
Responsabilitatea socială în 

achizițiile publice centralizate 

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate 



 Înființarea unei unități de achiziții centralizate a fost prevăzută în Strategia 
Națională în Achiziții Publice adoptată prin H.G. nr. 901/2016, constituind o 
condiționalitate ex-ante pentru România.  
 

 Oficiul  Național  pentru  Achiziții  Centralizate  (O.N.A.C.)  a  fost  înființat  prin  
O.U.G. nr. 46/2018, modul de organizare și funcționare fiind stabilit prin H.G. nr. 
502/2018.  
 

 O.N.A.C. este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice, fiind condusă de un preşedinte cu rang de Secretar de Stat, 
numit prin decizie a prim-ministrului României.  
 

 În exercitarea atribuțiilor sale, O.N.A.C. colaborează cu ministere și organe de 
specialitate din subordinea guvernului, cu alte instituții publice și cu partenerii de 
dialog social.  

 



 reducerea amprentei de carbon 

 

 incluziunea socială  

 

 promovarea inovării 

 

 încurajarea participării IMM-urilor 

 

 



 reducerea amprentei de carbon 



 Ordinul nr. 1068/1652/2018 pentru aprobarea Ghidului de 

achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind 

protecția mediului pentru anumite grupe de produse și 

servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini  

III. Grupe de produse şi servicii prioritare selectate  

1. Hârtie de copiat şi hârtie grafică  

2. Mobilier nou de interior şi de exterior, servicii de 
renovare/recondiţionare a mobilierului şi servicii de 
colectare şi reutilizare a stocului de mobilier aflat la 
sfârşitul ciclului de viaţă  

3. Alimente şi servicii de catering  

4. Autovehicule pentru transport  

5. Produse şi servicii de curăţenie  

6. Echipamente IT de birou 

 Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 

nr.46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea ONAC 

aprobate prin  HG nr. 119 din 27 februarie 2019 

Capitolul II Lista produselor și serviciilor achiziționate în sistem centralizat 

 

Articolul 3 ONAC achiziționează în sistem centralizat:  

a) combustibili pentru parcul auto; 

b) hârtie A4 și A3; 

c) mobilier pentru birou; 

d) hardware; 

e) produse de papetărie și birotică; 

f ) autovehicule; 

g) corpuri de iluminat pentru interior; 

h) produse de curățenie; 

i) servicii de telefonie mobilă; 

j) servicii de curățenie pentru sedii; 

k) alte produse și servicii standardizabile și cu volum mare, în funcție de     

    priorități, stabilite prin memorandum, aprobat de Guvern. 



https://ec.europa.eu/environment/gpp/
eu_gpp_criteria_en.htm 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm










 incluziunea socială 

 

• “Atunci când este posibil, specificaţiile tehnice se definesc în aşa fel încât să corespundă 
necesităţilor sau exigenţelor oricărui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi.” 

•   
  

 











BSI – Buying for Social Impact 
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