
 
 

 

GPPbest - BEST PRACTICES EXCHANGE AND STRATEGIC TOOLS FOR GPP 

SCHIMB DE BUNE PRACTICI SI INSTRUMENTE STRATEGICE PENTRU GPP 

[LIFE14 GIE/IT/000812] 

 

 

Implementarea proiectului ”GPPbest – Best practices exchange and strategic tools 

for GPP” - LIFE 14 GIE/IT/000812 a început în data de 01.10.2015 și are termen de 

finalizare 30.06.2018.  

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) este partener în acest proiect 

(beneficiar asociat), alături de Regiunile Basilicata, Sardinia și Lazio din Italia și 

Fundația Ecosistemi din Italia. Proiectul este coordonat de Regiunea Basilicata din 

Italia.  

 

Proiectul este finanțat prin Programul LIFE, axa “Guvernanță și informare”, are un 

buget total de 1.365.934 euro (co-finanțare UE – 59,48%).  

Bugetul acestui proiect pentru MMAP este de 82.371 euro, din care: 58,91% (48.521 

euro) reprezintă fonduri nerambursabile UE (LIFE+), iar 41,09% (33.850 euro) 

reprezintă fonduri din bugetul de stat. 

 

Scopul principal al proiectului pentru România este sprijinirea Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor pentru: 

• îndeplinirea angajamentelor privind achizițiile publice ecologice; 

• realizarea de achiziții publice ecologice în anul 2017 (minim 3). 

 

Obiectivele proiectului sunt: 

• îmbunătățirea guvernanței politicilor de achiziții publice verzi pentru a asigura 

orientarea acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

• îmbunătățirea componentelor de planificare și implementare a politicilor și 

planurilor de achiziții publice verzi; 

• îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a beneficiilor achizițiilor publice verzi din 

punct de vedere al mediului și din punct de vedere economic; 

• transferul modelului Regiunii Sardinia din Italia către ceilalți parteneri ai 

proiectului în ceea ce privește planificarea, managementul și implementarea unui 

Plan de Acțiune către alte administrații publice; 

• îmbunătățirea competențelor și instrumentelor de verificare a criteriilor de mediu 

în faza de evaluare a ofertelor de gestiune și execuție a contractelor; 

• sprijinirea promovării proceselor de achiziții verzi ce pot avea un impact 

semnificativ pe piață și crearea de beneficii de mediu; 

• îmbunătățirea metodelor și practicilor de contabilitate a achizițiilor publice verzi. 
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Activitățile pe care trebuie să le desfășoare MMAP în cadrul proiectului: 

 

• Crearea unui grup intern de activatori GPPbest (8 persoane) – realizat OM nr. 

164/28.01.2016 

• Curs de formare în domeniul achizițiilor publice verzi – realizat 28-29.01.2016 

• Organizarea a 3 workshopuri tehnice pe tema achizițiilor publice ecologice: 

1. Integrarea criteriilor verzi, evaluare și sisteme de verificare, cuantificarea 

costurilor și beneficiilor achizițiilor publice ecologice – realizat 23.05.2016 

2. Valorificare, transfer si adaptare a experiențelor regiunilor italiene privind 

monitorizarea practicilor achizițiilor publice ecologice – realizat 07.09.2016 

3. Realizarea unei analize SWOT privind achizițiile publice verzi în Romania 

– urmează a fi realizat în 26.10.2016 

• Eveniment de promovare a proiectului GPPBest, București – realizat 08.09.2016 

• Participare la Forumul CompraVerde – Buy Green dedicat achizițiilor publice 

ecologice, Roma, Italia – 13-14.10.2016 

• Elaborarea unui Plan de diseminare GPPBest în România – termen decembrie 

2016 

• Proiect pilot – realizarea de către MMAP a minim 3 achiziții publice ecologice – 

termen 2017 

• Participare la vizita de studiu pentru analiza modului de funcționare al achizițiilor 

publice ecologice centralizate , Roma, Italia – termen octombrie 2017 

• Elaborarea și publicarea unui raport al implementării achizițiilor publice 

ecologice în România – termen martie 2018 

 

 

În vederea realizării în termen a activităților menționate anterior, este necesară 

suplimentarea bugetului proiectului pentru anul 2016 astfel încât să poată fi elaborat 

Planul de diseminare GPPBest în România până la sfârșitul anului 2016 (5.000 euro 

prevăzuți în proiect), iar experții din proiect să poată participa la Forumul 

CompraVerde – Buy Green, care se va desfășura la Roma, Italia, în perioada 13-

14.10.2016 (4.000 euro prevăzuți în proiect). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat:  Lăcrămioara Chioaru, Director Adjunct/Manager de Proiect 

  Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 


