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Bun venit

Proiectul pe scurt

Stimate cititor,
Bine ați venit la cea de-a cincea 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, în următorii 2 ani, așa că vă rugăm
să vă abonați la newsletter-ul nostru pe canalul:
www.interregeurope.eu/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.

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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instituțiile le întâmpină atunci când doresc
să aplice legislația în implementarea
achizițiilor publice verzi. Astfel, dna.
Kurtakova a anunțat că în acest moment,
consorțiul de proiect lucrează la dezvoltarea
unui set de instrumente pentru achizițiile
publice verzi.

NOUTĂȚI DIN BULGARIA
Întâlnirea stakeholderilor în Pazardzhik,
Bulgaria

S-au discutat subiecte precum: criteriile
APV și care sunt modalitățile lor de
implementare cu succes. Unii experți din
administrațiile
locale
și-au
exprimat
îngrijorarea cu privire la cadrul politicilor
APV, la nivel național și local, și au inițiat o
discuție despre modul în care aceste
probleme ar putea fi depășite.

Data: 4 Septembrie 2019
Locația:
Clădirea
Pazardzhik

Municipalității

Pe 4 septembrie a avut loc întâlnirea
stakeholderilor
Bulgari
în
clădirea
Municipalității Pazardzhik. Doamna Tatyana
Kurtakova, expert în cadrul Asociației
CSEG, a prezentat obiectivele și rezultatele
ce trebuie dezvoltate în cadrul proiectului
GPP-STREAM. Domnul Simeonov a
prezentat starea actuală a proiectului,
realizările sale fiind legate în principal de
identificarea bunelor practici din domeniul
achizițiilor publice verzi, de către partenerii
din proiect. Cei care au participat la întâlnire
au fost părțile interesate locale și regionale,
precum: reprezentanți ai municipalităților,
direcția regională de mediu, reprezentanți ai
mediului de afaceri (IMM-uri) și ONG-uri
care operează în domeniul mediului.

NOUTĂȚI DIN ROMÂNIA
Cel de-al treilea eveniment transnațional
de învățare din cadrul proiectului GPPSTREAM a avut loc la Sibiu, România
Stakeholderii locali și internaționali au
participat la cel de-al treilea eveniment
transnațional de învățare, în perioada 11-13
septembrie 2019. Aceștia au avut ocazia de
a se aduna și a discuta despre activitățile în
curs și viitoare legate de APV. Conferința a
început cu o prezentare din partea
Ministerului Mediului din România, prin care

Întâlnirea s-a focusat pe modalitățile de
ecologizare sau “înverzire” a ofertelor
publice locale dar și pe provocările pe care
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Mediului, Muzeul Civilizației Populare
Tradiționale ASTRA și cablurile electrice și
de comunicații subterane din Sibiu.

s-au abordat subiecte legate de rolul APV în
România, partea legislative națională a APV
și de Planul Național de Acțiune privind
Achizițiile Publice Verzi.

Toți partenerii și stakeholderii s-au bucurat
de o întâlnire productivă, în care s-au
planificat și viitoarele întâlniri transnaționale
din Franța și Bulgaria.

A urmat o serie de prezentări legate de
bunele practici implementate la nivel local,
și trei municipalități (Sibiu, Târgu-Mureș și
Brașov) au prezentat strategiile lor de
adaptare
la
schimbările
climatice.

Întâlnirea stakeholderilor în Piatra Neamț
Partenerul de proiect “Asociația Municipiilor
din Regiunea Ribera Alta - MANRA” a
prezentat o parte din bunele practici
adunate de la partenerii consorțiului de
proiect, într-un raport elaborat.

Cea de-a doua întâlnire a stakeholderilor
regionali format în contextual implementării
proiectului GPP-STREAM a avut loc la
Piatra Neamț pe 15 octombrie 2019.
Principalele subiecte de discuție au vizat:

În cadrul evenimentului, toți participanții au
fost invitați să participe la trei vizite pe teren:
tur al clădirii Agenției pentru Protecția
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•
•

•
•

- o bursa a achizițiilor verzi care sa fie
agreat (reglementat) si folosit in regim
prioritar. Va fi un instrument necesar si util
pentru verificarea gradului de folosire si
monitorizare a achizițiilor publice verzi, dar
si pentru sprijinirea operatorilor economici;

Derularea achizițiilor publice verzi;
Noutățile legislative aflate de la
Ministerul Mediului la cea de-a
treia întâlnire transnaționale de
învățare de la Sibiu;
Planul Regional de Acțiune și
schițarea ideilor sale;
Stabilirea priorităților fiecărei părți
interesate în vederea implementării
proiectului.

- sa existe o legislație regională, deoarece
exista discrepante intre regiunile tarii iar
fiecare are alte probleme si nevoi;
Citiți mai multe despre această întâlnire pe
GPP-STREAM webpage.
PAȘI CĂTRE VIITOR: INTEGRAREA
CRITERIILOR VERZI ÎN ACHIZIȚII

Întrucât participanții sunt reprezentanți ai
mediului public din Regiunea Nord-Est, am
putut afla care sunt nevoile lor astfel încât
să putem stabili acțiunile din Planul de
Acțiune Regional și, mai exact, ce sprijin le
putem oferi.

PROGRAM DE FORMARE ÎN DOMENIUL
ACHIZIȚIILOR PUBLICE VERZI
Având în vedere problemele cu care se
confruntă autoritățile publice contractante în
domeniul achizițiilor publice, Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est a identificat
o oportunitate de a soluționa aceste
aspecte. Astfel, în perioada 2019 – 2020, în
parteneriat cu Fondazione Ecosistemi din
Italia, se organizează un program de
formare complex în domeniul achizițiilor
publice verzi, împărțit în 4 seminarii care se
vor desfășura in octombrie si decembrie
2019, respectiv martie si iunie 2020.
Desfășurarea celor 4 seminarii vor avea loc,
după cum urmează:

Astfel, s-a stabilit ca aceștia au nevoie de:
- o buna reglementare a legislației, astfel
încât calitatea sa aibă prioritate și nu prețul
cel mai scăzut, sa existe susţinere pe mai
multe planuri deoarece exista așteptări si de
la operatorii economici;

•
•
•
•

- instrumentele care sunt dezvoltate in
cadrul proiectului (toolkit-urile) sa fie
reglementat la nivel national, astfel încât
cadrul de aplicare sa fie uşor de verificat;

29 octombrie 2019 la Rubik Hub,
Piatra Neamț;
10 decembrie 2019, Piatra Neamț;
27 martie 2020, Piatra Neamț;
11 iunie 2020, Piatra Neamț.

Programul de formare în domeniul
Achizițiilor Publice Verzi (APV) aduce mai
multe beneficii, prin:
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•

•

•

•

Integrarea în mod intensiv si extensiv a
APV în proiectele investiționale ale
instituțiilor
dumneavoastră,
prin
abordarea elementelor strategice și
practice în domeniul achizițiilor publice
verzi și identificarea clară a criteriilor de
selecție și atribuire a contractelor;
Introducerea criteriilor sociale și de
mediu în achizițiile publice datorită
sesiunilor practice, prin întocmirea
caietelor de sarcini, elaborarea unei
strategii și a unui plan de acțiune;
Analiza nevoilor dumneavoastră în
domeniul APV: identificarea categoriilor
de produse și servicii;
Asigurarea
conformității
cu
ținta
obligatorie anuală preconizata pentru
administrațiile locale de 5% din totalul
achizițiilor publice anuale, deoarece
acest program vă poate ajuta la
atingerea acestui obiective ce urmează
sa fie reglementat la nivel național.

NOUTĂȚI DIN ITALIA

Proiectul GPP-STREAM a fost prezentat la
cel mai important eveniment Italian și
European pentru politici, proiecte și inițiative
publice și private vizând achizițiile ecologice
și
durabile,
respective
Forumul
Compraverde Buygreen, care a avut loc la
Roma în perioada 17-18 octombrie 2019.
În cadrul forumului, partenerii proiectului
GPP-STREAM s-au întâlnit pentru a avea
discuții deschise, acestea fiind împărțite în
două sesiuni principale:

Programul de formare APV vizează
instruirea personalului care lucrează și este
implicat efectiv în elaborarea documentației
de achiziție publică și care are competențe
clar definite în fișa postului în acest sens.

•

Programul este desfășurat în contextul unui
demers mai amplu, prin care Comisia
Europeană finanțează organizarea de
sesiuni de formare APV în 11 țâri europene,
sub coordonarea ICLEI Europe. În
România, programul de formare APV este
implementat de Fondazione Ecosistemi,
Ministerul Mediului și Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, doar în
Piatra Neamț și București.

•

Consolidarea
capacităților
administratorilor publici: rolul finanțării și
acțiunilor europene în dezvoltarea
competențelor de mediu;
Ecologizarea cheltuielilor naționale și
regionale pentru a răspândi APV în
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și publicat pe site-ul web al proiectului în
secțiunea “Bibliotecă”.

politicile sectoriale.

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI
VIITOARE din cadrul proiectului
GPP-STREAM

Tot de pe site-ul proiectului GPP-STREAM
vă puteți abona la newsletter-ul nostru și
puteți primi noutăți despre progresul
proiectului, produsele și evenimentele
viitoare.

Următorul eveniment care se aproprie
este cel de-al patrulea eveniment
transnațional de învățare. Acesta va avea
loc în perioada 3-5 decembrie 2019 la Lyon
în Franța și se adresează tuturor
partenerilor și a stakeholderilor săi. Vor
participa,
din
partea
organizatorilor,
stakeholderi locali și internaționali care vor
avea oportunitatea să se adune și să
discute despre activitățile în curs și viitoare
legate de achizițiile publice verzi.

Nu în ultimul rând, în prezent, de dezvoltă
interviuri care vizează părțile interesate.
Aceste interviuri vor analiza rolul seturilor de
instrumente APV în urma cărora se vor
analiza și publica rapoarte pe scurt
Pentru a urmări toate acestea și multe
altele, abonați-vă la newsletter-ul nostru și
nu pierdeți noutățile încărcate pe website.
Mulțumim pentru timpul acordat!

Puteți consulta draft-ul agendei pentru
evenimentul de la Lyon.
După evenimentul menționat mai sus, vă
invităm să participați la webinarele ce vor
avea loc în cadrul proiectului. Detaliile
despre înregistrare, precum și datele și
participanții vor fi anunțate din timp, la
secțiunea “Evenimente” a site-ului nostru
web. În prezent, parteneriatul este în proces
de organizare a unui program confortabil
care va asigura finalizarea, fără problem, a
acestei activități. Subiectul primului webinar
va fi legat de rolul APV pentru eficiența
resurselor.
În afară de acestea, un alt rezultat major al
proiectului, dezvoltat în prezent de
partenerii proiectului, este elaborarea unui
set de instrumente pentru conformarea APV
pentru beneficiarii fondurilor UE, a
strategiilor de dezvoltare rurală și urbană.
Setul de instrumente va fi curând disponibil
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GPP-STREAM Partnership
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
Bulgaria

www.gabrovo.bg

Gabrovo,

Centrul pentru Durabilitate și
Creștere Economică, Bulgaria

www.cseg.eu
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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/gppstream
EDITORIAL
Pentru orice informație sau detaliu despre newsletter vă rugăm să contactați:
Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu
FOLLOW US ON:
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