produsele ierarhizate pe www.topten.eu şi www.topten.info.ro respectă aceste criterii. 
Au fost intocmite ghiduri de prezentare a criteriilor de achizitie si pentru produse care nu sunt 
ierarhizate in acest moment pe portalul www.topten.info.ro
Avantaje: 
• Util pentru achizitia celor mai eficiente, din punct de vedere energetic, a aparatelor electrocasnice, 
electronice si autoturisme 
• Gama de produse conforme poate fi consultata si pe site-ul european www.topten.eu
• Criteriile de selectie pot fi inglobate direct in documentele de cerere de oferta 
• Sunt actualizate periodic 
 
 
 

 

http://www.topten.eu/
http://www.topten.info.ro/
http://www.topten.info.ro/
http://www.topten.eu/
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Bucureşti – Mai 2016 

 

Acest proiect a primit finanţare de la Programul 
de Cercetare şi Inovare al Uniunii Europene  - 
Orizont 2020, în conformitate cu acordul de 
finanţare nr 649647. 

 

 


