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Bun venit  

Stimate cititor, 

Bine ați venit la cea de-a treia ediție a buletinului 

informativ elaborat in cadrul proiectului GPP-STREAM! 

GPP-STREAM este un proiect european finanțat de 

Programul INTERREG Europe care are ca scop crearea 

de oportunități pentru ca autoritățile publice să stimuleze 

eco-inovarea, eficiența resurselor și creșterea ecologică 

prin achiziții publice verzi (GPP sau APV). 

În următoarele pagini, veți găsi materiale care descriu 

contextul general și obiectivele proiectului, precum și 

informații cu privire la ultimele evoluții și evenimente 

viitoare. 

Proiectul GPP-STREAM va publica 7 buletine 

informative, în total, in următorii 2 ani, așa că vă rugăm 

să vă abonați la newsletter-ul nostru pe canalul: 

www.interregeurope.eu/gpp-stream . 

Vă vom ține la curent cu privire la progresul nostru și 

rezultatele cheie prin intermediul site-ului proiectului, 

evenimente tematice și buletine de știri. 

Echipa proiectului GPP-STREAM! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul pe scurt 

 

GPP-STREAM își 
propune să dezvolte 
instrumente de 
gestionare, punere în 
aplicare și monitorizare 
a instrumentelor de 
politică care integrează 
Achizițiile Publice Verzi, 
asigurând atât 
maximizarea câștigurilor 
generate de eficiența 
utilizării resurselor, cât și 
instituționalizarea 

obiectivelor privind 

Achizițiile Publice Verzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
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NOUTĂȚI DIN FRANȚA 

 Întâlnirea stakeholderilor la 

Lyon, Franța  
 

 

Date: 23 Mai 2019 
Location: Hôtel de Région Auvergne-Rhône-
Alpes 
 

Această zi a oferit oportunitatea de a 

prezenta, în prima parte a zilei, obiectivele și 

activitățile proiectului GPP-STREAM din 

cadrul Interreg EU într-un format plenar, ca 

mai apoi să fie prezentată comunităților ce-a 

de-a doua versiune a Planului Național 

pentru Achiziții Publice Durabile (PNAPD). 

Tot în această zi s-a creat o legătură între 

actorii publici din domeniu care doresc să 

integreze dezvoltarea durabilă pe piețele lor 

și între: Minister, Regiunea AURA și membrii 

rețelei regionale de cumpărători publici 

îndrumați de AURA-EE.  

În cea de-a doua parte a zilei, s-au 

desfășurat activități pe grupuri de lucru 

pentru a face bilanțul practicilor actuale, 

pentru a defini o situație țintă și pentru a 

identifica mijloacele necesare în promovarea  

achizițiilor durabile pe 3 teme (3 grupuri de 

lucru): 

 

Acest prim grup pe lucru reprezinta una 

dintre axele propuse de AURA-EE 

Ministerului francez pentru tranziția 

ecologică și solidară în cadrul GPP-

STREAM, pentru a întocmi un inventar al 

practicilor și de a reflecta asupra necesităților 

organizațiilor pentru achiziții durabile, 

elemente CCTP eficiente/ specificații tehnice 

speciale din punctul de vedere al dezvoltării 

durabile și a indicatorilor pentru 

monitorizarea și evaluarea contractelor. 

În general, actorii de pe teren se așteaptă ca 

Planul să fie direct exploatabil și să furnizeze 

elemente concrete necesare implementării 

achizițiilor durabile pe teritorii (un Plan de 

Stat pentru Teritorii și nu un Plan de Stat 

pentru Stat). Această constrângere este, de 

aceea, ca statul să propună un document 

eficient, “ușor” și suficient de precis pentru a 

răspunde nevoilor clare identificate ale 

teritoriilor. Aceste tendințe majore nu au 

părut ca fiind o surpriza, deoarece prin 

sondajul lansat în aprilie 2019 de către 

AURA-EE pentru lucrătorii de pe teren ce fac 

parte din grupul de lucru GPP-STREAM, s-

au constatat următoarele:  

 #1 – organizare, condiții și mijloace 

pentru achiziții durabile; 

 #2 – dezvoltarea 

CCTP(“Community Champion 

Training Programme”)/ specificații 

tehnice speciale/ de la 

aprovizionare la selecția 

furnizorilor; 

 #3 – evaluarea și monitorizarea 

implementării. 
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Lecțiile învățate din această întâlnire 

(sondaje + sesiunea de lucru cu grupul nr. 1) 

vor fi continuate la o viitoare sesiune a 

grupului de lucru nr. 2 în data de 25 iunie la 

sediul AURA-EE. În sfârșit, concluziile vor fi 

prezentate în cadrul celei de-a treia sesiuni a 

grupului de lucru nr. 3 în septembrie 2019, 

care va conduce la redactarea unei note 

rezumate pentru Minister, la sfârșitul anului 

2019. Această notă va oferi o bază pentru 

recomandările ce vor fi trimise catre Minister 

pentru rescrierea Planului în 2020. 

NOUTĂȚI DIN ITALIA 

 Începerea ciclului de pregătire 

pentru administrația publică și 

reprezentantii mediului privat ai 

grupului de acțiune Italian 

TERRE DI PRE.GIO 

Având în vedere rolul Regiunii Lazio în 

proiectul GPP-STREAM, adică promovarea 

și integrarea abordării Achizițiilor Publice 

Verzi în politicile de finanțare europene, cu 

referire în special la fondurile FEDR, 

Regiunea Lazio va implica GAL-uri (Grupuri 

de Acțiune Locală). 

  

GAL-urile sunt asociații constituite din 

administrații publice locale și părți interesate 

locale, ale căror Planuri de Dezvoltare 

Rurală Locală (LRDP) sunt finanțate de 

RRDP în cadrul Măsurii 19 (articolul 35 din 

Regulamentul UE nr. 1305/2013). 

 

Fiecare GAL realizează un LRDP și 

integrează, așa cum este stabilit pentru 

RRDP, prioritățile creșterii durabile, definite 

prin reglementările europene, activând 

licitațiile publice locale pentru a sprijini 

măsuri specific de dezvoltare, inclusiv 

măsurile de interes pentru proiectul GPP-

STREAM, adică măsura 4 (art. 17 din 

 Necesitatea unor exemple 

concrete și reproductibile, 

necesitatea unor instrumente 

simple și eficiente. 

 Necesitatea de a fii sensibilizat și 

instruit în achiziții durabile 

(argumente, fapte). 

 Necesitatea de a fi îndrumați și 

necesitatea existenței unor  

facilități locale și regionale. 

 Necesitatea de a defini 

obiectivele specific și măsurabile. 
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Regulamentul UE 1305/2013), măsura 6 (art. 

16 din Regulamentul UE 1305/2013) și 

măsura 7 (art. 20 din Regulamentul UE 

1305/2013). 

Interacțiunea dintre GAL-uri și Regiunea 

Lazio va avea loc prin întâlniri axate pe 

analiza cheie a PCB, a PDR și pe rezultatele 

și efectele monitorizării acestora. 

Regiunea Lazio a implicat deja în proiect un 

GAL specific (Terre di Pre.GIO), format din 

11 administrații publice locale și 18 părți 

interesate locale. 

Pe 12 iunie 2019, GAL-ul Terre di Pre.GIO 

împreună cu colaborarea Regiunii Lazio, a 

organizat prima întâlnire ce vizează ciclul de 

instruireadresat administrațiilor publice și 

părților interesate din grupul de acțiune local 

Terre di Pre.GIO. Unul dintre cursurile de 

formare activate de GAL se referă la soluțiile 

verzi pentru administrația publică și părțile 

interesate private. Fondazione Ecosistemi și 

Regiunea Lazio au participat la acest 

eveniment pentru a sprijini GAL și părțile 

interesate ale acestora în materie de GPP. 

NOUTĂȚI DIN ROMÂNIA 

  Întâlnirea părților interesate la 

Piatra Neamț, România 

 

Prima întâlnire a grupului de lucru cu părțile 

interesate a avut loc la Piatra Neamț. 

Participanții au fost reprezentanți ai mediului 

public și privat al Regiunii Nord-Est. 

Subiectele discutate au fost: 

 

În primă instanță, proiectul a fost prezentat, 

activitățile fiind deja implementate și etapele 

următoare au fost discutate de-a lungul 

prezentării. Cele  mai importante probleme 

discutate s-au referit la: 

 

 Prezentarea proiectului GPP-

STREAM; 

 Prezentarea unui prim set de 

bune practice identificate de 

regiunile partenere din Italia și 

Spania și a celor mai importante 

aspecte pe care le-a identificat 

echipa de proiect; 

 Stabilirea nivelului de cunoștințe 

și a priorităților părților interesate 

din Regiunea Nord-Est în 

implementarea acestui proiect. 

 

 Principiile și posibilitățile de a 

implementa dialogul competitiv în 

România, pe baza exemplului de la 

Castellon;  

 Zonele de intervenție care pot fi 

abordate ca APV în cadrul POR;  

 Necesitatea de a organiza instruire 

pe APV(în special pe LCC), similar cu 

abordarea RA Friuli-Venezia-Giulia în 

implementarea POR pe APV, dar si 

pentru a facilita întâlnirea între  
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Discuțiile au arătat că, desi principiile 

durabilității sunt priorități transversale, 

implementarea trebuie îmbunătățită atât în 

sectorul public, cât și în cel privat. 

Producătorul de mobilier care a participat la 

întâlnire a fost deschis acestei noi 

oportunități de afaceri, dar trebuie totusi să 

înțeleagă mai bine ce va genera această 

schimbare de paradigmă pentru afacerea sa. 

Chestionarul inițial de cunoștințe a relevat 

faptul că participanții ar trebui să fie susținuți 

cu mai multe informații privind aspectele 

legale și utilizarea criteriilor, evaluarea și 

verificarea APV. 

Deoarece la a doua întâlnire transnațională 

a proiectului a participat și un reprezentant al 

AM POR, s-a generat un flux de discuții ce a 

cuprins ipoteza integrării APV în acest 

program și care sunt repercursiunile acestui 

lucru asupra beneficiarilor proiectelor.  

Cel mai important aspect pe care l-a 

dezvăluit această primă întâlnire a fost 

deschiderea actorilor publici în a explora 

abordarile mai inovatoare în achizițiile 

publice, în general și în special în APV, în 

particular: folosirea dialogului competitiv și 

interesul lor acut în construirea de know-how 

pentru includerea LCC în procedurile de 

achiziții publice. 

NOUTĂȚI DIN SPANIA 

 Conferința națională de lansare 

a avut loc în Alzira, Spania la 

data de 17/07/2019 

Conferința națională de prezentare a 

proiectului GPP-STREAM a avut loc la data 

de 17/07/2019 în Mancomunitat de la Ribera 

Alta.  

Principalele părți interesate care au 

participat la conferință au fost procurori, 

experți în mediul înconjurător, avocați și 

autoritățile locale. 

 

Tehnicienii administrației locale și regionale 

și reprezentanții companiilor private au 

participat la conferința organizată de 

Mancomunidad de la Ribera Alta pentru a 

prezenta proiectul GPP-STREAM. În cadrul 

conferinței, pe lângă prezentarea proiectului 

european, a fost prezentat raportul în analiză 

aprofundată a bunelor practici întocmite de 

parteneri, pregătit de gazdă, și a 

instrumentului online GUF Tool pentru 

evaluarea criteriilor de mediu în achiziția 

publică de mobilier stradal. În plus, un caz 

cerere (conștientizare) și ofertă 

(pregătirea unei oferte ecologice 

de servicii și produse); 

 Necesitatea identificării și 

utilizării entităților independente 

de certificare și verificare; 

 Necesitatea ca autoritățile 

naționale să urmărească prin 

intermediul ANAP-ului: ținte, 

conformitate, stimulente și/sau 

penalități. 
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practic a fost prezentat cu introducerea 

criteriilor de mediu în licitațiile desfășurate în 

prezent de Consiliul Local Alzira. După 

aceste prezentări, a avut loc o dezbatere 

privind activitățile viitoare. 

     Raportul de revizuire a bunelor 

practici privind GPP 

Unul dintre obiectivele specific ale proiectului 

GPP-STREAM este 

identificarea, 

colectarea și partajarea 

bunelor practici și a 

instrumentelor de 

sprijin pentru 

adoptarea achizițiilor 

publice vezi, orientate 

spre utilizarea eficientă 

a resurselor cu instituțiile responsabile 

pentru instrumentele politice. 

Mancomunidad de la Ribera Alta (Spania) 

este unul dintre partenerii proiectului și îi este 

încredințată elaborarea unui raport 

aprofundat al celor 49 de bune practici 

identificate în termeni de GPP de către cele 

cinci țări participante. 

Raportul își propune să identifice bunele 

practici care se desfășoară în prezent în 

regiuni sau orașe, să le studieze și să 

analizeze, creând recomandările de luat în 

considerare în procesele de licitație. 

Mancomunidad a finalizat recent (iulie 2019), 

pregătirea acestui raport, care oferă o 

analiză a bunelor practici colectate, 

clasificându-le în șase grupe majore: 1) 

Construcții, 2) Contracte pentru gestionarea 

deșeurilor, reciclare și servicii, 3) Integrare a 

GPP prin ghiduri și modele, 4) Sisteme de 

gestionare și monitorizare, 5) Agricultura 

organică și aprovizionarea cu alimente și 6) 

Transportul și mobilitatea durabilă. În același 

timp, studiul specifică care sunt obiectivele, 

identificările, proiectarea, implementarea și 

dificultățile bunelor practici analizate.  

Din analiză, putem vedea că scopurile GPP 

sunt practic aceleași în fiecare țară, fiind 

comune tuturor proiectelor: minimizarea 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
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agențiilor pentru schimbările climatice, 

gazele cu efect de seră și consumul de 

energie etc.  

Cu toate acestea, raportul contextualizează 

fiecare bună practică din realitatea politică a 

tării sale de origine, atunci când este 

detectată o influență specific,  clară a 

cadrului socio-economic național. Această 

contextualizare îmbogățește înțelegerea 

bunelor practici colectate și, de asemenea, 

învățarea transnațională viitoare din 

partenerii proiectului. 

Raportul include, de asemenea, contribuțiile 

mai multor experți din diferite țări participante 

la proiectul GPP-STREAM, în ceea ce 

privește punctele tari și punctele slabe ale 

situației actuale a GPP. Astfel, unele dintre 

concluziile principale sunt: favorizarea 

cooperării și integrării GPP; lipsa de precizie 

a criteriilor de mediu ce creează 

incertitudine; pregătirea părților interesate 

pentru GPP care crește competiția la toate 

nivelurile; evenimentele de învățare repetate 

sunt utile; adoptarea și punerea în aplicare a 

GPP nu este ușor; iar cooperarea 

transnațională creează încredere în 

implementarea GPP. 

 

NOUTĂȚI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

    Instrumente Low Cost Cycle 

dezvoltate de Comisia Europeană 

 

Comisia Europeană este în proces de 

dezvoltare a unei serii de instrumente 

specifice de calcul a LCC pentru sector, care 

urmăresc să faciliteze utilizarea LCC în 

rândul achizițiilor publice. 

Instrumentele LCC pentru următoarele 

sectoare vor fi disponibile în curând: 

 

Comisia Europeană a dezvoltat un nou 

instrument pentru calcularea costurilor 

ciclului de viață (LCC) ale calculatoarelor și 

monitoarelor pentru achizițiile din sectorul 

public. Instrumentul este însoțit de un Ghid 

de utilizare care are ca scop simplificarea 

utilizării pentru GPP.                                                 

Life-cycle costing 

 Noi îndrumări privind achizițiile 

ecologice pentru transportul rutier 

Vehiculele sunt achiziționate sau folosite de 

mai multe autorități publice și joacă un rol în 

livrarea altor contracte precum construcții, 

amenajare, amenajarea deșeurilor, îngrijire 

socială, gestionarea instalațiilor și 

întreținerea autostrăzilor. Vehiculele 

 Iluminatul exterior (vara 2019) 

 Iluminatul interior (vara 2019) 

 Distribuitor automat (toamna 2019) 

 Echipament imagistic (toamna 

2019) 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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specializate, cum ar fi autobuzele și 

camioanele de colectare a deșeurilor, sunt 

exemplele de sectoare ale pieței în care 

cererea publică poate fi deosebit de influentă 

în orientarea către emisiile mai scăzute și 

eficiența mai mare a combustibilului.  

În Ianuarie, Comisia Europeană (CE) a 

publicat noi orientări pentru a ajuta sprijinirea 

autorităților publice din Europa cu deciziile 

de achiziții publice pentru autoturisme, 

autobuze și camioane. Noile orientări vin sub 

forma criteriilor UE privind achizițiile publice 

ecologice (GPP) și reprezintă o actualizare a 

orientărilor anterioare emise în 2012.   

 GPP NEWS ALERT 

 

 

 

Proiectul include un consorțiu echilibrat de parteneri provenind din mai multe medii: autorități 

publice (locale, regionale și naționale), instituții de cercetare, ONG-uri și agenții locale de energie. 

Împreună, noi reprezentăm opinii variate ale părților interesate, cunoștințe și experiență în 

domeniul eficienței energetice, al surselor de energie regenerabilă, al produselor ecologice și al 

politicilor de proiectare. Parteneriatul este marcat de un caracter transnațional puternic, care 

acoperă cinci state din zona programului INTERREG Europe, asigurând astfel o acoperire 

geografică bună și o atenție relevantă asupra problemelor și nevoilor unei game largi de instituții 

și organisme din țările europene. 

 

Regiunea autonomă Friuli 

Venezia Giulia (partener lider), 

Italia 
 

www.regione.fvg.it  

Regiunea Lazio, Italia 

 

www.regione.lazio.it  

Fundația Ecosistemi, Italia 

 

www.fondazioneecosistemi.org  

Ministerul Mediului, România 

 

www.mmediu.ro  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue_86_NewsAlert_February_2019.pdf
http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
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Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Nord-Est, România 

 

www.adrnordest.ro  

Municipalitatea Gabrovo, 

Bulgaria 
 

www.gabrovo.bg  

Centrul pentru Durabilitate și 

Creștere Economică, Bulgaria 

 

www.cseg.eu  

Asociația Municipiilor din Ribera 

Alta, Spania 

 

www.manra.org  

Auvergne-Rhône-Alpes – 

Energie și Mediu, Franța 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

 

VREI SĂ FACI PARTE DIN GPP-STREAM ȘI SĂ ȘTII MAI MULTE? 

Abonează-te la newsletter-ul nostru prin site-ul: www.interregeurope.eu/gpp-
stream  

EDITORIAL 

Pentru orice informație sau detaliu despre newsletter vă rugăm să contactați: 

Dl. Georgi Simeonov | georgi.simeonov@cseg.eu  

FOLLOW US ON: 

                        

 

 

http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

