
 

 

București, 14 decembrie 2017 

 

Garda Națională de Mediu, 

promotoare a achizițiilor publice ecologice 

 
Din anul 2016, Ministerul Mediului participă, în calitate de partener alături de regiunile Basilicata, 

Sardinia, Lazio și Fundația Ecosistemi din Italia, la implementarea proiectului ”GPPbest – Schimb de 

bune practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice” [LIFE14 GIE/IT/000812], 

finanțat prin Programul LIFE, axa “Guvernanță și informare” (www.gppbest.eu).  

Prin participarea la proiect, în contextul legislativ național în vigoare aferent achizițiilor verzi, 

respectiv Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi, Ministerul Mediului își propune să 

încurajeze achizițiile publice ecologice (A.P.E.) datorită impactului pozitiv pe care acestea îl pot avea 

asupra dezvoltării și aplicării tehnologiilor curate și prietenoase cu mediul, accelerând tranziția la 

economia circulară, cu emisii reduse de carbon.  

O serie de instituții publice centrale, subordonate Ministerului Mediului, și-au asumat provocarea de 

a pune în practică conceptul de achiziții publice ecologice pe parcursul anului 2017, devenind astfel 

un exemplu de urmat și pentru alții. Una dintre aceste instituții este Garda Națională de Mediu.  

În 2017, GNM a realizat două achizitii ecologice:  

- Contract de furnizare a 73 de bucăți autovehicule pentru Comisariatul General al Gărzii 

Naționale de Mediu, LOT I – 62 de autoturisme de teren și LOT II – 11 autoturisme tip Berlină: 

în caietul de sarcini a fost introdusă ca cerință minimă de calificare norma de poluare EURO 6. 

        - Contract servicii de curățenie pentru sediile Gărzii Naționale de Mediu: în caietul de     

sarcini au fost introduse ca cerintă minimă de calificare ‘’etichetele ecologice’’ pentru 

produsele de curățenie (detergent), hârtie igienică și hârtie prosop. 

Conform opiniei Gărzii Naționale de Mediu, achiziţiile publice verzi, pe lângă faptul că protejează 

mediului, sunt și eficiente din punct de vedere economic. Astfel, realizând achiziții ecologice, se pot 

economisi materiale şi energie, se reduce cantitatea de deşeuri şi poluarea, se promovează 

reducerea emisiilor cu efect de seră prin diminuarea cantității de CO2 emisă în atmosferă. 

Având în vedere specificul activității Garzii Naționale de Mediu sub aspect de inspecție și control,  

http://www.gppbest.eu/


 

 

GNM consideră că este important să ofere un exemplu ”bun de urmat” în ceea ce privește 

adopatarea și realizarea achizițiilor publice ecologice care să demonstreze atât impactul pozitiv al 

acestor achiziții asupra protecției mediului, precum și implicarea socială a instituției și a angajaților 

acesteia în protejarea și conservarea bogățiilor/resurselor naturale ale țării.  

Pentru anul 2018, Garda Națională de Mediu și-a propus realizarea a cel putin 50% din totalul 

achizițiilor publice ca achiziții publice ecologice. GNM va participa, alături de Ministerul Mediului  la 

elaborarea unor criterii ecologice pentru grupe de produse, servicii și lucrări care vor fi incluse în 

caietele de sarcini. Avantajele achizițiilor pubile verzi vor fi diseminate, pe scară largă, atât câtre 

cetățeni, cât și către Comisariatele Județene ale Gărzii. 

 

Pentru informații despre A.P.E. accesați site-ul Ministerului Mediului, secțiunea „Achiziții publice 

verzi”! 

 

http://www.mmediu.ro/categorie/achizitii-publice-verzi/192
http://www.mmediu.ro/categorie/achizitii-publice-verzi/192

