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Achizitii publice ecologice în România şi Europa 

Comisia Europeană a publicat o versiune complet revizuită (a treia) a manualului privind achizitiile 
publice ecologice. Primele două ediţiii au fost publicate în anul 2004, respectiv 2011. 

Manualul este principalul document de orientare al Comisiei Europene cu scopul de a ajuta 
autoritățile publice să achiziţioneze bunuri și servicii cu un impact redus asupra mediului. Este, de 
asemenea, o referință utilă pentru factorii de decizie politică și întreprinderile care participă la licitații 
“verzi”. 

 

Cea de a treia ediție a manualului cuprinde: 

- Îndrumări cu privire la modul în care criteriile de mediu pot fi incluse în fiecare etapă a procesului 
de achiziție în cadrul juridic actual al UE (adoptat în 2014); 

- Exemple practice de la autoritățile contractante ale statelor membre UE; 
- Abordări specifice pentru achiziţii publice ecologice ce vizează: servicii de construcții, produse 

alimentare și de catering, vehicule de transport rutier și produse consumatoare de energie. 
 Versiunea în limba română poate fi consultată aici. 

Reamintim că,  pe plan naţional, legea nr. 69 din 25.04.2016 privind achiziţiile publice verzi a fost 
publicată în Monitorul oficial nr. 323 din 27 aprilie 2016. Legea achiziţiilor verzi are drept scop: 

→ 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; 
→ promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică; 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_ro.pdf
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→ asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor şi lucrărilor cu 
impact minim asupra mediului, în aplicarea procedurilor privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică. 

→ îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor şi optimizarea costurilor pentru achiziţiile publice pe termen 
scurt, mediu şi lung; 

→ dezvoltarea pieţei interne a produselor, serviciilor, lucrărilor şi tehnologiilor verzi. 
 
Proiectul Topten ACT este prezentat pe portalul european de achiziţii publice ecologice în secţiunea 
de proiecte de achiziţii publice ecologice în curs de desfăşurare, care asigură consultanţă de 
specialitate pentru o varietate de aspecte legate de achiziţii publice ecologice, schimb de cunoştinţe şi 
activităţi de sensibilizare. Obiectivele acestor proiecte includ producerea de documente de orientare, 
instrumente şi modele de caiete de sarcini, stabilirea unor grupuri de cumpărători şi furnizori, precum 
şi dezvoltarea şi promovarea de soluţii de ecoinovare.  

 

 
Mai multe informatii pe www.topten.info.ro
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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. 
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