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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

România a fost reprezentată la întâlnirea practicienilor din domeniul achiziţiilor 

publice referitoare la achiziţiile publice verzi 

 

În perioada 06-08 noiembrie 2013 s-a desfăşurat la Paris întâlnirea 

practicienilor din domeniul achiziţiilor publice referitoare la achiziţiile publice verzi, 

organizată de către Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) 

în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). 

România a fost reprezentată la această reuniune de către delegaţii Ministerului 

Mediului şi Schimbărilor Climatice, doamna Carmen ŢINTĂ – Director, Direcţia 

Investiţii, Achiziţii Publice şi Servicii Interne şi domnul Andrei BANU- Manager 

Public, Unitatea de Politici Publice, Proiecte, Strategii Manageriale. 

Intervenţiile reprezentanţilor Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice 

în plenul reuniunii au cuprins un schimb de opinii şi întrebări privind criteriile 

ecologice utilizate în achiziţiile publice precum şi elaborarea şi monitorizarea 

Planului Naţional al Achiziţiilor Publice Verzi. 

A fost apreciată prezenţa reprezentanţilor României pe parcursul reuniunilor 

desfăşurate pe parcursul celor trei zile în perioada 6-8 noiembrie 2013, în sensul 

implicării în activităţile specifice din cadrul grupului de lucru constituit la nivelul 

OECD-UNEP şi al dezvoltării unei colaborări în domeniul achiziţiilor publice verzi. 

 Reprezentanţii OECD şi UNEP au exprimat interesul de a putea continua 

colaborarea cu reprezentanţii Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice din 

România, în domeniul bunelor practici ale achiziţiilor publice verzi. 

 

*** 

Achiziţia publică verde reprezintă procesul prin care autorităţile contractante 

utilizează criterii privind protecţia mediului care să permită îmbunătăţirea calităţii 

prestaţiilor şi optimizarea costurilor cu achiziţiile publice pe termen scurt, mediu şi 

lung. 

 Pentru autorităţile contractante se stabilesc ţinte multianuale cu caracter 

obligatoriu pentru achiziţii publice verzi care constituie Planul Naţional multianual de 

Achiziţii Publice Verzi. 

http://www.mmediu.ro/
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 Achiziţiile publice verzi contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu la nivel 

naţional şi internaţional şi pot să constituie un instrument deosebit de important 

pentru stimularea producţiei şi consumului durabil, a inovaţiei în industrie, precum şi 

pentru dezvoltarea unei pieţe a produselor, serviciilor şi lucrărilor ecologice. 

 

SERVICIUL DE RELAȚII CU PUBLICUL ȘI MASS-MEDIA 
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