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Stimate cititor, 

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul primei faze a 
proiectului (mai 2020), am dori să vă informăm cu 
drag că această ediție este ultima din rândul 
buletinelor informative. Insa, puteți continua să ne 
urmăriți pe pagina noastră web, pe canalele sociale 
sau participând la seminariile web. Partenerii 
continuă să-și desfășoare activitățile, urmând cu 
pași repezi implementarea Planurilor de Acțiune.  
 
Vă mulțumim că ne-ați fost alături în acești 2 ani ! 
 
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 (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. 

În ultimii 2 ani, proiectul GPP-STREAM a publicat 7 
buletine informative. Toate numerele pot fi regăsite pe 
cananul proiectului, secțiunea buletine informative: 
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.  

Cu drag, echipa proiectului 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. 

 

 

 

 

 

 

PROIECTUL PE SCURT 
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Municipalitatea Gabrovo a organizat 
cea de-a patra masă rotundă privind 
potențialul de îmbunătățire a colaborării 
municipalității cu întreprinderile pentru 
APV unde s-a discutat, printre altele și 
despre Planul de Acțiune al municipiului 
Gabrovo. 

 
Data: 19 Februarie 2020 
Locatia: Camera de comerț Gabrovo  
 
Cea de-a patra masă rotundă a fost 
(ultima dintr-o serie de evenimente ) 
planificată și organizată pentru a oferi 
posibilitatea dezvoltării unor discuții și 
contribuții, pe care părțile interesate le 
pot avea, în legătură cu dezvoltarea 
planului de acțiune pentru APV al 
municipiului Gabrovo. 20 de părți 
interesate, din diferite domenii, au 
participat la masa rotundă care a fost 
găzduită cu amabilitate de Camera de 
Comerț Gabrovo. Participanții au 
reprezentat întreprinderi (locale sau 
naționale) care operează în diferite 
domenii, precum: catering, consumabile 
și echipamente de birou, mobilier, dar și 
departamente municipal, administrator 
bugetari secundari, biroul 

guvernamental regional, spitalul local și 
ONG-uri. 

Masa rotundă a pus accentul pe 
domenii de lucru, cu scopul de a: integra 
bunele practici din domeniul APV, 
motiva și implica mediul de afaceri din 
domeniul APV, dezvolta dezbateri 
legate de planul de acțiune conceput de 
municipiul Gabrovo. 

 

Primul modul al mesei rotunde a fost 
deschis cu o serie de prezentări menite 
să inspire și să informeze participanții cu 
privire la modelele de bune practici din 
domeniul APV, dar și despre metodele 
de angajare a mediului de afaceri. S-a 
trecut apoi la o discuție, de tipul “world 
cafe”, despre impedimentele majore 
existente în procedurile de achiziții verzi. 
Concluziile formate în urma discuției au 
subliniat necesitatea reducerii sarcinilor 
administrative și a documentelor pentru 
mediul de afaceri, în procesul de licitație 
pentru APV; instituțiile publice trebuie sa 
ia în considerare ofertele cu o mai mare 
flexibilitate și libertate în cee ace 
privește bunurile sau serviciile ca mijloc 
de stimulare a ofertelor ecologice; 
planificarea și organizarea de forumuri 

NOUTĂȚI DIN BULGARIA 
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periodice, sau a întâlnirilor de lucru între 
reprezentanții instituționali (de exemplu: 
municipiul Gabrovo și/sau partenerii 
instituționali ai acesteia)și mediul de 
afaceri ca mijloc de îmbunătățire a 
comunicării, permițând o mai bună 
planificare și implicare a acestora în 
licitații. Toate acestea au fost identificate 
ca elemente și activități de consolidare a 
încrederii. Recomandările și nevoile 
conturate din ambele direcții, au fost 
convenite și luate în seamă de către toti 
participații, obtinându-se astfel un 
rezultat pozitiv, prin reducerea 
decalaului în dialog și stabilirea ideilor 
relevante și practice pentru viitoarele 
acțiuni.  
Cea de-a doua parte a mesei rotunde a 
fost dedicată prezentării și dezbaterii 
activităților din planul de acțiune pentru 
promovarea APV a municipiului 
Gabrovo. 

 

Planul oferă 5 module principale de 
acțiune, urmăresc să contribuie la 
îmbunătățirea și/sau la consolidarea 
mecanismelor instituționale pentru o mai 
bună integrare și promovare a criteriilor 
ecologice în domeniul achizițiilor 
publice, în cadrul implementării planului 

de acțiune, sporind în același timp 
sensibilizarea instituțională și publică, 
acceptarea și sprijinul pentru APV, 
crearea unui spațiu pentru o colaborare 
mai activă a mediului de afacerii cu 
municipalitatea și alți actori instituționali 
locali. 
Masa rotundă s-a încheiat cu decizii 
concrete privind promovarea planului de 
acțiune privind APV în fața unui public 
mai larg a părților interesate. A fost 
planificată o zi deschisă, care să vizeze 
mai precis instituțiile de învățământ din 
Gabrovo, care reprezintă, de asemenea, 
unul dintre publicul țintă și beneficiarii 
din planul de acțiune privind APV. 

Întâlnirea părților interesate din 
Pazardzhik 

Locație:  Cladirea municipalității 
Pazardzhik  
Organizator: Asociația CSEG 
 

Pe 27 februarie 2020 a avut loc o 
reuniune a părților interesate în clădirea 
municipalității Pazardzhik. Dl. Simeonov 
a prezentat stadiul actual al proiectului, 
realizările sale fiind legate în principal 



 

ÎMPĂRTĂȘIREA DE SOLUȚII PENTRU POLITICI REGIONALE MAI BUNE 
 
 

5 
 

de cele mai bune practici din domeniul 
APV, de la partenerii proiectului, și 
seturile de instrumente APV dezvoltate 
în cadrul proiectului. Dna. Tatyana 
Kurtakova, expert în Asociația CSEG, a 
făcut o prezentare a măsurilor care ar 
putea fi integrate în Planul de Acțiune 
Regional pentru a stimula și favoriza 
folosirea criteriilor verzi în achizițiile 
publice de către autoritățile publice. La 
întâlnire au participat părțile interesate, 
locale și regionale, precum: 
reprezentanți ai municipalităților, 
reprezentanți ai direcției regionale de 
mediu, reprezentanți ai IMM-urilor și 
ONG-urilor care operează în domeniul 
inițiativelor de mediu.  

 

De această dată, accentul 
evenimentului a fost pus pe inițierea 
unei discuții, cu părțile interesate 
regionale, cu privire la activitățile 
potențiale care ar putea aduce valoare 
adăugată regiunii prin “ecologizarea” 
achizițiilor publice de bunuri și servicii. 
În cadrul sesiunii de discuții, s-au 
colectat câteva declarații și feedback-uri 

interesante, precum: necesitatea unor 
campanii de comunicare care vizează 
creșterea gradului de conștientizare și 
capacitate cu privire la APV, precum și 
necesitatea dezvoltării unor 
regulamente locale detaliate și 
personalizate, care să integreze 
conceptul de APV și care să contibuie, 
în acest fel, la obiectivele strategice de 
mediu stabilite la nivel national. 
 

 

Întâlnirea părților interesate 
organizată de MANRA  

Locație: ALZIRA (VALENCIA), SPANIA 
Data: 27 februarie 2020 

Politicienii, tehnicienii, si reprezentanții  
administrației locale și regionale din 
Ribera Alta au participat la întâlnirea 
Mancomunidad de la Ribera Alta pentru 
a conveni asupra liniilor de acțiune ale 
Planului de Acțiune ce urmează a fi 
implementat în cea de-a doua fază a 
proiectului.   

 

NOUTĂȚI DIN SPAINA 
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Documentele de licitație pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor urbane 
solide au fost prezentate 
reprezentanților politici. Acestea conțin 
metoda de colectare din ușă în ușă, 
precum și criterii și cerințe de mediu 
pentru participarea ofertanților, care 
trebuie dovedească solvabilitatea 
profesională prin furnizarea etichetelor 
de mediu corespunzătoare. 

 

De asemenea, a fost prezentat un 
document care reglementează relația 
cetățenilor cu serviciul care urmează să 
fie furnizat, care va fi aprobat în cadrul 
următoarei sesiuni plenare a MANRA, în 
care cetățenilor li se vor explica cum să 
îndeplinească sarcinile de reciclare în 
locuințele lor atunci când își depozitează 

deșeurile. În ceea ce privește conținutul 
planului de acțiune, reprezentanții au 
subliniat dificultățile tehnice cu care se 
confruntă profesioniștii din 
organismelelor publice în elaborarea 
specificațiilor cu criterii de 
mediu.

 

Întâlnirea părților interesate în 
vederea implementării proiectului 
GPP-STREAM 

 
Date: 20 februarie 2020;  

Organizator: Ministerul Mediului Apelor  
și Pădurilor din Romania  

Reuniunea părților interesate pentru 
implementarea proiectului GPP-
STREAM a avut loc la București, la 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
pe 20 februarie 2020.  

Evenimentul a creat oportunitatea de a 
integra politicile de mediu în politicile 
sectoriale la nivel central, pentru a lega 
actorii publici (autorităților centrale) din 
domeniul care doresc să integreze 
dezvoltarea durabilă pe piețele lor. 

NOUTĂȚI DIN ROMÂNIA 
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La eveniment au participat persoane cu 
funcții de decizie și tehnice, din diferite 
ministere si instituții centrale ale statului, 
precum: Agenția Națională pentru 
Achiziții Publice din România (ANAP), 
Autoritatea pentru Digitalizare României 
(A.D.R.), instituții subordonate și 
coordinate ale Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor. 

 

Principalele subiecte de discuție au fost 
legate de:  

• Cel de-al doilea plan național de 
acțiune privind APV, în contextul 
procesului de revizuire a legislației 
naționale privind achizițiile publice verzi 

• actorii vizați de planul național de 
acțiune privind APV 

• Procesul de monitorizare și 
actualizarea planului național privind 
APV. 

Întâlnire online cu părțile interesate 
organizată de ADR Nord-Est 

 
Date: 16 aprile 2020 
Organizator: ADR Nord-Est 

La 16 aprilie 2020, a avut loc o întâlnire 
a părților interesate între ADR Nord-Est, 
un reprezentant a Ministerului Mediului, 
Apelor și Pădurilor și grupul regional de 
lucru. 

Întâlnirea a fost împărțită în 3 părți, după 
cum urmează: 

• Prezentarea Planului Regional de 
Acțiune; 

• Activitățile viitoare (cele rămase - 
sfârșitul primei faze și cele din a doua 
fază); 

• Prezentarea rezultatelor dezvoltate în 
cadrul proiectului. 
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Cele mai importante subiecte care au 
fost discutate cu atenție au fost legate 
de cele trei acțiuni din cadrul Planului de 
acțiuni regional: 

• Îmbunătățirea sistemului de 
monitorizare a achizițiilor publice verzi 
pentru proiectele finanțate din FEDR; 

• Campanii online de conștientizare 
despre APV și economia circulară;  

• Adoptarea de criterii verzi în 
documentațiile de atribuire a propriilor 
achiziții, pentru 4 categorii de produse. 

Reprezentantul Ministerului a oferit 
câteva informații legate de viitoarele 
modificări legislative naționale privind 
APV, și a prezentat beneficiile pe care 
Planul Național de Acțiune le va genera 
administrațiilor publice. 

 

Primele webinarii GPP-STREAM sunt 
deja o realitate. Partenerii spanioli, 
bulgari, francezi, români și italieni au 
găzduit primele lor webinarii naționale 
pe tema APV și eficiența resurselor! 
#gppstream #webinars  

Acum să urmărim evenimentele live pe 
tema APV și beneficiarilor de fonduri 
UE! 

Cel de-al doilea webinar spaniol a 
avut loc la 25 mai – Rolul APV pentru 
beneficiarii fondurilor UE – Cazul 
pilot de gestionare a deșeurilor 

Prezentator: Andrea Garcia și Víctor 
Rey, Mancomunitat de la Ribera Alta.. 

Accentul a fost pus pe următoarele 
teme: 
• O experiență pilot: deșeuri gestionate 
separat în regiunea Ribera Alta. 
Introducerea criteriilor APV. 
• Transferabilitatea criteriilor APV către 
alte municipalități, monitorizarea bunelor 
practici și a potențialelor beneficii. 
 
Regiunea Autonomă Friuli Venezia 
Giulia a găzduit cel de-al doilea 
webinar, cu un interes fără precedent și 
o rată uriașă de participare. Subiectul a 
fost un semn de probă pentru APV!  
• Ce poate solicita și accepta 
administrația publică în oferta pentru 
testarea criteriilor de mediu incluse în 
documentația de atribuire?  
• Ce controale trebuie efectuate sau 
avute în vedere atunci când se încheie 
un contract? 
Webinarul propune să se ofere idei de 
claritate și de aprofundare, cu referințe 
de reglementare, exemple concrete și 
câteva exemple de jurisprudență 
relevantă. 
 

Primul Webinar Național în Limba 
Română! 
Subiect: Politici APV pentru dezvoltare 
durabilă și utilizarea eficientă a 
resurselor  
Prezentator: Amelia TURTUREAN, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
din România. 

GPP-STREAM transmisie în direct 
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Politici APV pentru dezvoltare durabilă 
și utilizarea eficientă a resurselor, prin 
integrarea criteriilor verzi în 
instrumentele de politici, care joacă un 
rol semnificativ în promovarea unor 
economii mai eficiente, din punctul de 
vedere al resurselor. S-a discutat și au 
existat consultări despre cum să 
integrăm abordările APV, astfel încât să 
asigurăm utilizarea eficienței resurselor, 
și cum putem actualiza Ghidul privind 
achizițiile publice verzi, care include 
cerințele minime privind protecția 
mediului pentru anumite categorii de 
produse și servicii, necesare la nivel 
tehnic (specificații). 
 
Toate webinariile se regăsesc pe 
website-ul proiectului. 
 

 

Cel de-al doilea webinar în limba 
bulgară, care vizează părțile interesate 
locale, acoperă subiectul APV în 
planurile rurale de dezvoltare. Nikolay 
Dimitrov și Todor Popov din 
municipalitatea Gabrovo, precum și 
Georgi Simeonov de la Asociația CSEG 
vor vorbi despre proiectul GPP-
STREAM, vor oferi idei, sugestii și 
recomandări. 

Așteptați-vă și salvați-vă locul pentru 
viitorul noastru webinar european! 
La sfârșitul fazei I (mai 2020) a 
proiectului, Fondazione Ecosistemi va 
găzdui un webinar care să acopere 

activitățile și planurile de acțiune GPP-
STREAM ale partenerilor de proiect.  

Limba de prezentare: Engleză 

Urmăriți-ne pe canalele noastre sociale 
pentru a vă rezerva locul pentru ambele 
webinarii! 

 
Al cincilea eveniment transnațional de 
învățare s-a desfășurat ONLINE.   
Din cauza epidemiei de COVID-19 și a 
restricțiilor de călătorie care au urmat 
ulterior, partenerii GPP-STREAM au 
convenit asupra transferului online al 
celui de-al 5-lea eveniment transnațional 
de învățare, care altfel trebuia găzduit 
de Municipalitatea Gabrovo.  

Perioadă: 31 martie- 02 aprilie 2020 

Partenerii s-au reunit 3 zile la rând 
pentru a discuta despre planurile de 
acțiune, pentru a obține sugestii și 
recomandări și pentru a vorbi despre 
toate activitățile finalizate și viitoare. 

În primele două zile, partenerii au fost 
împărțiți în grupuri de lucru: 

Eveniment transnațional de 
învățare ONLINE   

Webinarii viitoare! 
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GL1 – Asociația CSEG, ADR Nord-Est, 
RA FVG și Regiunea Lazio  
GL2 – Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor din România, AURA-EE, 
Municipalitatea Gabrovo și MANRA 
 
În timpul întâlnirii de 2 ore-online cei 
patru parteneri au prezentat activitățile 
pe care intenționează să le dezvolte în 
elaborarea planurilor de acțiune 
prevăzute. 
Fiecare prezentare a fost urmată de o 
sesiune de întrebări și răspunsuri care a 
avut ca scop actualizarea informațiilor 
țintă care trebuie acoperite de parteneri 
în planurile lor de acțiune. Toți 
prezentatorii au sugestii pentru 
îmbunătățirea planurilor, prin discurarea 
ideilor și experiențelor comune. 
A treia zi a fost o sesiune plenară cu 
participarea de tipul tuturor partenerilor. 
Matteo Gordini (Ecosistemi) a făcut o 
sinteză cu toate recomandările și a 
subliniat cele mai importante puncte 
care construiesc un plan de acțiune bun. 
El a subliniat importanța legăturii fiecărei 
activități cu lecțiile învățate și cu planul 
de politică abordat, conținutul, durata 
planului de acțiune, numărul de activități 

care ar trebui incluse etc. 

 

Ulterior, domnul Florin Lanchantin s-a 
prezentat și și-a exprimat 
disponibilitatea de a-i primi pe toți 
partenerii din Franța pentru Evenimentul 
Final al Proiectului de Diseminare. 

La final, cuvântul a fost dat 
municipalității Gabrovo. Dl Todor Popov 
a prezentat proiectul planului lor de 
acțiune și activitățile prevăzute.    

Mulțumim tuturor partenerilor pentru 
buna organizăre în aceste circumstanțe 
dificile!  
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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, Apelor 
,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  

Parteneriatul GPP-STREAM 
 

 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.fondazioneecosistemi.org/
http://www.mmediu.ro/
http://www.adrnordest.ro/
http://www.gabrovo.bg/
http://www.cseg.eu/
http://www.manra.org/
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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: 
Dna. Tatyana Kurtakova | tatyana.kurtakova@cseg.eu 
FOLLOW US ON: 

                        
 

 

http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:tatyana.kurtakova@cseg.eu
https://fb.me/gppstream
https://twitter.com/GppStream
https://www.linkedin.com/in/gpp-stream-project-26a555176
https://www.youtube.com/channel/UCCmC36wdKaYi8cLYf80a_kg
https://www.instagram.com/gppstream/

