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ARGUMENT
DE CE ESTE NECESAR UN STUDIU PRIVIND 
ACHIZITIILE VERZI IN ROMANIA?

Context

In masura in care nu exista nici un instrument de 
masurare a gradului de implementare in practica a 
obiectivelor europene privind achizitiile publice verzi, 
ARDLD – Asociatia Romana pentru Dezvoltare Durabila 
Locala, in parteneriat cu Casa de Avocatura ONV LAW iși 
propune ca prin acest studiu sã mãsoaree gradul de 
utilizare a achiziþiilor publice verzi în România și sã 
verifice modul în care s-a implementat politica publicã 
legatã de achiziþiile publice verzi.

Studiul a fost demarat în anul 2018 și se va incheia în 
anul 2023, iar acesta cuprinde mai multe categorii de 
achizitii publice verzi monitorizate:

• Hârtie de copiat ºi hârtie graficã
• Mobilier nou de interior ºi de exterior
• Servicii de renovare/recondiþionare a mobilierului ºi 

servicii de colectare ºi reutilizare a stocului de 
mobilier aflat la sfârºitul ciclului de viaþã

• Alimente ºi servicii de catering
• Autovehicule pentru transport
• Produse ºi servicii de curãþenie
• Echipamente IT de birou

DE CE?
Achiziþiile publice verzi (APV) sunt un instrument 
important de politicã de mediu. APV sau green public 
procurement (GPP) au o importanþã deosebitã pentru 
protejarea mediului, aspect deja consacrat în documente 
strategice ale OECD, ONU, sau ale Comisiei Europene.
 

Romania a devenit stat membru al Uniunii Europene prin semnarea Tratatului privind funcþionarea Uniunii Europene. 
Acest tratat precum si alte documente programatice adoptate în perioada de preaderare prevãd angajamentele României 
de a implementa și promova principiile dezvoltãrii durabile. Acest obiectiv  face parte dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare 
Durabilã stabilite de cãtre ONU?, Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilã și cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilã 
(ODD) au fost adoptate la Adunarea Generalã ONU în septembrie 2015. UE s-a angajat sã devinã lider în punerea în aplicare 
a Agendei 2030 și, implicit, a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilã. 

Achiziþiile publice verzi sunt achiziþiile publice în a cãror documentaþie de atribuire se utilizeazã criterii ecologice la 
nivelul cerinþelor de calificare, caietului de sarcini, criteriului de atribuire sau clauzelor contractuale.

Autoritãþile publice cumpãrã anual o cantitate enorma de 
produse servicii și lucrãri care au o serie uriașã de 
impacturi asupra mediului, pe toatã durata ciclului de 
viaþã al produselor. La nivel european, suma cheltuitã 
anual de autoritãþile publice este de 16% din GDP. In 
Romania, aceasta ajunge la aproape 19 % din PIB ! 

Spre exemplu dacã toate autoritãþile publice din UE ar 
aplica criteriile verzi pentru achiziþionarea de 
echipamente de iluminat și de birou precum orașul 
Turku din Finlanda (au redus cu 50% consumul de 
electricitate) emisiile de CO2 ar putea fi reduse cu 15 
milioane de tone pe an 

Reducerea impactului asupra mediului poate fi obþinutã 
prin cumpãrarea de produse, lucrãri sau servicii care au 
o componentã verde (ecologicã). 

Prin alegerea de a achiziþiona produse servicii sau 
lucrãri cu componentã ecologicã, autoritãþile publice 
aduc nenumãrate beneficii, demonstrate la nivel de 
studii știinþifice:
• reduc amprenta de CO2 a produselor, serviciilor și 

lucrãrilor achiziþionate (protejeazã mediul)
• reduc poluarea aerului și apei
• stimuleazã inovaþia și piaþa de produse/lucrãri 

ecologice
• oferã un exemplu societãþii
• promoveazã economia circularã
• contribuie la realizarea obiectivelor politice ecologice 

privind schimbãrile climatice, eficienþa energeticã,
• calitatea aerului, ajutã statul sã economiseascã bani 

pe termen mediu și lung

În prezent (luna iunie 2021, data publicãrii prezentului 
material) în România sunt înregistrate în sistemul 
electronic de achiziþii publice SEAP un numãr de 20.275 
autoritãþi contractante (primãrii, consilii judeþene, 
ministere, societãþi si companii naþionale, instituþii 
publice centrale si locale, etc.)

Deși la nivel european criteriile stabilite pentru achiziþii 
verzi de cãtre Comisia Europeanã pentru 19 categorii 
de produse, servicii  și lucrãri au doar caracter de reco-
mandare, existã deja state membre care au stabilit 
obligativitatea aplicãrii achiziþiilor publice verzi la nivel 
naþional Italia, Cehia, Norvegia, iar 22 de state membre 
aplicã anual Planuri Naþionale de Acþiune pentru 
Achiziþii Verzi cu þinte anuale obligatorii

În România aplicarea achiziþiilor publice verzi este 
obligatorie doar pentru 6 categorii de produse și 
servicii stabilite prin Ghidul privind achiziþiile publice 
verzi din 2018 (Ordinul nr. 1068/1652/2018 din 4 octom-
brie 2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziþii publice 
verzi care cuprinde cerinþele minime privind protecþia 
mediului pentru anumite grupe de produse ºi servicii 
ce se solicitã la nivelul caietelor de sarcini).

Aceste 6 categorii sunt: Hârtie de copiat ºi hârtie 
graficã, Mobilier nou de interior ºi de exterior, servicii 
de renovare/recondiþionare a mobilierului ºi servicii de 
colectare ºi reutilizare a stocului de mobilier aflat la 
sfârºitul ciclului de viaþã, Alimente ºi servicii de cater-
ing, Autovehicule pentru transport, Produse ºi servicii 
de curãþenie, Echipamente IT de birou.

Studiul de fata isi propune sa analizeze gradul de 
implementare a achiziþiilor publice verzi obligatorii 
pânã în prezent în Romania și sã contribuie la infor-
marea opiniei publice și la încurajarea mai multor 
autoritãþi sã implementeze principiile sustenabile, 
europene, pentru achiziþii publice.

Neutilizarea criteriilor verzi în achiziþiile publice în mod 
strategic va face puþín probabilã atingerea de cãtre 
România a þintelor stabilite de Uniunea Europeanã 
pentru 2050 de neutralitate climaticã.



CADRUL DE REGLEMENTARE AL 
ACHIZITIILOR VERZI IN EUROPA

În ultimii 5 ani, Comisia Europeanã a emis mai multe 
documente strategice privind GPP:

• în 2017, Comunicarea privind transformarea achiziþiilor 
publice pentru ca acestea sã funcþioneze în și pentru 
Europa, afirmând cã prioritãþile cheie includ 
asigurarea unei adoptãri mai largi a achiziþiilor 
inovatoare, ecologice și sociale și profesionalismul 
cumpãrãtorilor publici și 

• în 2019, Documentul de reflecþie - Cãtre o Europã 
durabilã pânã în 2030, indicând cã, calea pentru 
atingerea acestui obiectiv este „de a face din economia 
circularã coloana vertebralã a strategiei industriale a 
UE, permiþând circularitatea în domenii și sectoare 
noi, abilitând consumatorii sã facã alegeri în 
cunoștinþã de cauzã și sã intensifice eforturile 
sectorului public prin achiziþii publice durabile”

Achiziþiile publice sunt reglementate de Tratatul privind funcþionarea Uniunii Europene, Directivele privind achiziþiile 
publice și legile naþionale.

Pe lângã acest cadru legal, legislaþia UE de mediu are un impact direct asupra procedurilor de achiziþii în unele cazuri (de 
ex. solicitã autoritãþilor contractante sã þinã cont în achiziþiile lor de emisiile și consumul de energie al vehiculelor, de 
cerinþele de proiectare ecologicã și performanþa energeticã a produselor și clãdirilor).

În conformitate cu noua abordare strategicã a achiziþiilor publice a Comisiei Europene, Consiliul Uniunii Europene și  
Parlamentul European au adoptat în 2014 directive care au vizat simplificarea procedurilor de achiziþii publice și 
flexibilizarea acestora, înlocuind vechile directive din 2004. 

Scopul cheie al directivelor revizuite privind achiziþiile publice este de a facilita și asigura o incluziune mai largã a 
obiectivelor sociale comune în procesul de licitaþie. Directivele privind achiziþiile publice au adus noi posibilitãþi legate de 
implementarea unor consideraþii ecologice și sociale în procesul de achiziþii publice, precum posibilitatea ca autoritãþile 
contractante sã specifice procesele și metodele de producþie, extinderea sistemelor de management de mediu, o mai mare 
încredere în etichetele ecologice, noi dispoziþii privind costul ciclului de viaþã, capacitatea de a respinge ofertele sau 
subcontractanþii care nu respectã obligaþiile de mediu și sociale. Cu toate acestea, existã câteva elemente stricte pe care 
ar trebui sã le respecte o achiziþie ecologicã: specificaþiile de mediu solicitate în procedurile de licitaþie trebuie sã fie 
corelate cu obiectul contractului, indiferent dacã sunt incluse în criteriile de selecþie, criteriile de atribuire sau în clauzele 
de executare a contractului. 

Încã din anul 2006 Comisia Europeana a recomandat ca cel puþin 50 % din totalul achiziþiilor efectuate de cãtre autoritãþile 
publice sa fie verzi. Pentru atingerea acestui obiectiv s-a recomandat ca statele membre sã adopte un instrument 
important pentru implementarea APV care constã în adoptarea unui Plan National de Acþiune pentru APV, care sã cuprindã 
þinte anuale obligatorii pentru achiziþii publice verzi. România nu are un astfel de plan adoptat.

Pactul verde european reafirmã politica publicã 
europeanã de promovare și consolidare a GPP, 
specificând cã autoritãþile publice, inclusiv instituþiile UE, 
ar trebui sã fie un exemplu și sã se asigure cã achiziþiile 
lor sunt ecologice. În plus, Comisia va propune legislaþie 
și orientãri suplimentare privind achiziþiile publice 
ecologice. Pentru a sprijini tranziþia ecologicã a UE, 
politica comercialã a UE va facilita și mai mult comerþul 
și investiþiile în bunuri și servicii ecologice și va promova 
achiziþiile publice ecologice
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Legea privind achiziþiile publice verzi prevede cã în 6 luni 
de la adoptarea sa, va fi publicat un ghid cu criterii 
minime privind protecþia mediului pentru grupe de 
produse ºi servicii, precum ºi caiete de sarcini standard 
și planul naþional de achiziþii publice verzi cu þinte 
obligatorii. 

Aceste þinte obligatorii urmau sã fie stabilite sub formã 
de procent din valoarea anualã a achiziþiilor publice 
realizate de autoritatea contractantã pentru furnizarea 
de produse, prestarea de servicii sau execuþia de lucrãri 
pentru care au fost elaborate criterii ecologice de cãtre 
Comisia Europeanã. 

Planul naþional de achiziþii publice verzi nu a fost încã 
adoptat, desi Romania și-a asumat încã din 2016 
realizarea acestuia.

Planul naþional de achiziþii publice verzi trebuia sã 
cuprindã și anumite formulare, precum formularul 
pentru raportarea anunþului de atribuire în cazul 
achiziþiei de produse/servicii/lucrãri verzi ºi formularul 
raportului de monitorizare a achiziþiilor publice verzi. 
Pânã la data publicãrii prezentului studiu, niciunul dintre 
aceste documente - Formularul APV și Raportul de 
monitorizare APV – nu se regãsesc încã în SEAP. Deși 
încã din anii 2013-2014  au fost vehiculate în spaþiul 
public þinte obligatorii de achiziþii publice verzi pentru 
autoritãþile contractante pornind de la minimum 10% 
pentru 2013, cu creștere de la an la an, Planul naþional de 
achiziþii publice verzi nu a fost încã adoptat, iar SEAP nu 
are secþiuni dedicate pentru implementarea și 
monitorizarea achiziþiilor publice verzi.

Una din principalele obligaþii stabilite prin Legea 
achiziþiilor verzi, respectiv publicarea ghidului cu 
criteriile minime privind protecþia mediului pentru grupe 
de produse ºi servicii a fost îndeplinitã prin adoptarea 

Pentru a fi în acord cu strategiile europene, România a adoptat Legea nr. 69/2016 privind achiziþiile publice verzi, pe baza 
vechii OUG nr. 34/2006 care reglementa achiziþiile publice. Intrarea în vigoare a acestei legi a fost urmatã doar la o zi 
distanþã de adoptarea noului pachet de legi privind achiziþiile publice: Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 
100/2016 care au transpus Directivele Europene nr. 2014/23/EC (concesiuni), nr. 2014/24/EC, (achiziþii publice) și nr. 
2014/25/EC (achiziþii sectoriale) iar acest lucru a fãcut ca aceste acte normative sã fie necorelate.

Ordinului nr. 1068/1652/2018 din 4 octombrie 2018 
pentru aprobarea Ghidului de achiziþii publice verzi doar 
pentru cele 6 grupe de produse și servicii menþionate, 
deși mai existã și alte categorii care au un impact major 
asupra mediului, cum ar fi de exemplu : textilele, 
iluminatul public, construcþiile, etc.

Deși Ordinul este obligatoriu, cifrele aratã cã la mai bine 
de 2 ani de la adoptare, prevederile acestuia sunt prea 
puþin cunoscute iar pentru anumite categorii de produse, 
cum ar fi hârtia, mai mult de 70% dintre autoritãþi nu îl 
aplicã. Procentul aratã cã adoptarea Ordinului este doar 
un pas și pentru ca aceastã politicã de mediu sã fie 
efectivã, sunt necesare acþiuni susþinute pentru 
creșterea conștientizãrii importanþei rolului achiziþiilor 
publice ecologice. 

Încã din anul 2006 Comisia Europeana a recomandat ca 
cel puþin 50 % din totalul achiziþiilor efectuate de cãtre 
autoritãþile publice sa fie verzi. Pentru atingerea acestui 
obiectiv s-a recomandat ca statele membre sã adopte un 
instrument important pentru implementarea APV care 
constã în adoptarea unui Plan National de Acþiune pentru 
APV.

Cum funcþioneazã acest plan?

Fiecare stat isi stabilește o þintã anualã obligatorie de 
APV – astfel ca un procent din achiziþiile publice 
efectuate de fiecare autoritate publicã într-un an sã fie 
reprezentat de achiziþii publice verzi. 

Planurile naþionale pentru APV diferã de la stat la stat, 
(in privinþa categoriilor de produse, servicii sau lucrãri 
selectate sau procentelor stabilite) însã ce adoptã 
aceste planuri , autoritãþile statului respectiv sunt mai 
înclinate sã realizeze APV. (Studiile au arãtat eficienþa 
acestor Planuri în ceea ce privește creșterea 
procentului de APV). 

Romania, între ultimele 5 þãri UE care nu are un Plan 
de Acþiune pentru APV adoptat.

România este printre ultimele 5 state din Europa care  
,nu are Plan National de Acþiune pentru achiziþii publice 
verzi și asta este unul dintre factorii care explicã 
numãrul prea scãzut de achiziþii publice verzi. Chiar 
dacã în prezent în România se organizeazã licitaþii ce 
conþin criterii ecologice, numãrul lor este insuficient și 
de multe ori nu sunt rezultatul unei abordãri strategice, 
ci mai degrabã sunt ca urmare a unor prevederi din 
legislaþia de mediu.

CADRUL DE REGLEMENTARE AL 
ACHIZIÞIILOR VERZI ÎN ROMÂNIA 

76



În prezent nu existã instrument oficial și facil cu ajutorul 
cãruia sã poatã fi monitorizat și mãsurat gradul de 
utilizare a achiziþiilor publice verzi în România. 

Verificarea și analiza stadiului de implementare a 
achiziþiilor publice verzi în România reprezintã o unealtã 
deosebit de utilã pentru a avea o imagine clarã a 
stadiului APV în România, pentru a stabili þinte de 
achiziþii publice verzi obligatorii care sã fie realizabile în 
conformitate cu specificul þãrii, sã explice anumiþi factori 
care împiedicã o implementare pe scarã largã.

Studiul va monitoriza toate achiziþiile pentru cele 6 
categorii de produse si servicii din Ghidul pentru achiziþii 
verzi, va cãuta sã identifice cauzele neaplicãrii și sã 
verifice ce explicã gradul scãzut de implementare. 

Studiul va face recomandãri pentru îmbunãtãþirea 
gradului de utilizare a APV.

De asemenea, studiul își propune sã creascã gradul de 
conștientizare în rândul autoritãþilor și mediul privat 
asupra importanþei APV.

În prima etapã a studiului, am  monitorizat achiziþia 
publicã de hârtie de copiat și hârtie graficã, de la data de 
13.11.2018 pânã la data de 15.05.2021. 

În perioada care urmeazã vom publica date despre 
achiziþia de autovehicule în România.

OBIECTIVELE STUDIULUI. 
CE NE-AM PROPUS?

Realizarea studiului are a bazã atât o cercetare calita-
tivã bazatã pe studii de caz, analiza legislaþiei, literatu-
rii de specialitate și a studiilor publicate în materia 
APV cât și o cercetare cantitativa, respectiv analizã de 
date rezultate din verificarea tuturor documentaþiilor 
de atribuire publicate în SEAP începând cu data de 
13.11.2018 de intrare în vigoare a Ghidului APV în 
România, pentru achiziþia celor 6 categorii de produse 
și servicii prevãzute în Ordin, respectiv:

 • Hârtie de copiat ºi hârtie graficã

 • Mobilier nou de interior ºi de exterior, servicii de 
renovare/recondiþionare a mobilierului ºi servicii de 
colectare ºi reutilizare a stocului de mobilier aflat la 
sfârºitul ciclului de viaþã

 • Alimente ºi servicii de catering

 • Autovehicule pentru transport

 • Produse ºi servicii de curãþenie

 • Echipamente IT de birou

Studiul a demarat cu monitorizarea achiziþiilor publice 
de hârtie. Pentru monitorizarea achiziþiilor publice de 
hârtie graficã și hârtie de copiat, am utilizat ca metodã 
de cercetare analiza documentarã a unui eșantion de 
documentaþii de atribuire, respectiv verificarea tuturor 
documentaþiilor de atribuire publicate in SEAP între 
13.11.2018 – 15.05.2021.

Pentru evitarea subiectivismului la stabilirea dacã o 
licitaþie este verde sau nu, s-au utilizat criterii obiec-
tive respectiv:
•  obiectul licitaþiilor - hârtia de copiat ºi hârtia graficã 

• am verificat respectarea criteriilor verzi stabilite de 
Ordinul 1068/1652/2018, din caietele de sarcini: 
respectiv (1) hârtia trebuie sã fie produsã din fibre 
de hârtie recuperatã, hârtie reciclatã sau pe bazã de 
fibre neprelucrate, în proporþie de 75% - 100% ºi (2) 
hârtia sã nu conþinã clor elementar - "elementary 
chlorine free" - ECF.

Deși Ghidul APV este obligatoriu din noiembrie 2018 
pentru toate autoritãþile contractante, acestea îl 
utilizeazã într-un procent alarmant de mic

Doar 20% dintre autoritãþile contractante respectã 
Ordinul privind achiziþiile publice verzi de hârtie

Spre exemplu, din totalul procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziþie publicã de hârtie din perioada 
13.11.2018 – 15.05.2021, doar aproximativ 20% dintre 
autoritãþile contractante au respectat Ordinul.

Singura autoritate contractantã care face diferenþa 
este ONAC - Oficiul Naþional pentru Achiziþii Central-
izate, care cumpãrã în numele mai multor autoritãþi 
(câteva mii) și care aplicã Ordinul.

METODOLOGIE
CUM AM REALIZAT ACEST STUDIU?

Studiul a fost demarat în anul 2018 în cadrul Proiectului România Sustenabilã și se va încheia în 
anul 2023.

Etapele intermediare ale studiului vor fi fãcute publice pe parcursul derulãrii acestuia. 
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Concluziile primei etape a studiului.
Ce am aflat?
Perioada monitorizatã a fost între 13.11.2018 (data intrã-
rii în vigoare a Ghidului de achiziþii verzi) – 15.05.2021. 
Numãrul total de proceduri de atribuire (licitaþie 
deschisã și licitaþie simplificatã) publicate în SEAP în 
aceastã perioadã având ca obiect hârtia de copiat ºi 
hârtia graficã a fost de 202. Nu au fost luate în calcul 
procedurile de atribuire anulate și nici achiziþiile publice 
realizate în mod direct (cu o valoare estimatã sub pragul 
de 135.060 lei fãrã TVA), întrucât nefiind proceduri de 
atribuire propriu-zise aceasta nu au o documentaþie de 
atribuire publicã care poate fi verificatã.

Proceduri care respecta Ordinul 
nr. 1068/1652/2018  
14%

Proceduri care respecta partial 
Ordinul nr. 1068/1652/2018
7%

Proceduri care nu respecta 
Ordinul nr. 1068/1652/2018 
79%

În urma analizei, rezultatele indicã faptul cã în perioada 
analizatã de 30 luni, a existat o medie de aproximativ 6,73 
proceduri de achiziþie publicã iniþiate în fiecare lunã. Din 
numãrul total de proceduri de achiziþie publicã (202), 
79% dintre licitaþii nu au respectat cerinþele Ordinului 
1068/1652/2018. Un procent de 7% dintre cele 202 proce-
duri de atribuire au respectat parþial Ghidul APV ( 
utilizând doar un criteriu tehnic dintre cele douã obliga-
torii și cumulative). Numai 14 % din totalul procedurilor 
de achiziþie publicã au respectat în totalitate cerinþele 
Ghidului. (Fig . 1)

Valoarea totalã a procedurilor analizate e de 
136.276.260,3 lei. Trebuie menþionat faptul cã în perioada 
analizatã, mai exact în anul 2019, Oficiul Naþional pentru 
Achiziþii Centralizate a achiziþionat pentru mai multe 
autoritãþi hãrtie de copiat. Procedura a respectat toate 
cerinþele Ordinului nr 1068/1652/2018, iar valoarea 
produselor achiziþionate este una extrem de mare: 
85.288.098,78 lei, reprezentând aproximativ 62,5 % din 
valoarea totalã a procedurilor de achiziþie publicã anali-
zate.

Din acest motiv, deși numãrul procedurilor care nu au 
respectat cerinþele Ordinului 1068/1652/2018 a fost net 
mai mare decât numãrul celor care au respectat total 
sau parþial cerinþele, graficul de valori aratã diferit, așa 
cum se poate observa în Fig. 2 de mai jos.

Proceduri de achiziþie publicã - hârtie de copiat Proceduri de achiziþie publicã - valori

Fig. 2 Grafic aferent perioadei 13.11.2018 – 15.05.2021 – valoarea procedurilor iniþiate fiind de 136.276.260,3 leiFig. 1 Grafic aferent perioadei 13.11.2018 – 15.05.2021 – numãrul de proceduri iniþiate și analizate fiind de 202
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1312 Fig. 3 Grafic aferent perioadei 13.11.2018 – 31.12.2018 – numãrul de proceduri iniþiate și analizate fiind de 12

ANUL 2018
În anul 2018, mai exact de la apariþia Ordinului 1068/1652/2018 (13.11.2018) și pânã la 31.12.2018, au fost identificate un 
numãr de 12 proceduri, din care doar 1 procedurã a respectat prevederilor Ordinului 1068/1652/2018 iar celelalte 11 nu, 
nefiind nicio procedurã care sã respecte parþial Ordinul. Procentual, 92% din proceduri nu au respectat prevederile și doar 
8% au respectat, conform Fig. 3 de mai jos.

Proceduri care respectã Ordinul 
nr. 1068/1652/2018  
8%

Proceduri care respectã parþial 
Ordinul nr. 1068/1652/2018
0%

Proceduri care nu respectã 
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nr. 1068/1652/2018 
92%

Din punct de vedere al valorii procedurile din perioada analizatã aferentã anului 2018 (13.11.2018-31.12.2018), aceasta este de 
2.900.604,94 lei, din care 94% este aferentã procedurilor care nu au respectat cerinþele Ordinului și 6% pentru cele care au 
respetat cerinþele (Fig. 4)

Proceduri de achiziþie publicã - hârtie de copiat Proceduri de achiziþie publicã - valori

Fig. 4 Grafic aferent perioadei 13.11.2018 – 31.12.2018 –valoarea procedurilor de achiziþie publicã
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Fig. 5 Grafic aferent anului 2019 – numãrul de proceduri iniþiate și analizate fiind de 97

ANUL 2019
În anul 2019, au fost identificate un numãr de 97 proceduri, din care 80% nu au respectat cerinþele Ordinului 
1068/1652/2018. Un procent de 4% dintre cele 97 proceduri de atribuire au respectat parþial Ghidul APV ( utilizând doar un 
criteriu tehnic dintre cele douã obligatorii și cumulative). Numai 16 % din totalul procedurilor de achiziþie publicã au 
respectat în totalitate cerinþele Ghidului. (Fig . 5).

Proceduri care respectã Ordinul 
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16%

Proceduri care 
respectã parþial
Ordinul nr. 1068/1652/2018
4%

Proceduri care nu respectã 
Ordinul 
nr. 1068/1652/2018 
80%

Din punct de vedere al valorii procedurile din anul 2019, aceasta este de 116.024.047,90 lei, din care 76% este aferentã procedu-
rilor care nu au respectat cerinþele Ordinului, 23% este aferentã procedurilor care au respectat cerinþele Ordinului și 1% pentru 
cele care au respectat parþial cerinþele (Fig. 6)

Proceduri de achiziþie publicã - hârtie de copiat Proceduri de achiziþie publicã - valori

Fig. 6 Grafic aferent anului 2019 –valoarea procedurilor de achiziþie publicã
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Fig. 7 Grafic aferent anului 2020 – numãrul de proceduri iniþiate și analizate fiind de 57

ANUL 2020
În anul 2020, au fost identificate un numãr de 57 proceduri, din care 79% nu au respectat cerinþele Ordinului 
1068/1652/2018. Un procent de 10% dintre cele 57 proceduri de atribuire au respectat parþial Ghidul APV ( utilizând doar un 
criteriu tehnic dintre cele douã obligatorii și cumulative). Numai 11 % din totalul procedurilor de achiziþie publicã au 
respectat în totalitate cerinþele Ghidului. (Fig . 7).
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Din punct de vedere al valorii procedurile din anul 2020, aceasta este de 10.867.271,89 lei, din care 72% este aferentã procedu-
rilor care nu au respectat cerinþele Ordinului, 21% este aferentã procedurilor care au respectat cerinþele Ordinului și 7% pentru 
cele care au respectat parþial cerinþele (Fig. 8)

Proceduri de achiziþie publicã - hârtie de copiat Proceduri de achiziþie publicã - valori

Fig. 8 Grafic aferent anului 2020 –valoarea procedurilor de achiziþie publicã
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Fig. 9 Grafic aferent perioadei 01.01.2021 – 15.05.2021 – numãrul de proceduri iniþiate și analizate fiind de 36

ANUL 2021
perioada 01.01.2021 – 15.05.2021

În anul 2021, respectiv în perioada 01.01.2021 – 15.05.2021, au fost identificate un numãr de 36 proceduri, din care 72% nu 
au respectat cerinþele Ordinului 1068/1652/2018. Un procent de 8% dintre cele 36 proceduri de atribuire au respectat 
parþial Ghidul APV ( utilizând doar un criteriu tehnic dintre cele douã obligatorii și cumulative). Numai 20 % din totalul 
procedurilor de achiziþie publicã au respectat în totalitate cerinþele Ghidului. (Fig . 9).
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Din punct de vedere al valorii procedurile aferente perioadei 01.01.2021 – 15.05.2021, aceasta este de 6.484.335,49 lei, din care 
73% este aferentã procedurilor care nu au respectat cerinþele Ordinului, 13% este aferentã procedurilor care au respectat 
cerinþele Ordinului și 14% pentru cele care au respectat parþial cerinþele (Fig. 10)

Comparând cele 4 perioade analizate (parte din anul 2018 – 13.11.2018 – 31.12.2018; anul 2019, anul 2020 și parte din anul 2021 
– 01.01.2021-15.05.2021), s-a observat cã:
• procentul de licitaþii care nu respectã cerinþele Ordinului 1068/1652/2018 este cel mai preponderent. Trebuie menþionat cã se 

observã o scãdere a acestuia în decursul anilor: în 2018 era de 92%, în 2019 de 80%, în 2020 de 79%, ajungând la 72% în 2021.
• procentul de licitaþii care respectã cerinþele Ordinului a cunoscut oscilaþii în perioada analizatã. Astfel, în 2018 era de 8%, în 

2019 a crescut la 16%, în 2020 a scãzut la 11%, iar în 2021 a crescut la 20%.
• procentul de proceduri de atribuire care respectã parþial cerinþele Ordinului a oscilat la rândul sãu: în 2018 era de 0%, în 2019 

a crescut la 4%, în 2020 a continuat creșterea pânã la 10%, iar în 2021 a scãzut la 8%.

Proceduri de achiziþie publicã - hârtie de copiat Proceduri de achiziþie publicã - valori

Fig. 10 Grafic aferent perioadei 01.01.2021 – 15.05.2021  – valoarea procedurilor de achiziþie publicã
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CONCLUZII 
FINALE SI
RECOMANDÃRI

Atingerea þintelor de neutralitate climaticã pânã în 2050 
se poate realiza doar prin eforturi concertate, strategice, 
susþinute.

La nivel european APV ca instrument de politica 
publica de mediu devine din ce in ce mai important. 
Atât de important încât este menþionat și în Pactul 
Verde European. 

Comisia Europeanã va propune legislaþie și orientãri 
suplimentare privind achiziþiile publice ecologice. 
Deja, din ce în ce mai multe state europene au adoptat 
acte normative care stabilesc ca fiind obligatorii 
achiziþiile publice verzi: Norvegia Italia, Cehia. 

Alte state europene, chiar daca nu au stabilit 
obligativitatea achiziþiilor publice verzi în proporþie de 
100%, au adoptat planuri naþionale de acþiune pentru 
achiziþii verzi cu procente þintã cuprinse între 60-100%. 
Aceste informaþii ne indicã faptul cã în viitor, utilizarea 
achiziþiilor publice verzi va fi obligatorie.

În România, conceputul de achiziþii publice verzi 
reprezintã un instrument prea puþin cunoscut, 
aplicarea acestui tip de proceduri nu este una 
strategicã ci mai degrabã conjuncturalã. În cazul 
anumitor produse, achiziþiile publice verzi sunt mai 
des utilizate decât în cazul altor 
produse/servicii/lucrãri, dar mai degrabã ca urmare a 
unor prevederi din legislaþia de mediu ºi nu ca urmare 
a manifestãrii unei decizii manageriale orientate cãtre 
sustenabilitate.

Este probabil cã procentul de utilizare a achiziþiilor 
publice verzi va crește din cauza legislaþiei de mediu și 
a legislaþiei privind eficienþa energeticã.

Cu toate acestea, nu mai este timp de o creștere de la 
sine. Atingerea þintelor de neutralitate climaticã pânã 
în anul 2050 și a reducerii emisiilor de gaze cu efect de 
serã cu cel puþin 55 % pânã în anul 2030 se poate 
realiza doar cu un efort concertat ºi doar prin 
utilizarea coordonatã, strategicã ºi responsabilã a 
politicilor publice de mediu, inclusiv a APV.
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Decizie la nivelul 
managementuluiv
de a achiziþiona 
ecologic

Identificã ce 
produs, serviciu
sau lucrare vrei 
sã cumperi

Verificã dacã 
produsul/serviciul/ 
lucrarea se 
încadreazã în 
Ghidul APV sau
cele 19 categorii de 
produse/servicii sau 
lucrãri pentru care 
Comisia Europeanã 
a stabilit criterii 
verzi

Cautã modele de bunã practicã și 
cum au mai aplicat alte autoritãþi 
contractante criteriile APV pentru 
același produs/serviciu/lucrare

Ghidul achiziþiilor
verzi pentru

autoritãþi publice 

Recomandãri pentru autoritãþile publiceANEXA 1

Atât la nivel local cât și central achiziþiile publice verzi trebuie promovate ºi popularizate
mai des în rândul tuturor autoritãþilor contractante dar ºi în rândul operatorilor economici. 

Sporind gradul de utilizare va creºte cota de piaþã a produselor /serviciilor/lucrãrilor cu componentã ecologicã
ºi astfel atractivitatea operatorilor economici pentru a produce și comercializa produse și servicii cu componentã ecologicã. 

Este necesarã o popularizare a modelelor de bunã practicã existente în prezent.

Decizia de a achiziþiona verde trebuie sã fi una strategicã și prioritarã. Angajamentul pentru protecþia mediului
la nivelul autoritãþilor publice trebuie sã fie declarat și asumat de cãtre tot personalul autoritãþii. 

Trainingul personalului autoritãþilor contractante în materia achiziþiilor verzi și împãrtãșirea experienþei practice
în organizarea unor astfel de achiziþii ar trebui sã constituie o prioritate.

Angajamentul de a cumpãra produse, lucrãri sau serviciu cu componentã ecologicã trebuie comunicat cãtre piaþã.

Stabilește în ce loc din documentaþia de atribuire se pot 
introduce criterii ecologice - criterii de calificare, 
specificaþii tehnice, criteriul de atribuire al 
contractului, clauze contractuale 

Verificã dacã existã pe piaþa 
româneascã printr-o analizã sau 

consultare publicã operatori 
economici care sã ofere 

produsul/serviciul/lucrarea cu 
componenta ecologicã pentru a nu 

denatura concurenþa

Utilizeazã 
modele de 

bunã practicã

Cere sprijinul unor consultanþi 
sau unor organisme europene
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Oficiul Naþional pentru Achiziþii Centralizate (ONAC) este 
instituþie publicã cu personalitate juridicã, aflatã în 
subordinea Ministerului Finanþelor ºi a fost înfiinþat prin 
O.U.G. nr. 46/2018 ca unitate de achiziþii centralizate care 
deruleazã în numele ºi pentru utilizatori acorduri-cadru 
pentru produsele achiziþionate în sistem centralizat.

Achiziþioneazã centralizat pentru toate autoritãþile 
centrale și cele din subordinea lor precum și pentru cei 
care se înscriu voluntar ca utilizatori. Au un commitment 
foarte puternic pentru promovarea și implementarea 
achiziþiilor publice verzi și a celor sociale. De exemplu au 
fost publicaþi drept model de bunã practicã pentru 
achizþia centralizatã de mobilier care a avut si 
componentã socialã.
Oficiul Naþional pentru Achiziþii Centralizate, este o 
instituþie publicã nouã -2018 - în subordinea Ministerului 
Finanþelor Publice, care este unitatea de achiziþii 
centralizate la nivel guvernamental.

Adicã categoriile de produse și servicii, care erau 
contractate separat, de cãtre fiecare instituþie publica 
centrala în parte, sunt achiziþionate, centralizat, de cãtre 
ONAC., respectiv:

• combustibili pentru parcul auto;
• hârtie A4 și A3;
• mobilier pentru birou;
• hardware;
• produse de papetãrie și biroticã;
• autovehicule;
• corpuri de iluminat pentru interior;
• produse de curãþenie;
• servicii de telefonie mobilã;
• servicii de curãþenie pentru sedii;
• alte produse și servicii standardizabile și cu volum 

mare, în funcþie de prioritãþi, stabilite prin 
memorandum, aprobat de Guvern.

Suplimentar ONAC a realizat achizitii publice 
centralizate pentru echipamente medicale conform OUG 
n.r 11/2020.

Pentru achizitia de hartie de copiat si hartie grafica 
ONAC a incheiat in anul 2019 un acord cadru pentru o 
perioada de 2 ani pentru 1.158 de autoritati contractante 
din toate regiunile din Romania, ceea ce reprezinta o 
premiera in achizitiile publice sustenabile in Romania 
având ca obiect hârtia.

Modelul de bunã practicã ONAC  
Oficiul Naþional pentru Achiziþii Centralizate
Ce este ONAC?

Aceasta este prima achiziþiie publice centralizate efectu-
atã de cãtre ONAC și de acest nivel. Achiziþiile centraliza-
te genereazã economii în cheltuirea banului public 
datoritã volumului. Este printre primele autoritãþi care 
au aplicat cu succes prevederile Ghidului APV.  

Prima achiziþie publicã de hartie ecologicã centralizatã
Cea mai mare licitaþie de achiziþie de hârtie ecologicã în 
termeni valorici sau de numãr de autoritãþi contractante 
participante, s-a efectuat pentru întreg teritoriul þãrii 
Valoarea maxima estimata a fost de 18.076.406 euro fãrã 
TVA din care: 16.460.970 Euro, fãrã TVA – hârtie A4 și 
1.615.436 Euro, fãrã TVA – hârtie A3;

Pentru sumele contractate nu avem nivel de compara-
þie, fiind prima achiziþie de acest fel din România.

ONAC  
De ce este un model de 
buna practicã? Cornelia Nagy  

Președinte ONAC - Oficiul 
Naþional pentru Achiziþii
Centralizate

“

Nu mai existã o unitate de achziþie centralizatã de acest nivel. Mai mult, existã și autoritãþi care nu sunt obligate sã 
achiziþioneze prin ONAC și -au înscris voluntar sã achiziþioneze prin ONAC. 

A fost o adevaratã provocare aceastã experienþã, dacã þinem cont de faptul cã a fost prima procedurã de achiziþie 
centralizatã la nivel naþional. 

Planificarea, organizarea ºi derularea unei proceduri de achiziþie centralizatã a presupus un efort comun cu utilizatorii 
(instituþii publice care s-au înscris în registrul utilizatorilor ºi sunt parte ai acordurilor-cadru aflate în derulare) precum 
ºi cu operatorii economici din piaþa de profil.

Considerãm cã prin derularea procedurii privind Achiziþia centralizatã pentru furnizarea de hârtie A4 ºi A3 pentru 
fotocopiatoare ºi xerograficã, ONAC a contribuit la îndeplinirea obiectivelor pentru care a fost constituit, dar ºi la parte din 
obiectivele din strategia naþionalã de dezvoltare a României, precum:

• respectarea principiilor aferente procesului de achiziþie de cãtre toate pãrþile implicate în acest proces;

• o mai bunã promovare a imaginii de stat a României în Uniunea Europeanã privind achiziþiile verzi si achiziþiile durabile;

• asigurarea accesului la procedura de achiziþie centralizatã a IMM-urilor (din cei 5 semnatari ai acordului-cadru 
centralizat de hârtie 1 operator economic este mare, restul fiind operatori economici mici ºi mijlocii).
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Studiu coordonat de Alina
Bilan, autor
Președinte, Asociaþia Românã pentru Dezvoltare Localã Durabilã 
Partener, ONV LAW

Asociaþia Românã pentru Dezvoltare Localã Durabilã este o 
organizaþie nonguvernamentalã non profit, înfiinþatã în anul 
2000 care are în centrul preocupãrilor sale dezvoltarea dura-
bilã. 

În acest sens militeazã pentru ca cele 17 obiective, incluse în 
Agenda 2030, sã devinã o preocupare comunã, atât pentru 
Guvern, autoritãþi centrale și locale, dar și pentru mediul de 
afaceri și organizaþii ale societãþii civile, prin realizarea de 
programe de cercetare și studii care sã devinã instrumente 
pentru atingerea obiectivelor incluse in Agenda 2030.

ONV LAW este o societate de avocaturã de business înfiinþatã 
de peste 20 de ani. Are o experienþã vastã în practica 
achiziþiilor publice de peste 15 ani rezultatã din consultanþa 
acordatã autoritãþilor publice și operatorilor privaþi și rezol-
varea provocãrilor juridice specifice din domeniul achiziþiilor 
publice, concesiunilor, serviciilor de utilitãþi publice și infra-
structurã. 

În activitatea lor, avocaþii specializaþi ai ONV LAW încura-
jeazã autoritãþile contractante sã utilizeze criterii verzi în 
licitaþii ajutându-le sã implementeze criterii ecologice la 
nivelul caietelor de sarcini, criteriilor de calificare sau 
selecþie, la nivelul factorilor de evaluare sau a clauzelor 
contractuale.

Alina Bilan este avocat din anul 2005, membrã a 
Baroului București, specializat în drept administrativ, 
achiziþii publice, construcþii si  servicii de utilitate 
publicã. Din pasiune pentru mediu si sustenabilitate, 
Alina Bilan a devenit expert în dezvoltare durabilã si 
este implicatã în calitate de consultant în proiecte ce 
implicã strategii de dezvoltare durabilã sau politici 
publice de mediu. In prezent este doctorand in politici 
publice pentru dezvoltare durabila in cadrul Scolii 
Doctorale SNSPA – domeniul achiziþiilor publice verzi.

Alina ccoordoneazã practica de achiziþii publice, 
Concesiuni, PPP, Drept Administrativ, Construcþi și 
Urbanism și Servicii de Utilitate Publica din cadrul ONV 
LAW. În prezent participã în calitate de speaker la 
diverse conferinþe și seminarii cu privire la achiziþii 
publice, achiziþii publice verzi si dezvoltare durabilã. 
Recent a publicat în Springer Nature într-un volum de 
analizã de politici publice intitulat ”Europeanization of 
Environmental Policies and their Limitations” un 
studiu despre  achiziþiile publice verzi în România.

Expertizã:
• Achiziþii Publice, Concesiuni, PPP , Servicii de Utilitate Publicã, 
• Drept Administrativ
• Infrastructura
• Constructii & Engineering
• Politici de dezvoltare durabilã
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