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Bun venit

Stimate cititor,
Bine ați venit la cea de-a doua 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 ecologice (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 .

Proiectul pe scurt

GPP-STREAM își
propune să dezvolte
instrumente de
gestionare, punere în
aplicare și monitorizare
a instrumentelor de
politică care integrează
APV, asigurand atat
maximizarea câștigurilor
generate de eficiența
utilizării resurselor, cât și
instituționalizarea
obiectivelor privind APV.

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!
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Noutăți din România
Conferința de lansare a proiectului
GPP-STREAM a avut loc pe 25 februarie

Mai multe informații din România

2019. Evenimentul a fost găzduit de Academia
Româna de Științe Agricole și Silvice “Gheorghe
Ionescu-Șișești” (A.S.A.S.) la București

Integrarea Achizițiilor
Economia Circulară

Publice

Verzi

în

În 2017, Parlamentul European a realizat un
studiu privind Achizițiile Publice Ecologice și
Planul de Acțiune al Uniunii Europene pentru
Economia
Circulară.
Principala
constatare
importantă din acest
studiu
este
reprezentată de rolul
cheie
pe
care
Achizițiile
Publice
Verzi
il
au
în
dezvoltarea
Economiei Circulare în Europa, astfel:


La acest eveniment a participat un număr mare
de părți interesate (stakeholder-i) cărora li s-au
prezentat proiectul împreună cu rezultatele sale
principale și s-au derulat discuții privitoare la
activitățile viitoare.



Introducerea unor politici pentru achizițiile
publice verzi;
Încurajarea reciclării și reducerea presiunii
asupra mediului;
Creșterea
competitivității,
inovării
și
dezvoltarea de noi locuri de muncă.

De asemenea, s-au identificat trei elemente ce
au un impact puternic în promovarea
achizițiilor circulare, și anume:





Concentrarea pe servicii în detrimentul
produselor;
Concentrarea pe proiectarea unor
produse care pot fi reutilizate la sfârșitul
ciclului de viață;
Concentrarea pe dialogul pieței.

Conceptual, principalele elemente ale integrării
Achizițiilor Publice Verzi in Economia Circulara
sunt:
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Citiți articolul integral la:

gamă de grupe de produse pentru Achizițiile
Publice Verzi;
O serie de acțiuni prioritare pentru
Economia Circulară incluse în Planul de
Acțiune pentru Economie Circulara.

https://www.interregeurope.eu/gppstream/news/news-article/5352/romaniaintegration-of-gpp-into-circular-economy

Noutăți din Franța:
La 28 ianuarie 2019 proiectul GPP-STREAM a
fost prezentat unor părți interesate din Franța.
După introducerea participanților a avut loc o
scurtă prezentare. În cadrul reuniunii, au fost
propuse câteva obiective principale si s-au luat
în considerare înființarea unui comitet director.
S-a anunțat că GPP-STREAM s-a concentrat
asupra instrumentelor de politică care au ca
scop contribuirea si pregatirea versiunii a treia a
Planului Național de Acțiune pentru Achiziții
Publice Durabile (Planul Național Francez
pentru Achiziții Durabile). Cele două puncte
principale din Planul Național Francez pentru
Achiziții Durabile au fost: cooperarea cu
Ministerul Francez al Tranziției Ecologice în
GPP-STREAM, precum și contribuția la
dezvoltarea celei de-a treia versiuni a planului
cu toate rețelele de cumpărători din Regiune.
Membrii comitetului de conducere au fost rugați
să furnizeze expertiză tehnică și juridică
necesară pentru implementarea planului și
dezvoltarea ultimei versiuni. S-a convenit că noii
membri ar putea să se alăture comitetului
director pe perioada ce urmează.

În România, Planul de Acțiune Național va
include ținte cantitative și procentele care sunt
luate în considerare, urmând să ajungă până la
5% din Achizițiile Publice Verzi în anul 2020.
Chiar dacă legea Achizițiilor Publice Verzi a
apărut în Monitorul Oficial în 2016, normele
Achizițiilor Publice Verzi din Planul de Acțiune
Național nu au fost încă adoptate la momentul
derulării acestui studiu .
În sprijinul acestei legi, Ministerul Mediului și
Agenția Națională pentru Achiziții Publice au
emis Ordinul Nr.1068/1652 din 4 octombrie 2018
privind Ghidul de Achiziții Publice Verzi care
cuprinde cerințele minime privind protecția
mediului pentru anumite grupe de produse și
servicii care se solicit la nivelul caietelor de
sarcini. Acest Ghid are ca scop principal
furnizarea de informații autorităților contractante
asupra cerințelor minime obligatorii privind
protecția mediului ce trebuie avute în vedere la
elaborarea în condițiile legii, a documentației
pentru atribuirea contractelor/ acordurilor-cadru
de Achiziții Publice Verzi aferente anumitor
categorii de produse și/sau servicii.

Atenția părților interesate s-a concentrat asupra
punctelor slabe ce trebuie luate în considerare:
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Lipsa de cunoaștere a conținutului și a
obiectivelor planului de către actorii din
domeniu;
Lipsa unei definiții a reglementării cauzelor
sociale sau de mediu, sistemul nefiind definit
cu precizie, ceea ce duce la incertitudine in
privința cifrelor prezentate;
Necesitatea existenței unei foi de parcurs
pentru GPP-STREAM care să răspundă
următoarelor 5 întrebări (sugestii ale
cumpărătorilor care au contribuit la
elaborarea planului actual):












Identificarea situatiei inițiale actuale din
Regiune pentru a permite măsurarea
progresului;
Studierea
structurii
evenimentului
transnațional organizat în regiune, pentru a
profita la maxim de vizita partenerilor
europeni;
Elaborarea programului primului atelier din
23 mai.

Noutăți din Italia
Trieste a găzduit întâlnirea cu părțile
interesate în domeniul Achizițiilor Publice
Verzi

Completați
instrumentul
cu
experiențe/exemple
concrete
reproductibile;
Stabilirea obiectivelor operaționale în
funcție de grupa/familia de produse;
Implementarea unui sistem de evaluare a
achizițiilor durabile și propunerea unor
indicatori de performanță;
Asigurarea promovării instrumentului;
Propunea elaborării unui ghid care să
descrie instrumentele disponibile .

Pe
26
martie,
partenerul
lider
al
proiectului
GPPSTREAM,
Regiunea
Autonomă
Friuli
Venezia Giulia, a avut
plăcerea de a găzdui o conferință cu principalii
actori italieni în domeniul APE. Evenimentul s-a
axat în principal pe Planul Regional de Activitate
privind Achizițiile Publice Verzi din Regiunea
Autonomă Friuli Venezia Giulia.

S-a constatat că ținta Planului Național de
Acțiune pentru Achizițiile Publice Durabile
este de 25%, in timp ce 30% din contracte
trebuie sa includa prevederi sociale și de
mediu.
Ce se va întâmpla în viitor:
 Schimburi cu departamentul de achiziții din
Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes;
 Propuneri de soluții concrete și “rapide”;
 Cum se poate îmbunătăți sistemul de
contabilizare/monitorizare pentru achiziții
publice durabile din Franța și din Regiune?
 Cum elaborăm un cadru de referință al
practicilor de dezvoltare durabilă?
 Obtinerea de feedback pe tema litigiilor și a
jurisprudenței?
 Integrarea
în
comitetul
director
a
reprezentanților serviciului public spitalicesc;

Noutăți din Uniunea Europeană
Iluminatul rutier ecologic: noi orientări
Europene pentru achizițiile publice

Pe 10 decembrie, Comisia Europeană a lansat
noi orientări pentru „inverzirea” achizițiilor
publice de sisteme si echipamente pentru
iluminat stradal, care acoperă atat instalațiile noi
cât și modernizarea celor existente. De
asemenea, orientările se referă si la semnalele
de trafic/semafoare. Recomandările reprezintă o
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actualizare a orientărilor elaborate cu câțiva ani
în urmă și se găsesc sub forma unor criterii
practice (criteriile Uniunii Europene privind
Achizițiile Publice Verzi) care pot fi introduse în
procedurile de licitație publică.
Aspectele de mediu acoperite de noile criterii
europene privind Achizițiile Publice Verzi pentru
iluminatul rutier sunt împărțite în trei domenii:
consumul de energie, poluarea luminoasă și
durata de viață.
Un document tehnic de însoțire și un document
de orientare (care urmează să fie publicat
online) ofera argumente suplimentare în sprijinul
selecției acestor criterii și referințe pentru o
informare mai detaliata. Achiziționarea de
semnale pentru trafic este tratată separat, pe
baza unor criterii centrate preponderent pe
costurile ciclului de viață.
1.3% din toată energia electrică consumată în
2005 (de către cele 25 de state membre UE) se
realizează prin instalații de iluminat rutier –
astfel, faza de utilizare este categoria de impact
dominant, conform studiilor de evaluare a
ciclului de viață.
Sursa: http://ec.europa.eu/environment/gpp

Evenimente
Cel de-al doilea eveniment transnațional
de învățare și întâlnirea partenerilor de
proiect GPP-STREAM.
Cel de-al doilea eveniment transnațional de
învățare din cadrul proiectului GPP-STREAM a
avut loc în perioada 16-18 aprilie 2019 în Alzira,
Spania, partenerul gazdă și organizatorul
acesteia fiind “Asociația Municipalităților din
Regiunea Ribera-Alta – MANRA”
Alaturi de partenerii proiectului GPP-STREAM
au participat si reprezentanți din grupurile de
lucru constituite in fiecare regiune partenera,
primele doua zile fiind dedicate in special părților
interesate.

În cadrul evenimentului, instituțiile spaniole au
împărtășit și prezentat cele mai bune practici din
domeniul Achizițiilor Publice Verzi. Partenerii
proiectului au discutat activitățile curente și cele
viitoare ale GPP-STREAM.
Agenda evenimentului și alte informații:
https://www.interregeurope.eu/gppstream/events/event/2524/second-transnationallearning-event/

Conferința națională de
lansare a GPP-STREAM în
Bulgaria
Primul eveniment GPP-STREAM
care a vizat actorii bulgari
interesați de Achizițiile Publice Verzi la nivel
național a avut loc în orașul Gabrovo, gazda
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au fost invitați să participe la acest eveniment.

fiind Administratia Municipala din Gabrovo pe 23
aprilie 2019. Actorii locali, regionali și naționali

Parteneriatul GPP-STREAM
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

Asociația Municipiilor din Ribera Alta,
Spania

www.manra.org

Auvergne-Rhône-Alpes – Energie și
Mediu, Franța

www.auvergnerhonealpes-ee.fr
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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:
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