23 noiembrie 2017
Administrația Națională de Meteorologie,
promotor al achizițiilor publice ecologice

Din anul 2016, Ministerul Mediului participă, în calitate de partener alături de regiunile
Basilicata, Sardinia, Lazio și Fundația Ecosistemi din Italia, la implemenatarea
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). Proiectul GPPbest este coordonat
de Regiunea Basilicata din Italia.
Prin participarea la acest proiect, corelat cu cadrul legislativ național în vigoare
aferent achizițiilor verzi, respectiv Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi,
Ministerul Mediului își propune să încurajeze achizițiile publice ecologice (A.P.E.)
datorită impactului pozitiv pe care acestea îl pot avea asupra dezvoltării și aplicării
tehnologiilor curate și prietenoase cu mediul, accelerând tranziția la economia
circulară, cu emisii reduse de carbon.
Astfel, proiectul GPPbest sprijină Ministerul Mediului să implementeze angajamentele
din domeniul A.P.E. În acest context, echipa proiectului LIFE a recomandat structurilor
ministerului demararea achizițiilor de produse ecologice, pentru a fi un exemplu de
urmat.
Una dintre aceste instituții, Administrația Națională de Meteorologie, a achiziționat
în cursul anului 2017 produse de curățenie biologice. Produsele achiziționate au
diverse certificări, inclusiv eco-labelul Floarea europeană, care garantează un impact
minim asupra mediului a fiecărei etape din ciclul de viață al produsului și lipsa de
chimicale dure, sintetice sau coloranți, faptul că produsele sunt biodegradabile, fără
enzime, fără surfactanți/conservanți derivați parțial sau total din petrochimicale și
sunt realizate din săpunuri pure din uleiuri vegetale ecologice.

Administrația de Meteorologie descrie în interviul de mai jos importanța A.P.E. pentru
instituție și modul cum s-a desfășurat achiziția:
Întrebare:

Care

este

importanța

achizițiilor

publice

ecologice

în

accepțiunea Administrației Naționale de Meteorologie?
ANM: Achizițiile publice ecologice arată orientarea instituțiilor publice spre dezvoltare
durabilă, contribuind la protecția mediului și extinderea pieței cu produse și servicii
prietenoase cu mediul înconjurător.
Întrebare: În ce fel vă sprijină, la nivel instituțional (imagine, atingerea unor
obiective de mediu etc.), practicarea achizițiilor publice ecologice?
ANM: Având în vedere rolul ANM în elaborarea și actualizarea Strategiei Naționale de
Dezvoltare Durabilă, practicarea achizițiilor publice ecologice conduce, în mod
evident,

la o imagine pozitivă a instituției, prin îmbunătățirea componentelor de

planificare și implementare a politicilor și planurilor de achiziții publice verzi.
Totodată, acest tip de achiziții constituie un exemplu de bună practică pentru
celelalte instituții.
Întrebare: În ce context ați publicat această achiziție ecologică, pentru achiziția de
produse e curățenie?
ANM: Făcând parte din grupul de lucru creat în cadrul proiectului GPPbest, am
considerat deosebit de important transferul de cunoștințe la nivelul membrilor
grupului, astfel încât, preluând din experiența partenerilor italieni, ANM a demarat și
realizat achiziția ecologică de produse de curațenie în contextul implementării de
către Ministerul Mediului a Proiectului “GPPbest - Best practices exchange and
strategic tools for GPP”, proiect care are ca obiectiv, printre altele, promovarea
proceselor de achiziții verzi ce pot avea un impact semnificativ pe piață și crearea de
beneficii de mediu.
Întrebare: Ați întâmpinat dificulăți în procesul de achiziție?
ANM: Nu au existat dificultăți în procesul de achiziție, singurul aspect de menționat
fiind acela că la cererea de ofertă transmisă de ANM a răspuns un singur furnizor.
Sperăm însă că numărul achizițiilor publice verzi la nivel de instituții să crească și, în
consecință, furnizorii să își ofere serviciile într-un număr din ce în ce mai mare. În

acest sens, ne bazăm pe creșterea nivelului de cunoaștere a beneficiilor achizițiilor
publice verzi din punct de vedere al mediului și din punct de vedere economic.

Întrebare: Care sunt planurile de viitor ale

Administrației în ceea ce privește

achizițiile ecologice?
ANM: Pentru viitor ANM își propune să extindă achizițiile ecologice și la alte categorii
de produse, astfel încât să contribuim substanțial la îndeplinirea angajamentelor
privind achizițiile publice ecologice.
Stați la curent cu toate noutățile privind practicile A.P.E. din țara noastră pe site-ul
Ministerului Mediului, secțiunea „Achiziții publice verzi”!

