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Proiectul GPP-STREAM face parte din programul Interreg Europe care ajută guvernele regionale și
locale din Europa să dezvolte și să furnizeze politici mai bune și mai consolidate. Proiectul se
adresează autorităților publice și politicilor din 5 țări partenere care cooperează între ele cu obiectivul
comun de a promova eco-inovarea, eficiența resurselor și creșterea ecologică prin implementarea
achizițiilor publice ecologice. Proiectul este coordonat de Regiunea Friuli Venezia Giulia și este
implementat în parteneriat cu instituții din Bulgaria, Franța, Italia, România și Spania, care au o
expertiză complementară în domeniul mediului și achizițiilor publice ecologice.
Al treilea eveniment de învățare transnațională al proiectului, a avut loc la Sibiu, România, în perioada
11 - 13 septembrie 2019. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului din România la care au
participat parteneri ai proiectului, precum și părți interesate locale și străine. Cu această ocazie
participanții au luat cunoștință de starea de fapt a achizițiilor publice verzi în Romania, Legea privind
achizițiile publice verzi și setul de bune practici implementate la nivel local. Partenerul de proiect
„Asociația Municipalităților din Regiunea Ribera Alta - MANRA” a prezentat un rezumat al bunelor
practici identificate de partenerii din cadrul proiectului GPP-STREAM. Raportul complet al celor mai
bune practici este disponibil pe pagina de web al proiectului la adresa:
www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1562327044.pdf
Proiectul GPP-STREAM a fost prezentat și la cel mai important eveniment italian și european pentru
politici publice și private, proiecte și inițiative privind achizițiile publice ecologice durabile, respectiv
Forumul Compraverde Buygreen, care a avut loc la Roma în perioada 17 - 18 octombrie 2019. În
cadrul forumului, partenerii de proiect s-au întâlnit la o discuție deschisă, împărțită în două sesiuni
principale:
• Consolidarea capacității administratorilor publici: rolul finanțării și acțiunilor europene în difuzarea
competențelor de mediu
• Realizarea de achiziții publice verzi și integrarea acestora în politicile sectoriale
Un rezultat major al proiectului dezvoltat în prezent de partenerii proiectului, este elaborarea unui set
de instrumente pentru conformarea cu achizițiile publice verzi pentru beneficiarii fondurilor UE,
dezvoltarea de strategii urbane și rurale. Setul de instrumente va prezenta cadrul legal relevant pentru
implementarea achizițiilor publice verzi și va evidenția manualul privind cumpărarea verde/ecologică
! împreună cu broșura Achizițiile publice pentru o pentru economie circulară, ca referințe utile pentru
factorii de decizie politică și companiile care desfășoară achiziții ecologice. De asemenea, va acoperi
criteriile pentru achizițiile publice verzi, un set de studii de caz care relevă impactul achizițiilor
publice verzi în finanțarea UE și va include o listă de verificare factorilor de decizie din domeniul
achizițiilor publice verzi.
Referindu-ne la setul de instrumente, criteriile privind achizițiile publice verzi sunt elaborate pentru a
facilita includerea cerințelor ecologice în documentele de licitație publică. În timp ce criteriile
europene adoptate pentru achizițiile publice verzi vizează atingerea unui echilibru între performanța de
mediu, considerațiile privind costul, disponibilitatea pieței și ușurința verificării, autoritățile de
achiziții, pe de altă parte, pot alege în funcție de nevoile și nivelul de ambiție ale acestora, să includă
toate sau numai anumite cerințe în documentele de licitație ale acestora.

Ghidul privind setul de instrumente pentru achizițiile publice verzi va trece etapizat prin procesul de
achiziții, incluzând toate etapele de planificare, evidențiind zonele în care se fac de obicei greșeli și
modalitatea prin care pot fi evitate.
Pentru a verifica conformitatea achizițiilor publice verzi, setul de instrumente recomandă aplicarea a 5
liste de verificare în fiecare etapă a procesului de achiziții: planificare, selecție, atribuire,
implementare și evitarea conflictului de interese.
Setul de instrumente va fi disponibil și publicat pe site-ul web al proiectului în secțiunea „Biblioteca”
(https://www.interregeurope.eu/gpp-stream/library).
De pe site-ul GPP-STREAM vă puteți abona și la newsletter-ul nostru și puteți primi noutăți despre
progresul proiectului, produsele și evenimentele viitoare.
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