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Salutări de bun venit  

Stimate cititor, 

 

Bun găsit la prima ediție a seriei de newsletter-e a 

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 ecologice (GPP sau APE). 

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 avea 7 newsletter-e în total 

pentru 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectul pe scurt  

 

GPP-STREAM își propune 

să dezvolte instrumente de 

gestionare, punere în 

aplicare și monitorizare a 

instrumentelor de politică 

care integrează APE, 

astfel încât să se asigure 

maximizarea câștigurilor 

generate de eficiența 

utilizării resurselor, cât și 

instituționalizarea 

obiectivelor privind APE.  

 

 

 

 

 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ro&a=www.interregeurope.eu/gpp-stream.
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Proiectul GPP-

STREAM  

La nivel european, regiunile 
UE joacă un rol multiplu în 
adoptarea politicilor ecologice 
în achizițiile publice (AP), 
deoarece elaborează planuri 
pentru APE, pot aduce în 
prim-plan APE în cadrul 
instrumentelor de politică pe 
care le gestionează, pot 
achiziționa bunuri și servicii 
eco-inovative și eficiente din 
punct de vedere al utilizării 
resurselor, jucând un rol 
semnificativ promovarea 
economiilor mai „prietenoase” 
cu mediul. Există oportunități 
pentru îmbunătățirea 
adoptării APE în raport cu 
programele finanțate de UE, 
precum și cu alte instrumente 
de politică, prin transferul 
implementării instrumentului 
de finanțare către beneficiari 
și în monitorizarea 
implementării APE și, prin 
urmare, în evaluarea și 
integrarea beneficiilor GPP.  
În întreaga Europă au fost 
dezvoltate instrumente GPP, 
criterii comune ecologice, 
materiale de instruire și birouri 
de help-desk. Totuși, ne 
confruntăm cu experiență 
limitată în ceea ce privește 
modul de includere a criteriilor 
de mediu în instrumentele de 
finanțare și implementarea 
strategiilor. Consorțiul GPP-
STREAM consideră că prin 
cooperare interregională se 
poate contribui la integrarea 
politicilor APE în cadrul 
organizațiilor implicate, la 
asigurarea diseminării 
măsurilor de eficiență a 
resurselor și la recunoașterea 
beneficiilor.   

 

Obiectivele proiectului 
 
Obiectivele proiectului sunt: 
1. Identificarea, colectarea și 
schimbul de bune practici și 
instrumente de sprijin pentru 
adoptarea unor proceduri de 
APE ce țintesc spre eficiența 
resurselor în cadrul 
organismelor responsabile de 
instrumentele de politică 
2. Îmbunătăţirea integrării 
obiectivelor și acţiunilor APE 
în cadrul programelor de 
finanțare și al planurilor 
sectoriale / de dezvoltare;  
3. Îmbunătăţirea capacității 
administrațiilor naționale, 
regionale și locale de a-și 
alinia acțiunile în vederea 
îmbunătățirii implementării 
APE;  
4. Îmbunătăţirea capacității de 
monitorizare a APE 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 le-au 
elaborat. 
  
 

Principalele rezultate 

preconizate   

• 5 evenimente 
transnaționale de 
învățare 

• cel puțin 300 de 
reprezentanți ai 
părților interesate  

• 13 seminarii GPP  

•  4 seturi de  
instrumente GPP și o 
platformă online 

• 8 instrumente de 
politică din 5 țări UE 
vor integra abordările 
GPP  

• 40 de organisme de 
gestionare a 
instrumentelor de 
politica UE vor prelua 
instrumentele 
dezvoltate prin 
proiectul nostru  
 

 

Date de contact 

Partener lider: Regiunea Autonomă 

Friuli Venezia Giulia 

Persoană de contact Giuseppe Cane  

Telefon:  +39 0432279712 

Email: gpp-stream@regione.fvg.it 
Website: www. regione.fvg.it 
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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  

Centrul pentru Durabilitate și 

Creștere Economică, Bulgaria 

 

www.cseg.eu  

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/
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Asociația Municipiilor din Ribera 

Alta, Spania 

 

www.manra.org  

Auvergne-Rhône-Alpes – Energie 

și Mediu, Franța 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr  

 

Întâlnirea de lansare a proiectului și primul eveniment transnațional de învățare  

 

Întâlnirea de lansare a GPP-STREAM a 

avut loc în perioada 28-30 noiembrie 

2017, în Trieste, Italia, marcând 

începutul proiectului, cu o durată de 

patru ani, finanțat de INTERREG 

Europe. Partenerul gazdă a fost 

Regiunea Autonomă Friuli Venezia 

Giulia, care este, de asemenea, 

partenerul principal al proiectului. Toți cei 

nouă parteneri de proiect au fost 

reprezentați.                                        

Reuniunea a cuprins sesiuni, pe parcursul 

cărora participanții au discutat toate 

aspectele activităților prevăzute în 

cererea de finanțare a GPP-STREAM. La 

sfârșitul fiecărei sesiuni, a avut loc o 

sesiune interactivă, care a permis 

participanților să asigure înțelegerea 

comună a problemelor cheie și să formeze 

o listă de acțiuni privind lucrurile care 

trebuie finalizate în semestrul al doilea al 

proiectului.  

Reuniunea a asigurat totodată și cadrul 

potrivit pentru interacțiunea dintre 

parteneriat și părțile interesate italiene, în 

http://www.manra.org/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
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special beneficiarii instrumentelor de politică, și de a împărtăși cele mai bune practici din 

Italia în domeniul achizițiilor publice ecologice legate de integrarea principiilor 

sustenabilității în gestionarea fondurilor UE și a planurilor de dezvoltare rurală.    

 

Evenimente viitoare  

 

Reuniunile grupurilor regionale ale părților interesate: Semestrial, partenerii de proiect vor 

organiza întâlniri cu părțile interesate aferente fiecărui instrument de politică. Partenerii 

se vor întâlni cu stakeholder-ii, care influențează problemele de politică din regiunile 

implicate în GPP-STREAM, cu scopul de a afla opiniile acestora cu privire la setul de 

măsuri privind achizițiile publice ecologice ce pot fi propuse în acest domeniu. Discuțiile 

vor genera o serie de rapoarte de sinteză cu privire la experiențele împărtășite și 

concluziile rezultate. Scopul acestor întâlniri este să asigure consultarea activă și 

continuă a părților interesate pentru formularea și punerea în practică a planurilor de 

acțiune regionale care să conducă la promovarea achizițiilor publice ecologice. Totodată, 

aceste reuniuni periodice vor permite partenerilor să identifice barierele ce trebuie 

abordate în faza de implementare a planurilor de acțiune (faza de proiect 2), precum și 

de a asigura implicarea organizațiilor părților interesate specifice în pregătirea planurilor 

de acțiune. 

 

Pentru mai multe informații despre viitoarele reuniuni regionale ale părților interesate, 

accesați site-ul nostru web: www.interregeurope.eu/gpp-stream   

 

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: 

                
 

 

 

http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
http://www.interregeurope.eu/gpp-stream
mailto:georgi.simeonov@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

