
 
 

Informații generale privind proiectul GPPbest - Best practices exchange and 

strategic tools for GPP 

Pentru a sprijini demersurile sale în domeniul achizițiilor publice ecologice, Ministerul Mediului, 

Apelor și Pădurilor (MMAP) a acceptat invitația de a fi parte în proiectul LIFE "GPPbest - Best 

practices exchange and strategic tools for GPP" (LIFE14 GIE/IT/000812,  Axa “Guvernanță și 

informare”). Acesta se desfășoară în perioada 2015 - 2018 și este implementat de către 

Regiunea Basilicata (coordonator), în parteneriat cu Regiunea Lazio, Regiunea Sardegna și 

Fondazione Ecosistemi (Italia).  

Proiectul GPPbest își propune ca obiective generale: 

 Îmbunătățirea guvernanței politicilor de achiziții publice pentru a asigura orientarea 

acestora către atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

  Îmbunătățirea competențelor de planificare și implementare a politicilor și planurilor 

de achiziții publice ecologice (APE); 

  Îmbunătățirea nivelului de cunoaștere al beneficiilor APE din punct de vedere al 

mediului și din punct de vedere economic. 

Proiectul prevede o acțiune pregătitoare privind alinierea competențelor APE din partea 

autorităților publice implicate și definirea unor hărți de poziționare privind implementarea APE 

în fiecare teritoriu. Se vor crea de asemenea “rețele de activatori GPPbest” constituite din 

grupuri de lucru create în cadrul fiecărei autorități implicate. 

Ulterior se definesc și se activează strategiile de adoptare și implementare a APE: 

§  Regiunea Basilicata va elabora un Plan de Acțiune Regional pentru APE 

§  Regiunea Sardegna își va actualiza Planul de Acțiune Regional și va îmbunătăți 

instrumentele de implementare prin definirea de caiete de sarcini tip și prin întâlniri cu 

furnizorii; de asemenea, va activa un birou de sprijin pentru implementarea APE; 

§  Regiunea Lazio va elabora un Plan de implicare a agențiilor și autorităților regionale și va 

defini 3 acțiuni pilot pentru implementarea Planului de Acțiune Regional, va activa un birou 

de asistență pentru APE și va publica o achiziții verzi în sectorul lucrărilor publice și cel 

alimentar; 



 
 

§  Ministerul Mediului din România va organiza 3 workshop-uri tehnice pentru funcționarii 

publici, va defini un plan pentru promovarea APE și va realiza o acțiune pilot ce va conduce la 

publicarea a 3 achiziții verzi. 

In plus, se vor defini și adopta de către Regiunile italiene: un cod pentru achizițiile verzi din 

centralele de achiziții și 9 achizitii verzi centralizate, precum și un sistem pentru monitorizarea 

APE. 

Proiectul va produce de asemenea: un catalog de bune practici; un blog; linii directoare 

pentru implementarea APE în diverse faze (modelul Plan – Do – Check – Act). 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul proiectului: www.gppbest.eu sau să ne 

scrieți la adresele de email: marisanda.piriianu@mmediu.ro (coordonator GPPbest din partea 

MMAP) și/sau ana.paladus@fondazionecosistemi.org (referent România din partea 

secretariatului tehnic al proiectului). 
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