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Stimate cititor, 

Bine ați venit la cea de-a șasea 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! 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Bun venit 

 

Proiectul pe scurt 
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Întâlnirea părților interesate 
spaniole a avut loc în ALZIRA 
(VALENCIA), Spania pe 17 decembrie 
2019 

  

Politicienii și tehnicienii administrației locale și 
regionale, împreună cu reprezentanții Ribera 
Alta au participat la întâlnirea organizată de 
Mancomunidad de la Ribera Alta pentru a 
conveni asupra liniilor de acțiune ale Planului de 
Acțiune ce urmează să fie implementat în faza a 
doua. 

 

Reprezentanții politici și-au exprimat interesul 
de a efectua o licitație pentru colectarea 
deșeurilor solide urbane în mod selectiv, care 
constă în modalitatea de colectare din ușă în 
ușă, pe lângă colectarea prin containere și în 

care utilizatorul trebuie să sorteze tipul de 
deșeuri înainte de a le depozita. Licitația va fi 
realizată prin introducerea criteriilor de mediu 
și în conformitate cu dispozițiile Directivei 
2008/98/CE din 19 noiembrie privind deșeurile, 
care stabilește un cadru de măsuri pe termen 
mediu și lung pentru a atinge obiectivul 
Comisiei de transformare a Uniunii Europene 
într-o "economie circulară", bazată pe o 
societate de reciclare, cu scopul de a reduce 
producția de deșeuri și de a o folosi ca resursă, 
promovând adoptarea de măsuri care să asigure 
ierarhia deșeurilor și de a o folosi ca resursă/ 
Astfel, se promovează adoptarea măsurilor care 
asigură ierarhia deșeurilor, și anume: 
prevenirea, reutilizarea, separarea la sursă, 
colectarea și reciclarea deșeurilor. În urma 
acestor decizii, a fost deschisă o dezbatere cu 
privire la restul conținutului Planului de Acțiune 
care va cuprinde, printre altele, elaborarea de 
instrucțiuni tehnice privind criteriile de mediu 
care trebuie introduse în licitații. 

 

Cel de-al patrulea eveniment 
transnațional de învățare din cadrul 
proiectului GPP-STREAM 
 

 

NOUTĂȚI DIN SPANIA 

NOUTĂȚI DIN LYON, FRANȚA 
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Timp de 3 zile, de pe 3 până pe 5 decembrie 
2019, partenerii proiectului GPP-STREAM din 
toate cele 5 țări s-au reunit din nou pentru cel 
de-al patrulea eveniment de învățare 
transnațional care a avut loc la Lyon, Franța. 

Părțile interesate locale și internaționale din 
cadrul proiectului GPP-STREAM au fost invitați 
să participe la conferință. Astfel, aceștia au avut 
ocazia să se adune și să discute despre 
activitățile în curs și viitoare legate de achizițiile 
publice verzi. 

 

Participanții au vizitat un complex școlar din 
Villeurbanne, care a fost reamenajat pentru a 
combate efectul insulei de căldură urbană. 
Puteți afla mai multe pe site-ul nostru! 

 

A doua întâlnire a părților interesate 
a Ministerul Mediului din România 

 
A doua întâlnire a părților interesate a grupului 
de lucru pentru implementarea proiectului GPP-
STREAM a avut loc la București, la sediul 
Ministerului Mediului (recent numit Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor), pe 14 noiembrie 
2019. 

Evenimentul a creat oportunitatea de a integra 
politicile de mediu în politicile sectoriale la nivel 
central pentru a lega actorii publici din cadrul 
autorităților centrale din domeniu care doresc 
să integreze dezvoltarea durabilă pe piețele lor. 
La eveniment au participat reprezentanți ai 
instituțiilor subordinate și coordinate ale 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și 
reprezentanți ai ministerelor Guvernului 
României care au responsabilități în achizițiile 
publice. Temele de discuție au fost 
următoarele:  

 Prezentarea general a celui de-al treilea 
eveniment transnațional de învățate pe 
care Ministerul Mediului l-a organizat la 
Sibiu, în perioada 11-13 septembrie 2019 

NOUTĂȚI DIN ROMÂNIA 
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 Stabilirea priorităților părților interesate în 
implementarea proiectului 

 Schimbul de experiențe și bune practici și 
instrumente de sprijin pentru adoptarea 
achizițiilor publice verzi, orientate spre 
utilizarea eficientă a resurselor cu 
instituțiile responsabile pentru 
instrumentele de politică, prezentate de 
reprezentantul Mancomunidad de la Ribera 
Alta (Spania) la Sibiu. 

 Situația actuală a revizuirii pachetului 
legislative privind Achizițiile Publice Verzi la 
nivel național 

 Prezentarea draft-ului Planului Național de 
Acțiune. 

Concluziile și lecțiile învățate din acest grup de 
lucru au subliniat necesitatea de a lucra 
împreună pentru revizuirea legislației primare și 
secundare cu privire la Achizițiile Publice Verzi. 
De asemenea, comunicarea și conștientizarea 
sunt foarte importante în implementarea 
bunelor practici în instituțiile lor, iar sprijinul 
ministerului nostru în acest exercițiu este 
extrem de important. 

 

 

 

Cea de-a treia masa rotunda a APV 
cu experții municipali dar și cu 
părțile interesate a vizat acțiunile și 
obiectivele din Planul de Acțiune 

Gabrovo, Bulgaria; 17 Dec 2019 

Cea de-a treia masa rotunda a proiectului GPP-
STREAM a fost organizată de Municipalitatea 
Gabrovo. Această masă rotundă a avut ca 
obiectiv adunarea tuturor actorilor-cheie 
(beneficiari) ai Planului de Acțiune APV din 
Municipiul Gabrovo și reprezentații instituțiilor 
locale, pentru a discuta formatul planului de 
acțiune și care sunt acțiunile prioritare pentru 
următoarea perioadă de 2-3 ani.  

 

NOUTĂȚI DIN BULGARIA 
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Participanții s-au familiarizat cu o serie de bune 
practici din domeniul APV implementate sau 
planificate de partenerii proiectului GPP-
STREAM și au discutat relevanța precum și 
potențialul transferabilității lor în instituțiile lor 
ca parte a activității lor de promovare a acestor 
tipuri de achiziții. Structura Planului de Acțiune 
APV și acțiunile( de exemplu, nivelurile 
municipal responsabile, alți parteneri/părți 
interesate, calendarul, bugetul, monitorizarea 
impactului) au fost prezentate pentru a asigura 
coerența cu planurile de acțiune, astfel cum au 
fost elaborate de toți partenerii GPP-STREAM.  

 

O altă serie de discuții au implicat identificarea 
și structurarea anumitor măsuri specifice care 
să fie incluse in plan. Participanții au identificat 
măsuri din domeniul consolidării capacității 
instituționale și a procesului structurat pentru 
absorbția APV care să fie adoptat de către toate 
departamentele municipale; necesități de 
comunicare (inclusive interne și externe – cu 
publicul larg, pentru arhivarea conștientizării 
dorite și schimbarea obiceiurilor și practicilor de 
cumpărare și de consum); și conștientizarea 
întreprinderilor pentru a promova tehnologii și 
practici mai ecologice în furnizarea de 
produse/servicii.  

 

Participanții la masa rotundă și-au reiterat 
angajamentul de a continua colaborarea pe 
agenda APV și au prezentat pașii următori în 
cursul dezbaterii Planului de Acțiune în primul 
trimestru al anului 2020. 

 

Conferința europeană GPP-STREAM numită 
“Instituții pentru tranziția ecologică“ a avut loc 
la Roma, 17 octombrie 2019, la Forumul 
Compraverde Buygreen, Forumul Internațional 
al Achizițiilor Verzi. Obiectivul principal al 
conferinței a fost, în prima sesiune, să exploreze 
abordarea general adoptată de unele autorități 
publice la nivel național și regional pentru 
dezvoltarea politicilor APV și promovarea 
competențelor pentru tranziția ecologică a 
economiei noastre; în cea de-a doua sesiune, 
obiectivul a fost explorarea abordării adoptate 
de unii parteneri ai proiectului GPP-STREAM 
pentru a integra APV în politicile lor sectoriale și 
în licitațiile aferente. În general, a subliniat rolul 
cheie pe care îl are consolidarea capacității 
funcționarilor publici în promovarea APV și 
ecologizarea cheltuielilor publice în general. 

NOUTĂȚI DIN ITALIA 
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De asemenea, a fost subliniat că dacă se 
creează rețele între universități, cetățeni, 
întreprinderi și administrator publici poate 
accelera semnificativ tranziția către o economie 
circulară cu emisii reduse de carbon și circulare. 
Într-adevăr, aceste rețele facilitează transferul 
rezultatelor cercetării și inovării, sporind astfel 
capacitatea pieței (în special a IMM-urilor) de a 
răspunde cererii publice de bunuri, lucrări și 
servicii mai ecologice. La eveniment au 
participat aproximativ 30 de persoane care au 
reprezentat autorități locale, regionale, 
beneficiari ai fondurilor publice și private ale 
UE. 

 Întâlnire grup de lucru în Udine 

 

Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia, 
partenerul lider al proiectului GPP-STREAM a 
organizat o reuniune a părților interesate pe 28 
noiembrie, pentru a discuta despre problemele 

critice și oportunitățile pentru achizițiile publice 
verzi.  

Peste 20 de părți interesate, reprezentanți ai 
municipalității, autorități publice și 
întreprinderi, împărțite în grupuri, lucrând într-
un world café, au răspuns la trei întrebări legate 
de GPP și au fost adresate de partenerul de 
proiect Fondazione Ecosistemi în persoana 
Danei Vocino:  

 

 Cum depășesc întreprinderile obstacolele 
întâmpinare în a produce produse sau în 
oferirea unor servicii mai durabile din punct 
de vedere al mediului și pentru a le face mai 
potrivite pentru piața administrației 
publice? 

 Care sunt dificultățile administrației publice 
în guvernarea politicii de achiziții publice 
ecologice? Care sunt nevoile de azi ale 
administrației publice? 

 Care sunt acțiunile care trebuie realizate 
pentru a construi o piață de produse și 
servicii cu impact scăzut asupra mediului și 
eficiente din punct de vedere al resurselor? 

Ca și concluzii, focus grupurile au subliniat 
necesitatea reducerii obstacolelor pentru 
implementarea APV, cum ar fi costurile 
certificărilor și dificultățile legate de limbă și 
normele criteriilor minime de mediu. 
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Întreprinderile și administrațiile publice au 
subliniat, de asemenea, importanța unui proces 
de simplificare și a prezenței facilitatorilor. 
Toate aceste contribuții vor fi colectate și 
revizuite pentru planul de acțiune 

 

 Primele webinarii GPP-
STREAM sunt deja o 
realitate. Partenerii 
spanioli, bulgari, francezi 
și italieni au găzduit 
primele lor webinarii 

naționale pe tema GPP și eficiența resurselor! 
#gppstream#webinars  

Webinar ul spaniol a avut loc pe 29 noiembrie 
2019 și a fost găzduit cu drag de MANRA. Iată 
un link către video.  
Webinar ul bulgar a fost gestionat de CSEG și 
Municipalitatea Gabrovo și în 60 de minute, 
prezentatorii ambilor parteneri au vorbit despre 
GPP-STREAM - obiective și activități, exemple 
de GPP, beneficiile ofertelor ecologice și GPP ca 
instrument pentru atingerea eficienței 
resurselor! Videoclipul complet poate fi vizionat 
aici:  

Regiunea Lazio a gestionat primul webinar 
italian la 13 decembrie 2019. Au fost 16 
participanți. Unul dintre acestea a fost Planul 
local de acțiune Terre di PRE.GIO. care a găzduit 
reprezentanții a patru municipalități la sediul 
său. Bucurați-vă de videoclip aici!  

Webinar ul francez a avut loc pe 9 decembrie 
2019. Subiectele prezentate au fost despre 
rețelele GPP din Franța și activitățile întreprinse 
de Ministerul Mediului francez pentru 
stimularea GPP; revizuirea actualului Plan 
național pentru PCB în 2020; activități ale 
AURA-EE în 2019 pentru a sprijini Ministerul 
francez în planul său viitor. Vorbitorii au fost 
AURA-EE, Ministerul Mediului din Franța și 
diferiți membri ai rețelei naționale de PCB (10 
participanți). Se pot găsi un audio de la webinar 
aici ! 

Proiectul a difuzat, de asemenea, două 
webinarii europene largi găzduite de Fundația 
Ecosistemi și Asociația CSEG. 

• Rolul APV pentru eficiența resurselor 
(video aici) 

• APV pentru beneficiarii fondurilor UE 
(video aici) 

Ambele webinarii au fost prezentate de dl 
Matteo Gordini (Fundația Ecosistemi) cu 
ajutorul doamnei Tatyana Kurtakova (CSEG). Dl 
Gordini a vorbit despre rolul PCB pentru 
eficiența resurselor și pentru planurile de 
dezvoltare urbană și rurală. Punctul principal s-a 
concentrat pe: Cum poate integra GPP în 
programele finanțate de UE să modifice 
modurile reale de a produce bunuri și servicii; 
Planurile de dezvoltare a mediului și 
dezvoltarea rurală: proceduri potențiale pentru 

GPP-STREAM seminarii în direct 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6612320378108821505&keywords=%23gppstream&originTrackingId=%2BglkYl2TlFlm6qnz4JSGxg%3D%3D
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7201/first-spanish-webinar/
https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/news/news-article/7198/bulgarian-partners-hosted-the-first-national-webinar/
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elaborarea de criterii specifice de mediu;    

 

APV și planurile de dezvoltare urbană: 
proceduri potențiale pentru elaborarea de 
criterii specifice de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proiectul GPP-STREAM 
tocmai a publicat un 
raport privind 
interviurile părților 
interesate. Acesta 
dezvăluie descoperiri 
interesante despre 
stadiul de ultimă 
generație al GPP în 
toate țările partenere. 

Puteți citi comentarii și declarații ale părților 
interesate ale proiectului și vă puteți apropia de 
percepția lor și ce consideră ei o barieră sau o 
oportunitate pentru implementarea GPP. 
Întregul raport este disponibil aici. 

 

Asociația CSEG și Municipalitatea Gabrovo sunt 
mândri să organizeze cel de-al cincilea 
eveniment transnațional de învățare care va 
avea loc în Gabrovo, Bulgaria, în perioada 30 
martie - 3 aprilie 2020. Partenerii proiectului din 
toate cele 5 țări se vor reuni pentru a discuta 
planurile viitoare de acțiune și activitățile 
viitoare. Așteptați agenda pentru evenimentul 
de pe sau site-ul web, secțiunea Știri. 

 

 

 

 

RAPORT privind interviurile cu 
părțile interesate 

EVENIMENTE VIITOARE 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1576230878.pdf
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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  

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  

Parteneriatul GPP-STREAM  

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/


 

ÎMPĂRTĂȘIREA DE SOLUȚII PENTRU POLITICI REGIONALE MAI BUNE 
11 

 

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.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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/

