Planul After Life
1. Introducere
Proiectul GPPbest a atins, pe parcursul celor 30 de luni de funcționare, câteva rezultate fundamentale
pentru promovarea și consolidarea achizițiilor publice ecologice, atât în interiorul, cât și în afara
administrațiilor publice implicate. Caracteristica fundamentală a acestor rezultate este că acestea nu se
traduc numai în "puncte de destinație" ale proiectului, ci și în crearea condițiilor necesare pentru a
continua politicile ecologice de achiziții publice.
Cele trei regiuni italiene implicate în proiect (Basilicata, Lazio și Sardinia), prin adoptarea planurilor de
acțiune privind APE, au stabilit ținte și obiective până în 2020 și au demarat acțiunile care le vor
permite să atingă aceste ținte. Ministerul Mediului din România a inițiat procesul care va conduce la
aprobarea Planului Național de Acțiune privind GPP (APE) și la construcția unui pilier de conștientizare
și cooperare cu alte instituții publice care vor continua și în anii următori. În același timp, au fost
implementate o serie de instrumente operaționale care vor continua să ghideze administrațiile
implicate ca beneficiari și alte instituții care au participat la activități de instruire, conștientizare și
diseminare pentru adoptarea sistemelor de APE și includerea criteriilor de mediu în procesele de
achiziții:
- Carta angajamentelor, semnată de unitățile centrale de achiziții din Basilicata, Lazio și Sardinia, cu
procedurile interne aferente pentru punerea în aplicare a achizițiilor publice ecologice;
- Catalogul GPPbest, care colectează și disemineazâ exemple de bune practici pentru a face politicile
GPP operaționale în orice tip de instituție publică, indiferent de punctul de plecare;
- Liniile directoare GPPbest (GPPbest Guidelines) care însoțesc instituțiile pas cu pas, cu exemple
concrete de achiziții publice ecologice, metode de monitorizare a APE și cuantificarea costurilor și
beneficiilor înregistrate în cadrul proiectului.

2. Diseminarea produselor și a rezultatelor proiectului după
încheierea acestuia
Diseminarea produselor și a rezultatelor proiectului GPPbest va continua după încheierea acestuia
prin:
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- site-ul web www.gppbest.eu, de pe care pot fi descărcate toate documentele produse și, în special,
catalogul GPPbest și liniile directoare. Site-ul va rămâne activ până în anul 2023.
- instrumentele de diseminare a beneficiarilor proiectului care sunt incluse în planurile de acțiune,
inclusiv site-urile instituționale, sesiunile de formare și sensibilizare și seminarii;
- profilurile de rețele sociale și site-urile gestionate de Fondazione Ecosistemi (în special,
https://www.facebook.com/gppinfonet/ și www.forumcompraverde.it);
- site-urile web pentru unitatea Life din cadrul Ministerului italian al Mediului, care prevăd publicarea
informațiilor privind proiectul GPPbest în august 2018 (http://www.minambiente.it/pagina/progettidel-mese);
- platforma de cunoștințe a Ministerului italian al mediului, care sprijină diseminarea bunelor practici în
domeniul protecției mediului și climei realizate de administrațiile publice italiene prin proiecte
comunitare (http://www.pdc.minambiente.it);
- evenimentele la care vor fi invitați beneficiarii sau ceele direct organizate de aceștia. În timp ce
activitățile planificate la nivel teritorial sunt descrise în următoarele capitole, putem menționa Forumul
CompraVerde-BuyGreen (www.forumcompraverde.it), un eveniment organizat anual de Fondazione
Ecosistemi în colaborare cu Punctul de coordonare național Agenda Locală 21, Ministerul Mediului și
Protecției Teritoriilor și Mării și alți parteneri instituționali importanți, în cadrul cărora vor fi promovate
în continuare rezultatele și canalele proiectului. Următoarea ediție este programată la Roma pe 18 și
19 octombrie 2018.
În plus, beneficiarii proiectului vor continua să difuzeze produsele și rezultatele proiectului în cadrul
rețelelor din care fac parte și în cadrul inițiativelor în care aceștia participă la nivel național și
european, precum:
 Rețeaua europeană de achiziții durabile Procura+, Fondazione Ecosistemi fiind un partener
strategic al acesteia;
 Rețeaua de orașe metropolitane italiene, care a semnat un memorandum de înțelegere pentru
promovarea APE, căreia Fondazione Ecosistemi oferă asistență tehnică și indicații operaționale
în 2018;
 Memorandumul de înțelegere între MATTM (Ministerul Mediului și Protecției Teritoriului și
Marii, pe acronimul italian) și Conferința Regiunilor și Provinciilor, semnat cu scopul de a
consolida competențele operatorilor din administrația publică responsabili de centrele de
achiziții, în care regiunile din Sardinia și Lazio sunt implicate activ;
 Comitetul național de gestionare a planului de acțiune GPP național, care include regiunea
Sardinia.
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Nu în cele din urmă, rezultatele și cunoștințele GPPbest vor fi diseminate și exploatate în contextul
noilor proiecte comunitare în care sunt implicați beneficiarii, în special: Life GreenFEST (Fondazione
Ecosistemi 2017-2020) și proiectul INTERREG Europe GPPStream (Regiunea Lazio, Ministerul Mediului
și Fondazione Ecosistemi 2018-2022).

3. Acțiunile viitoare planificate în Basilicata
Proiectul GPPbest a făcut posibil ca tema achizițiilor publice ecologice să fie o moștenire împărtășită de
un număr mare de administrații publice, companii de investiții, companii private și profesioniști din
Basilicata. Rămân încă multe aspecte de realizat, dar proiectul GPPbest a pregătit calea pentru un
proces ireversibil, care cere regiunii, instituțiilor publice și entităților private să urmărească punerea în
aplicare a practicilor de achiziții ecologice, productive și viabile din punct de vedere socio-economic. În
acest context, Centrala unică de achiziții din regiunea Basilicata (SUA-RB, pe acronimul său italian)
joacă un rol fundamental și promovează aplicarea CAM (criterii minime de mediu, pe acronimul italian)
în contractele publice de lucrări, bunuri și servicii. Aceasta va contribui la reconversia ecologică a
economiei prin schimbarea acțiunilor principalilor actori, modificarea comportamentelor acestora și
stimularea unor obiective de protecție a mediului ambițioase, dar concrete.

3.1 Continuitatea bunelor practici în cadrul administrației regionale
Angajamentul administrației regionale va continua prin promovarea criteriilor de mediu în planurile și
programele regionale, provinciale și municipale, astfel încât să se atingă obiectivele stabilite pentru
achizițiile de bunuri și servicii durabile. Regiunea Basilicata va continua să lucreze la următoarele
obiective:
A. Regulamentul privind trezoreria consiliilor regionale;
b. Regulamentele trezoreriei Consiliului Regional;
c. Planul operațional pentru raționalizarea companiilor de investiții din Regiunea Basilicata (revizuire)
- Acquedotto Lucano S.p.A.
- Sviluppo Basilicata S.p.A.
- Società Energetica Lucana S.p.A.
d. Reglementări pentru servicii de catering școlar, transport și asistență școlară la nivel municipal/
provincial;
e. Regulamentele Trezoreriei municipiului Lucanian;
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f. Planurile de acțiune ale fundațiilor:
- Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica;
- Fondazione di partecipazione "Osservatorio Ambientale Regionale";
- Fondazione Città della Pace;
- Comisia de film Fondazione Lucana;
g. Planuri energetice municipale (PAES/SEAP): 64 planuri municipale, dintre care 26 au fost deja
validate de către Comisia Europeană.
Planul regional de acțiune prevede utilizarea formularelor specifice pentru colectarea datelor necesare
pentru elaborarea indicatorilor de monitorizare. Monitorizarea procedurilor de achiziții durabile se va
realiza prin criteriile minime de mediu definite de Ministerul Mediului. În plus, va fi creat un birou de
coordonare pentru promovarea și implementarea unui dialog continuu între administrațiile publice,
companii, profesioniști și părțile interesate. Aceste activități vor constitui o parte substanțială a
procesului de monitorizare permanentă, care va fi revizuit anual.

3.2 Acțiuni de diseminare și comunicare în teritoriu
Regiunea Basilicata intenționează să exploateze pe deplin marca "Matera 2019", capitala europeană a
culturii. În acest sens, a fost lansată o colaborare specială cu Fondazione Matera-Basilicata 2019. Tema
durabilității caracterizează de fapt întregul dosar "Matera 2019".
Rezultatele acestei colaborări includ:
A. Festivalul Dezvoltării Durabile organizat pe 30 mai 2018: o inițiativă care vizează înțelegerea,
discutarea, reflecția, sensibilizarea și diseminarea culturii sustenabilității și promovarea Agendei 2030 a
ONU;
b. "Dal vecchio mondo arriva il nuovo" (Noua lume provine din vechea lume), 28.02 / 01.03.2017:
întâlniri privind modelul de sustenabilitate Aaruhs 2017, care vizează înțelegerea modului în care
modelul Aaruhs poate fi aplicat în Basilicata.

4. Acțiunile viitoare planificate în Lazio
Regiunea Lazio a asigurat continuitatea GPPbest, creând o interacțiune cu alte proiecte, cum ar fi
proiectul SHERPA (CUNOȘTINȚE ÎMPĂRTĂȘITE PENTRU RENOVAREA ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE
ADMINISTRAȚIILOR PUBLICE). Legătura stabilită cu proiectul Interreg GPPSTREAM este, de asemenea,
interesantă și relevantă, cu scopul de a integra CAM-urile în instrumentele europene de planificare și
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de finanțare. În ceea ce privește partenerul Regiunea Lazio, integrarea acestor criterii va avea loc în
cadrul achizițiilor aferente Programului de dezvoltare rurală 2014/2020, gestionat în prezent de
Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Vânătoare și Pescuit. Mai exact, colegii responsabili de
acest INTERREG au fost incluși în grupul de activatori GPPbest și au fost implicați în conferința finală de
la Matera, pentru a extinde și a întări difuzarea politicilor create în ultimii ani.

4.1 Continuitatea bunelor practici în cadrul administrației regionale
Regiunea Lazio va menține grupul de activatori GPPBest și va încerca să-l extindă pentru a asigura o
comparație, auto-formare și o aplicare din ce în ce mai incisivă a criteriilor minime de mediu.
Activitatea de sensibilizare a angajaților regionali va continua prin sistemul intern de înregistrare a
actelor și rezoluțiilor în cadrul căruia a fost inserată obligația de a identifica în draftul rezoluțiilor
angajamentele de cheltuieli efectuate conform codului de contracte, inclusiv o notă privind CAM.
Adresa de e-mail gppbest@regione.lazio.it va rămâne activă pentru a continua să sprijine autoritățile
(municipalități, provincii, comunități montane, autorități de gestionare a parcurilor, ATERs (Companie
teritorială de construcție rezidențială, pe acronimul italian), consorții de recuperare, IPAB (Instituții
publice de asistență și caritate, pe acronimul italian) etc. și agențiile regionale privind procedurile de
achiziții publice în conformitate cu criteriile stabilite de achizițiile publice ecologice.

4.2 Acțiuni de diseminare și comunicare pe teritoriu
Sunt planificate sesiuni de formare ulterioare cu asociații profesionale: arhitecți, ingineri, agronomi și
forestieri cu privire la noul Cod de Contracte Publice și la aplicarea CAM-urilor în planificarea și
achizițiile referitoare la diferite sectoare tematice.
Au fost planificate forme de comunicare care pot contribui la promovarea unor noi modele de consum
durabil și la diseminarea celor mai bune practici, politici și abordări pentru achizițiile publice ecologice
pentru a continua evidențierea avantajelor și încurajarea aplicării acestora cât mai larg. În mod
specific, scopul este de a încuraja din ce în ce mai mult schimbul și îmbunătățirea bunelor practiciAPE
deja implementate în unele regiuni italiene și de a dezvolta un sistem de instrumente și cunoștințe
care să favorizeze adoptarea unor achiziții publice ecologice și în contextul activităților centralizate de
achiziții.

5. Acțiunile viitoare planificate în Sardinia
5.1 Continuitatea bunelor practici în cadrul administrației regionale
Regiunea Sardinia intenționează să continue cu numeroasele activități deja începute și care vor trebui
să devină parte integrantă a activităților curente ale administrației. Printre acestea: revizuirea
programului de taxe regionale, cu introducerea "elementelor verzi" care vizează facilitarea aplicării
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CAM-urilor Ministerului Mediului; promovarea în cadrul tuturor asociațiilor profesionale a seminarelor
de formare; colaborarea cu universitățile, astfel încât CAM-urile să fie luate în considerare în
programele de examen; implicarea continuă a reprezentanților companiilor cu care s-au înregistrat
deja schimburi importante în trecutul recent. O activitate importantă în desfășurare este punerea în
aplicare a unui sistem de monitorizare care va afecta rezoluțiile regionale legate de demararea
achizițiilor în care va fi explicit solicitat să se indice dacă este sau nu o achiziție ecologică și, de
asemenea, modificarea sistemului Sardinia CAT referitoare la achizițiile pe piața electronică regională.

5.2 Acțiuni de diseminare și comunicare pe teritoriu
În prezent, Regiunea Sardinia se angajează să ofere asistență părților interesate, atât în sectoarele
public, cât și privat, solicitând în anumite cazuri întâlniri comune pentru a aborda împreună
problemele întâlnite în anumite sectoare. Specificațiile standard sunt trimise instituțiilor care o solicită
iar problemele care există încă în aplicarea CAM-urilor au fost împărtășite cu operatorii din sectorul
deșeurilor, menținând angajamentul de a organiza reuniuni pentru a face față mai bine problemelor
întâmpinate. Cu resursele din bugetul 2019-2020, va continua cu asistența tehnică în sprijinul
instituțiilor publice și implicarea entităților private. Site-ul web va fi actualizat și promovat astfel încât
să reprezinte un instrument util pentru a răspunde cât mai multor solicitări ale instituțiilor publice.
În acești ani, administrația regională va fi, de asemenea, implicată în punerea în aplicare a acțiunilor
prevăzute în noul PAPERS 2017-2020. Printre acestea se numără, de exemplu, definirea unei căi de
formare experimentale (cu implicarea universităților și a asociațiilor profesionale) care să includă în
cursurile și seminariile de formare/specializare profesională cunoștințele și metodologiile necesare
pentru APE/GPP. O altă acțiune vizează activitățile de promovare vis-avis de companii pentru
adoptarea unor criterii și practici durabile în managementul intern, prin protocoale și sisteme
dezvoltate împreună cu organizațiile profesionale, pentru a facilita un comportament durabil chiar și în
acele companii care în prezent nu dispun de resurse financiare pentru certificare.
Sistemul de monitorizare ar trebui să înceapă să funcționeze la începutul noului an și este luată în
considerare posibilitatea publicării acestuia prin întâlniri și linii directoare.

6. Acțiunile viitoare planificate în România
6.1Continuitatea bunelor practici în cadrul Ministerului Mediului
În România, la nivel intern, Ministerul va investi eforturi pentru a continua consolidarea capacităților
personalului implicat în GPPbest, astfel încât să finalizeze și să ajusteze cadrul legislativ național APE, să
asigure buna implementarea a unui nou proiect european privind APE și promovarea APE intern și
extern, către o paletă largă de părți interesate. Din iunie 2018, Ministerul Mediului din România
implementează împreună cu alți 8 parteneri europeni din 5 țări (printre care Regione Lazio și
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Fondazione Ecosistemi din GPPbest) proiectul INTERREG EuropeGPP Stream –Green Public
Procurement and Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming. Coordonat de Regiunea
Friuli (Italia), proiectul va urmări dezvoltarea și utilizarea instrumentelor APE care favorizează eficiența
resurselor pentru beneficiarii fondurilor UE și a altor instrumente de politică națională, regională și
locală. În cadrul Ministerului, GPP Stream va fi implementat de echipa de proiect GPPbest și va implica
în mod activ activatorii GPPbest.
În cadrul proiectului, Ministerul va elabora în anul 2018 o strategie internă pentru a încorpora
practicile APE în cadrul instituției, pentru a oferi un model politic altor instituții și pentru a crea cercuri
virtuoase, deoarece strategia va fi făcută publică. În al doilea rând, Ministerul își va valorifica
experiența internă de consolidare a capacității APE din acțiunile GPPbest (identificarea și instruirea
activatorilor GPPbest, formarea APE a personalului, analiza SWOT privind APE, dezvoltarea
participativă a instrumentelor APE) pentru dezvoltarea în GPP Stream a unei metodologii de
identificare și implicarea persoanelor cheie din fiecare instituție implicată în proiect. În cele din urmă,
pentru a instituționaliza tema și prioritățile APE, Departamentul de Fonduri Externe, responsabil cu
GPPbest și actualul GPP Stream, va depune toate eforturile necesare pentru înființarea unui
departament APE în cadrul Ministerului în perioada următoare.

6.2 Acțiuni de diseminare și comunicare în alte instituții centrale și pe teritoriu
Cele mai importante acțiuni către administrațiile naționale și teritoriale vor proveni din finalizarea și
diseminarea cadrului național privind APE și din proiectul INTERREG GPP Stream. În ceea ce privește
cadrul național APE inițiat în cadrul GPPbest, Ministerul va revizui, până la sfârșitul anului 2018, Legea
69/2016 privind APE pentru a fi în concordanță cu cele mai recente evoluții legale privind achizițiile
publice (datând din mai 2018) și cu modificările sistemul de achiziții publice electronice (SICAP). Tot la
finele anului, Ministerul va aproba Ghidul APE co-dezvoltat împreună cu Autoritatea Națională pentru
Achiziții Publice (ANAP) și va depune eforturi semnificative pentru finalizarea procedurii de aprobare a
Planului Național de Acțiune privind APE, ambele instrumente dezvoltate în GPPbest. În acest sens, vor
fi realizate reuniuni de consultări periodice atât la nivel intern, în cadrul echipei GPPbest, cât și la nivel
extern, cu părțile interesate existente și cu cele recent identificate (în special din acțiunile de
diseminare a GPPbest din mai - iunie 2018). Proiectele actelor juridice vor fi publicate on-line și vor
beneficia de comunicări personalizate ale ministerului pentru a asigura cea mai mare difuzare a
acestora.
În plus, în 2019, ca parte componentă a programului său de consolidare a capacitățilorinterne în
domeniul APE prevăzut în Planul Național de Acțiune APE, ministerul va sprijini organizarea a două
traininguri consistente în domeniul APE în București (pentru autoritățile centrale) și Piatra Neamț
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(pentru administrațiile regionale și locale) în cadrul unui contract al Comisiei Europene coordonat de
ICLEI și care are subcontractant Fondazione Ecosistemi.
Activități suplimentare de comunicare și diseminare vor consta în comunicări dedicate pe parcursul
anului 2018 pentru instituțiile subordonate ale ministerului care vor prevedea APE în planificarea
anuală a achizițiilor publice pentru anul 2019, în conformitate cu Planul național APE, identificarea și
promovarea celor mai bune practici APE pe siteul Ministerului si promovarea APE în cadrul
evenimentelor LIFE la care participă Direcția de accesare a fondurilor externe.
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