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Conferință de diseminare a rezultatelor proiectului ”GPPBest - schimb de bune 

practici și instrumente strategice pentru achizițiile publice ecologice” 

 

 Ministerul Mediului a organizat marți, 19 iunie 2018, la Poiana Brașov, conferința de 

diseminare a rezultatelor proiectului GPPbest - Schimb de bune practici și instrumente 

strategice pentru achizițiile publice ecologice [LIFE14 GIE/IT/000812], finanțat prin Programul 

LIFE al Uniunii Europene, axa “Guvernanță și informare”. 

 Cu acest prilej au fost prezentate rezultatele și lecțiile învățate pe parcursul implementării 

proiectului, precum și pașii necesari pentru stimularea achizițiilor verzi care pot avea un impact 

semnificativ pe piață și vor crea beneficii pentru mediu. 

 Cu un buget de 1.365.934 euro, din care 59,48% reprezintă fonduri nerambursabile alocate 
de Uniunea Europeană,  GPPbest se derulează în perioada octombrie 2015 – iunie 2018 și își propune 
să contribuie la îmbunătățirea politicilor de achiziții publice verzi pentru a asigura orientarea 

acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (www.gppbest.eu).   
 
 GPPbest este coordonat de Regiunea Basilicata din Italia, beneficiarii asociați fiind 

Regiunile Sardinia și Lazio din Italia, Ministerul Mediului din România și Fundația Ecosistemi 
din Italia. În România, proiectul GPPbest sprijină Ministerul Mediului să implementeze 
angajamentele din domeniul APE stabilite prin Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile  
publice verzi. Astfel, în prezent, Ministerul Mediului pregătește publicarea Ghidului de 
achiziții publice verzi care cuprinde criterii minime privind protecția mediului pentru 
șase grupe de produse și servicii, precum și modele de caiete de sarcini, ghid elaborat în 
colaborare cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP).  

  
 La eveniment au participat peste 150 de reprezentanți ai autorităților publice 

centrale și locale de mediu (Ministerul Mediului, Agenția Națională pentru Protecția 
Mediului și Agențiile județete de Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu și 
Comisariatele județene ale GNM, Administrația Națională de Meteorologie și Centrele 
Regionale de Meteorologie, Adminsitrația Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”), 
funcționari publici cu atribuții în domeniul achizițiilor publice. 
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