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Bun venit

Proiectul pe scurt

Stimate cititor,

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

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.

obiectivelor
privind
Achizițiile Publice Verzi.

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!
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Gazda evenimentului a fost partenerul de
proiect Asociația Municipalităților din Regiunea
Ribera Alta - “MANRA”, participanții la
eveniment fiind partenerii de proiect alături de
părțile lor interesate. Aceștia au avut ocazia să
discute despre activitățile actuale și viitoare ale
proiectului GPP-STREAM.

Cel de-al doilea eveniment
transnațional de învățare GPPSTREAM din Alzira, Spania

Parteneriatul va continua să identifice și
să publice cele 50 de bune practici privind APV.
Acestea vor fi descrise și încărcate pe site-ul
proiectului.
În plus, proiectul prevede alte 3 evenimente de
învățare transnaționale, acestea urmând să aibă
loc în România, Franța și Bulgaria.

În perioada 16-18 Aprilie 2019 partenerii din
cadrul proiectului GPP-STREAM din toate cele 5
țări s-au reunit pentru cel de-al doilea eveniment
transnațional de învățare care a avut loc in Alzira,
Spania. În cadrul evenimentului, principalele
instituții din Spania au prezentat cele mai bune
practici din domeniul APV. În cadrul proiectului,
consorțiul trebuie să identifice cel puțin 50 de
bune practici privind APV, adică 10 bune practici
din fiecare țară parteneră.

Noutăți din Gabrovo, Bulgaria
Conferința de lansare a proiectului în
Bulgaria
...a fost organizată pe 23 aprilie 2019 în Gabrovo.
Evenimentul a fost deschis de către doamna
Tanya Hristova, Primarul municipiului Gabrovo,
cu un discurs privind beneficiile de mediu care
pot fi obținute printr-un parteneriat între
autoritățile publice, cetățeni și întreprinderi.
De asemenea, s-a subliniat faptul că GPPSTREAM nu este doar un proiect cu finanțare
europeană, ci este și o parte a unei strategii pe
termen lung pentru dezvoltarea durabilă a

O parte din programul de evenimente a fost o
vizită de studiu care demonstrează abordarea
APV din Alzira.
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municipiului. Un alt subiect de interes subliniat
de primar a fost importanța pe care
administrațiile locale și instituțiile publice
trebuie să o acorde obiectivului ambițios de a
ajunge la 32% din resurse regenerabile de
energie până în 2030 și la care aceștia trebuie să
contribuie. Totodată, măsurile și instrumentele
concrete pentru planurile și strategiile publice
trebuie identificate și descrise.
nivel național și local, și la modul în care acest
cadru politic ar putea fi îmbunătățit.

A urmat o scurtă introducere din partea doamnei
Desislava Koleva, reprezentând municipiul
Gabrovo, care a vizat principalele obiective ale
proiectului
și
beneficiile
sale
pentru
municipalitate. Ulterior, Georgi Simeonov de la
Asociația CSEG, a prezentat în detaliu proiectul
GPP-STREAM, subliniind în mod special
avantajele pe care acesta le aduce
municipalităților din regiunea Central-Sudică a
Bulgariei.
Evenimentul a continuat cu intervenția doamnei
Valeria Natseva, expert în domeniul achizițiilor
publice verzi din cadrul Agenției pentru Achiziții
Publice, care a prezentat avantajele și
provocările legate de "ecologizarea" achizițiilor
publice. S-au subliniat modurile în care
autoritățile contractante ar putea aplica criteriile
APV în achizițiile publice prin prisma mișcărilor
sau tendințelor către o economie circulară ce
prevăd utilizarea activă a acestui instrument.

Prima întâlnire a părților interesate
din Municipiul Gabrovo a avut loc pe
23 aprilie 2019
Prima masă rotundă privind APV pentru
identificarea grupurilor prioritare de bunuri,
servicii și construcții pentru Planul Municipal de
Dezvoltare al Municipiului Gabrovo
Masa rotunda a fost prima dintr-o serie de
discuții organizate de Municipalitatea Gabrovo
în cadrul proiectului GPP-STREAM. La aceasta au
participat 20 de reprezentanți ai instituțiilor
locale și naționale (municipalități, Guvernul
regional, Agenția bulgară pentru achiziții publice,
Direcția Parcului Național Balcanic, Spitalul
Regional), ONG-uri și fonduri în sprijinul
dezvoltării locale și regionale. Obiectivul întâlnirii

Doamna Lyubomira Kolcheva de la Fundația
Ecoobshtnost a susținut o prezentare privind
bunele practici ce vizează achizițiile publice verzi
din întreaga lume.
După prezentări, au avut loc dezbateri și discuții
privind problemele legate de APV – unii experți
din sectorul municipal și de stat și-au exprimat
îngrijorarea cu privire la cadrul politicii APV la
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a fost acela de a prezenta cadrul juridic APV și de
a stimula o discuție privind identificarea
grupurilor prioritare de bunuri, servicii și
construcții, care să fie puse în centrul atenției în
Planul Municipal de Dezvoltare Gabrovo. Nikolay
Dimitrov, șeful Direcției achiziții publice și
contracte de concesiune din municipiul Gabrovo,
a făcut o prezentare generală a practicilor și
provocărilor existente în domeniul achizițiilor,
mai ales a criteriilor și standardelor utilizate,
precum și a provocărilor de pe piață și a celor
administrative cu care aceștia se confruntă.
Participanții la întâlnire au identificat, de
asemenea, interesul și potențialul de colaborare
cu părțile interesate instituționale privind APV.

A doua reuniune a părților interesate în cadrul
proiectului GPP-STREAM al PP7-CSEG a fost
organizată la data de 25 Aprilie 2019 la clădirea
municipală a municipiului Pazardzhik.
Domnul Simeonov (CSEG) a prezentat progresul
în cadrul proiectului GPP-STREAM. Doamna
Tatyana Kurtokova a prezentat cele mai bune
practici din domeniul APV identificate până în
prezent de CSEG.
Au fost prezentate câteva introduceri despre
APV de la alți reprezentanți ai municipiului, cum

Au fost discutate diverse aspecte care trebuie
luate în considerare în procesul de elaborare a
metodologiei de integrare, implementare și
monitorizare a APV în Planul de Dezvoltare
Municipală, de exemplu, necesitatea creșterii
gradului de conștientizare a APV atât pentru
actorii publici, cât și pentru cei instituționali și de
afaceri, consolidarea capacității administrative și
îmbunătățirea nivelurilor de implementare
eficientă a APV în municipalitate; Planificarea
APV, bazată pe evaluarea nevoilor locale;
identificarea legăturilor intermediare ale APV cu
alte politici și planuri locale.

ar fi Pazardzhik și Peshtera, și modificarea
programelor energetice în scopul ținerii cont de
APV atunci când se organizează licitații pentru
echipamente și servicii de economisire a
energiei. A avut loc o sesiune de discuții dedicate
stadiului actual al tehnicii în ceea ce privește
integrarea APV în diverse regulamente locale în
cadrul autorităților locale și publice participante.

A doua reuniune a părților interesate
din Pazardzhik, Bulgaria
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-

Pregătirea și anticiparea viitoarelor evoluții
în materie de reglementare
- Testarea strategiei de achiziții publice
durabile
- Identificarea și clarificarea nevoilor,
schimbul cu teritoriile învecinate și modul
de a acționa în calitate de rețea
Agenda evenimentului este disponibilă aici.

Agenția pentru Dezvoltare Regională
Nord-Est ne invită la conferința WIRE
X, dedicată cercetării și inovării în
Europa

Italia
Conferința Națională GPP-STREAM din Italia a
avut loc pe data de 21 mai 2019, în Udine,
organizată de Regiunea Autonomă Friuli Venezia
Giulia, partenerul lider al proiectului GPPSTREAM. Ceilalți doi parteneri italieni, Regiunea
Lazio și Fundația Ecosistemi, participă, de
asemenea, la prezentări tematice. Toate părțile
interesate din Italia au fost invitate cu entuziasm
să participe sau să viziteze site-ul evenimentului
pentru informații suplimentare.

Cea de-a 10-a ediție a conferinței ”Săptămâna
Regiunilor Inovative din Europa” - WIRE X 2019
va avea loc la Iași între 26 și 29 iunie 2019,
aceasta fiind ultimul eveniment dedicat
cercetării și inovării în calendarul românesc din
cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii
Europene.
Agenda
evenimentului
este
disponibilă aici: www.wire2019.eu.

Infograficul proiectului GPP-STREAM
Primul Infografic
GPP-STREAM este
disponibil
pe
website.

Evenimente actuale
Franța
În data de 23 mai 2019, AURA-EE organizează o
zi de informare și instruire privind achizițiile
publice sustenabile care caută răspunsuri la
întrebarea: Cum să integrăm dezvoltarea
durabilă în licitațiile publice?

Activitățile
și
noutățile
periodice privind
proiectul pot fi
găsite
în
secțiunea NEWS
și
EVENTS din
site-ul nostru.

Obiectivele principale ale reuniunii sunt:
-

-

O mai bună înțelegere a Planului Național
de Acțiune pentru achizițiile publice
durabile (PNAAPD)
Informare despre stadiul actual al
achizițiilor durabile
Instruire legată de bunele practici privind
atribuirea de contracte cel puțin conforme
cu reglementările existente
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asupra mediului. Sunt elaborate criterii
cuprinzătoare pentru cei care doresc să
achiziționeze cele mai bune produse de mediu
disponibile pe piață.

NOUTĂȚI din UE
Criteriile privind APV pentru
computere și monitoare sunt în curs
de revizuire

JRC invită toți potențialii actori interesați sau
organizațiile interesate să facă schimb de
informații relevante pentru revizuirea criteriilor
înregistrându-se.

O întâlnire "verde" este la 7 pași
distanță
În încercarea de a oferi
consiliere
personalului
Comisiei Europene (CE) cu
privire la modul de
organizare a reuniunilor /
evenimentelor cu un
impact mai redus asupra
durabilității, CE a publicat
o listă cu orientările privind organizarea de
reuniuni și evenimente durabile la Comisie.
Liniile directoare se prezintă sub forma a șapte
pași principali, care pot fi urmăriți printr-o serie
de liste de verificare și orientări care oferă
"cerințe minime" și "opțiuni avansate" pentru
luarea de măsuri. Mai multe informații aici.

Criteriile APV privind calculatoarele și
monitoarele vor fi revizuite ținând seama de
"abordarea bazată pe ciclul de viață". Acesta se
va baza pe criteriile UE existente privind APV în
documentul de lucru al personalului Comisiei
(SWD) (2016)346final – "Criteriile UE privind APV
pentru computere și monitoare". În procesul de
revizuire, vor fi luate în considerare nu numai
aspectele de mediu, ci și aspectele tehnice și
funcționale.
În prezent, Direcția Generală de Cercetare B,
Creștere și Inovare (JRC) lansează un studiu
privind revizuirea criteriilor europene privind
APV pentru computere și monitoare.
În timpul revizuirii, va exista o consultare
continuă cu experții și părțile interesate,
producătorii, reprezentanții lanțului de
aprovizionare,
asociațiile
profesionale,
organizațiile de consumatori și ONG-urile.
Criteriile propuse vor fi la două niveluri: criterii
de bază și criterii cuprinzătoare. Criteriile
principale sunt cele adecvate pentru orice
autoritate contractantă din toate statele
membre și care abordează principalele efecte

Sursă: Știrile despre APV din aprilie 2019
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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
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Centrul pentru Durabilitate
Creștere Economică, Bulgaria

și

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:
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