
     

 

Bulevardul Libertății nr. 12, Sector 5, București 

www.mmediu.ro  

 

COMUNICAT DE PRESĂ  

 

 
 

Ministerul Mediului, în calitate de partener de proiect, a organizat în perioada 11.09-

13.09.2019, la Sibiu, reuniunea transnațională din cadrul proiectului „GPP Stream – Achiziții 

publice verzi și instrumente de sustenabilitate în favoarea eficienței utilizării resurselor” 

[PGI05251], finanțat prin Programul INTERREG EUROPE. 

 

Cu un buget total de 1.413.145 euro din care 1.184.462 euro fonduri nerambursabile alocate de 

Comisia Europeană, proiectul “GPP Stream” se derulează pe o perioadă de 24 luni și este 

coordonat în calitate de beneficiar, de Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia, din Italia, 

având ca beneficiari asociați 8 parteneri din 5 state membre din Uniunea Europeană. 

 

Discuțiile au abordat atât rolul achizițiilor publice verzi ca “facilitator” cheie în procesul de 

adaptare la schimbările climatice și trecerea la economia circulară cât și implicarea 

autorităților publice locale în procesul de implementare a legislației aferente acestui tip de 

achiziții. 

 

Totodată, în cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privind importanța îmbunătățirii 

performanței de mediu a achizițiilor publice la nivel european și național pentru realizarea 

politicilor de dezvoltare durabilă și atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 

2030 (cu referire specială la atingerea Obiectivului 12: Asigurarea modelelor de consum și 

producție durabile), precum și trecerea la economia circulară cu emisii scăzute de carbon. 

  

De asemenea, au fost realizate  schimburi de experiențe și bune practici privind cadrul legal și 

instituțional al achizițiilor publice verzi/ecologice la diferite niveluri, inclusiv în ceea ce 

privește achizițiile centralizate. 

 

La eveniment au fost prezenți peste 35 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice 

centrale și locale de mediu (Ministerul Mediului, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, 

Administrația Națională de Meteorologie), ai autorităților publice centrale (Oficiul Național 

pentru Achiziții Centralizate din cadrul Ministerului Finețelor Publice ) și locale (primării), 

precum și reprezentanți ai partenerilor din cadrul proiectului, respectiv: Regiunea Lazio și 

Fundația Ecosisteme din Italia, Ministerul Mediului și Agenția de Dezvoltare Regională din 

România, Regiunea Gabrovo și Centrul de Sustenabilitate și Creștere Economică din Bulgaria, 

Regiunea Ribera Alta din Spania și Agenția Regională Auvergne-Rone-Alpes Energie-Mediu din 

Franța. 
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