
Împărtășim soluții pentru  
o politică regională mai bună

Responsabilitate: Această broșură a fost produsă cu sprijinul financiar al 
Programului INTERREG EUROPE. Conținutul acesteia este responsabilitatea 
exclusivă a autorului și nu poate reflecta, în nici un caz, poziția Autorităților 
de Management a Programului INTERREG EUROPE.

Proiectul  
GPP-STREAM:
Instrument pentru 
durabilitate și Achiziții 
Publice Verzi pentru 
eficiența resurselor

Coordonatorul Proiectului:  

Regiunea autonomă Friuli Venezia Giulia

Date de contact: gpp-stream@regione.fvg.it

Urmăriți-ne pe:

www.facebook.com/gppstream

https://twitter.com/GppStream

youtube

GPPstream

www.interregeurope.eu/gpp-stream

Regiunea Autonomă Friuli Venezia 
Giulia (Partener de conducere), 
ITALIA
www.regione.fvg.it

Fondazione Ecosistemi,  
ITALIA
www.fondazioneecosistemi.org

Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est,  
ROMÂNIA
www.adrnordest.ro

Municipalitatea Gabrovo,  
BULGARIA
www.gabrovo.bg

Centrul pentru Sustenabilitate  
și Creștere Economică,  
BULGARIA
www.cseg.eu

Asociația Municipalităților 
Ribera Alta Region,  
SPANIA
www.manra.org

Regiunea Lazio,  
ITALIA
www.regione.lazio.it

Auvergne-Rhône-Alpes  
Energie și Mediu,  
FRANȚA
www.auvergnerhonealpes-ee.fr

Ministerul Mediului, 
ROMÂNIA
www.mmediu.ro

Proiectul GPP-STREAM este cofinanțat 
de Programul INTERREG EUROPE prin 
intermediul Fondului European de Dezvoltare 
Regională. Interreg Europe urmărește să 
îmbunătățească punerea în aplicare a politicilor 
și a programelor de dezvoltare regională, 
în special a celor referitoare la programele 
pentru “Creștere,  Investiții și Ocupare” 
și “Cooperare Teritorială Europeană”.

CONTACTEPARTENERI



Obiectivele proiectului sunt:

1) Identificarea, colectarea și schimbul de 
bune practici și instrumente de sprijin 
pentru adoptarea unor proceduri de 
achiziții publice ecologice orientate spre 
eficiență în cadrul instituțiilor responsabile 
pentru instrumentelor de politică;

2) Îmbunătățirea integrării obiectivelor și 
acțiunilor Achizițiilor Publice Verzi în cadrul 
programelor de finanțare și ale planurilor 
sectoriale de dezvoltare;

3) Îmbunătățirea capacității administrațiilor 
naționale, regionale și locale de a-și 
alinia acțiunile în vederea îmbunătățirii 
implementării Achizițiilor Publice Verzi.

4) Îmbunătățirea capacității de monitorizare 
a implementării Achizițiilor Publice 
Verzi derulate prin implementarea unor 
instrumente de politică și planuri specifice;

5) Stimularea cererii de bunuri și servicii 
ecologice în toate etapele implementării 
instrumentelor de politică, inclusiv cele 
vizate, dar nu direct gestionate, de 
autoritățile care au elaborat instrumentele.

GPP-STREAM ia în considerare rezultatele 
proiectelor relevante în curs de desfășurare și a celor 
recent finalizate, finanțate în cadrul programelor 
de cooperare teritorială și prin alte programe 
ale Uniunii Europene, care se concentrează pe 
schimbul de bune practici în domeniul Achizițiilor 
Publice Verzi, însă este primul proiect care se 
concentrează asupra modului în care guvernanța 
și implementarea Achizițiilor Publice Verzi pot 
fi îmbunătățite prin încurajarea interacțiunilor 
diferitelor instrumente de politică într-o singură 
administrație și la diferite niveluri de guvernare.

Caracterul inovator se reflectă în utilizarea criteriilor 
de mediu și a răspândirii practicilor de achiziții 
ecologice, nu numai în cazul achizițiilor de bunuri 
și servicii de care administrațiile au nevoie pentru 
realizarea activităților lor, ci și prin utilizarea 
instrumentului ca măsură transversală pentru 
selectarea și orientarea măsurilor de dezvoltare și de 
investiții, care țintesc direct politicile beneficiarilor. 

GPP-STREAM va propune măsuri de monitorizare 
care pot garanta că efectele includerii Achizițiilor 
Publice Verzi în instrumentele de politică pot 
fi cuantificate ca parte a unei strategii globale 
în domeniul Achizițiilor Publice Verzi.

GPP-STREAM prevede participarea regiunilor 
cu niveluri diferite de dezvoltare, care se pot 
implica în integrarea Achizițiilor Publice  Verzi 
prin adaptarea abordărilor de management și de 
politică în diferite situații și diverse părți interesate.

GPP-STREAM este un proiect european, 
care  urmărește crearea de oportunități 
pentru ca autoritățile publice să stimuleze 
ecoinovarea, eficiența resurselor și creșterea 
economică ecologică utilizând Achizițiile Publice 
Verzi. Acesta va contribui la îmbunătățirea 
implementării politicilor și programelor de 
dezvoltare naționale, regionale și locale în sensul 
promovării și diseminării Achizițiilor Publice Verzi 
în 5 țări participante din Uniunea Europeană.

DEFINIȚIE: 

Achizițiile Publice Verzi constituie, conform 
Comisiei Europene ”Achiziții publice pentru 
un mediu mai curat” COM (2008), 400  
“… un proces prin care autoritățile 
publice doresc să achiziționeze bunuri, 
servicii și lucrări cu un impact redus 
asupra mediului, pe durata întregului 
ciclu de viață al acestora, în comparație 
cu bunurile, serviciile și lucrările cu 
aceeași funcție primară achiziționate 
altfel decât prin Achiziții Publice Verzi”.

Achiziția Publică Verde este un instrument 
voluntar, ceea ce înseamnă că statele 
membre și autoritățile publice pot stabili 
măsura în care îl vor pune în aplicare.

OBIECTIVECE ESTE GPP-STREAM DE CE  GPP-STREAM ESTE UNIC


