
   
 

 

Singura responsabilitate pentru conținutul acestui material aparține autorilor. Acesta nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. Nici 
EASME nici Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru orice utilizare a informațiilor conținute de acesta.  

Parteneriat între Topten şi TCO Development 
 
Începând din luna aprilie 2017 organizaţia TCO Development face parte din Comitetul 

Director al proiectului Topten ACT. 
 
TCO Development este organizaţia din spatele certificării TCO Certified, certificarea 

internaţională de durabilitate pentru produsele IT. De peste 20 de ani oferă soluţii pentru 
provocările legate de durabilitate legate de produsele IT şi mediile IT. Certificatul TCO 
reprezintă certificarea independentă de sustenabilitate pentru produsele IT. Cu criterii care 
iau în considerare analiza ciclului de viaţă pentru responsabilitate socială şi de mediu, TCO 
Certified ajută organizaţiile din întreaga lume să facă alegeri IT mai durabile. 

 
Prin dialogul permanent cu grupul internaţional de părţi interesate, TCO Development 

colaborează cu industria, cumpărătorii, ONG-urile şi alţi experţi pentru a conduce dezvoltarea 
durabilă a tehnologiei informaţiei. 

 

 
 
 
Lucrează la nivel internaţional, acoperind necesităţile cumpărătorilor şi industriei 

profesionale. Ajută la oferirea de soluţii în care cumpărătorii pot alege produse proiectate în 
mod durabil şi, în acelaşi timp, oferă o platformă pentru industria de a răspunde acestor 
nevoi de produse şi a-şi promova propria responsabilitate socială şi de mediu. 

 
TCO Development este deţinută de TCO, o organizaţie non-profit cu sediul la 

Stockholm, Suedia, cu prezenţă regională în Asia şi America de Nord. 
 
TCO Development este membru al Reţelei globale de etichetare ecologică. (Global 

Ecolabelling Network). 
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Ghid pentru o achiziţie durabilă de produse IT  
 

Produsele IT şi fabricarea lor vin cu risc de mediu şi social. Prin stabilirea şi urmărirea 
unor criterii relevante de sustenabilitate, achizitorii pot contribui la creşterea responsabilităţii 
sociale şi de mediu pe piaţă. Pentru a sprijini cumpărătorii în acest scop, TCO Development 
a lansat la începutul lunii septembrie 2017 un ghid pentru achiziţionarea durabilă de 
produse IT. 
 
 

      

 

 
 
Datorită creşterii la nivel mondial a consumului de produse IT şi a efectelor lor 

negative, există o nevoie urgentă de practici de achiziţie responsabile şi durabile. Atunci 
când organizaţiile cer ca produsele IT să fie certificate TCO pentru durabilitate, aceasta 
creează stimulente pentru ca industria IT să funcţioneze într-o direcţie mai durabilă. 
Rezultatele dovedite includ mai multe practici mai responsabile din punct de vedere ecologic 
şi social din partea brandurilor IT, legate de produsele lor şi fabricarea acestora. 

 

"Un ghid pentru achiziţionarea de produse IT durabile cu certificare TCO" oferă 
consultanţă practică organizaţiilor cu privire la modul de punere în aplicare a unor practici 
mai durabile de achiziţie legate de produse IT cum ar fi: computere, laptopuri, tablete, 
smartphone-uri, căşti şi afişaje. Sören Enholm, CEO la TCO Development, speră că ghidul 
încurajează mai multe organizaţii să se asigure că produsele IT pe care le cumpără sunt 
sustenabile: "Este greu să conduci acest tip de schimbare de unul singur. Prin urmare, 
scopul nostru este ca acest ghid să poată ajuta mai multe organizaţii să ia măsuri pentru 
achiziţionarea durabilă de produse IT ". 
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Ghidul oferă o imagine de ansamblu a criteriilor de durabilitate certificate TCO, 
precum şi sfaturi privind criteriile ce trebuie luate în considerare înainte, în timpul şi după 
fiecare achiziţie. Prin utilizarea certificatului TCO, achizitorii stau în spatele acestui sistem 
global de criterii şi verificări, trimiţând un mesaj clar industriei şi conducând la un impact mai 
mare. 

Verificarea independentă inclusă în certificatul TCO înseamnă că organizaţiile nu 
trebuie să aloce propriile resurse auditurilor din fabrică, testelor de produs şi revizuirii 
documentaţiei pentru a verifica şi a monitoriza conformitatea. Astfel, se creează stimulente 
pentru ca industria IT să funcţioneze într-o direcţie mai durabilă. 

Ghidul poate fi consultat pe site-ul organizatiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie 2017 

 

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. 

 

 

http://tcocertified.com/files/materials/2017-a-guide-to-sustainable-it-purchasing.pdf

