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Ministerul Mediului este Partener (beneficiar asociat) în proiectul ” GPP Stream – Achiziții 
publice verzi și instrumente de sustenabilitate în favoarea eficienței utilizării resurselor” 
[PGI05251], finanțat prin Programul INTERREG Europe. Bugetul proiectului este de 1.413.145 
euro, 1.184.462 euro reprezintă fonduri nerambursabile alocate de Uniunea Europeană din care 
Ministerul Mediului are 108.194 euro, respectiv 91.964,90 euro fonduri nerambursabile. 
 
“GPP Stream” se derulează în perioada 01.06.2018 - 31.05.2020. și este coordonat, în calitate 
de beneficiar, de Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia, din Italia, beneficiari asociați fiind 
8 parteneri din 5 state membre, respectiv: Regiunea Lazio și Fundația Ecosistemi din Italia, 
Ministerul Mediului și Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Est din România, Regiunea Gabrovo 
și Centrul de Sustenabilitate și Creștere Economică din Bulgaria, Regiunea Ribera Alta din 
Spania și  Agenția Regională Auvergne-Rhône-Alpes Energie-Mediu din Franța.  
 
 
Obiectivele proiectului sunt: 

1. Identificarea, colectarea și familiarizarea cu cele mai bune practici și instrumente de 
sprijin pentru adoptarea unor achiziții publice ecologice orientate spre eficiența 
resurselor în cadrul organismelor responsabile de instrumentele de politică; 
2. Îmbunătățirea integrării obiectivelor și acțiunilor APE (Achiziții Publice Ecologice) în 
cadrul programelor de finanțare și al planurilor sectoriale/de dezvoltare; 
3. Îmbunătățirea capacității administrațiilor naționale, regionale și locale de a-și alinia 
acțiunile în vederea îmbunătățirii implementării APE; 
4. Îmbunătățirea capacității de monitorizare a implementării APE declanșate prin 
implementarea unor instrumente și planuri specifice de politică; 
5. Stimularea adoptării cererii ecologice de bunuri și servicii pe parcursul tuturor 
etapelor de implementare a instrumentelor de politică, inclusiv a celor care sunt 
afectate dar nu sunt gestionate direct de autoritățile care au dezvoltat instrumentele. 

 
“GPP Stream” - este un program important pentru Ministerul Mediului în condițiile în care 
achizițiile publice ecologice au o relevanță actuală deosebită pentru România, având în vedere 
prevederile Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi. Legea stabilește 
responsabilitatea Ministerului Mediului în ceea ce privește elaborarea politicii naționale în 
domeniul achizițiilor publice verzi, precum si a Planului național de achiziții publice verzi care 
urmează să stabilească ținte multianuale. În acest context, proiectul ”Achiziții publice verzi și 
instrumente de sustenabilitate în favoarea eficienței utilizării resurselor” este o continuare 
firească a 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) care a fost finalizat în iunie 2018. 
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