
Str. Armand Călinescu nr.7, et.5, ap.20, 021011 Bucureşti 
Tel. +4 021 314 12 27; Fax +4 021 300 3700 

office@terraiii.ngo.ro; www.terraiii.ngo.ro 

 
 
 
 

 
 
Stimate Domnule/Doamnă, 
 
Organizatia Terra Mileniul III vă prezintă proiectul  “Cumpără verde!” având ca obiectiv creşterea 
gradului de informare şi conştientizare a autorităţilor publice locale privind sistemul de achiziţii publice 
ecologice şi îmbunătăţirea accesului la informaţie privind furnizorii de produse ecologice la nivel 
naţional.  
 
Proiectul aduce laolaltă cele două părţi ale unei pieţe în formare în România (cumpărătorii şi 
vânzătorii), folosindu-se de legislaţia specifică şi de sprijinul Ministerului Mediului, pentru a convinge 
populaţia să se orienteze către un comportament de consum eco. România, ca stat membru UE, are 
obligaţia de a îndeplini o ţintă de 50% privind achiziţiile publice ecologice până în 2010. 
 
De aceea, proiectul nostru invită firmele producătoare sau care comercializează produse ecologice să 
se înscrie pe Portalul www.achizitiiverzi.ro, portal care va fi mediatizat şi promovat în rândul 
autorităţilor publice locale şi centrale şi a altor instituţii. Lansarea portalului va avea loc în cadrul unei 
conferinţe de presă ce va reuni reprezentanţi ai administraţiilor locale şi producători/furnizori de 
produse ecologice. De asemenea, prin acest proiect se va realiza şi Catalogul Produselor şi 
Serviciilor Ecologice care va fi publicat în octombrie 2010. Catalogul va include aproximativ 100 de 
companii dintre cele care se vor înscrie pe Portalul Achiziţii Verzi şi va fi distribuit către 600 de 
administraţii publice din România. 
 
Vă invităm să vă înscrieţi pe acest Portal accesând www.achizitiiverzi.ro. Domeniile produse şi servicii 
la care se referă sistemul Achiziţiei de Produse Ecologice sunt:  

- Construcţii (materii prime ca de exemplu lemnul, aluminiul, oţelul, betonul, sticla şi produse 
pentru construcţii, cum sunt geamurile, materiale de izolare, echipamente de încălzire şi de 
răcire, etc.); 

- Servicii de alimentaţie şi de catering; 
- Transporturile şi serviciile de transport; 
- Energie (inclusiv electricitatea, încălzirea şi răcirea); 
- Echipamente de birou; 
- Îmbrăcăminte, uniforme şi alte textile; 
- Hârtie şi servicii de tipărire; 
- Mobilă; 
- Produse şi servicii de curăţenie; 
- Echipamente utilizate în sectorul sănătăţii. 

 
 
Puteţi înregistra maxim 5 produse/servicii ecologice. Pentru mai mult de 5 produse se va percepe o 
taxă de 20 euro pentru fiecare produs suplimentar.  
 
Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la office@terraiii.ngo.ro. 
 
Cu consideraţie, 
Lavinia Andrei 
Preşedinte TERRA Mileniul IIII 

 


