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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Ref: Prezentarea Proiectului GPP-STREAM în cadrul Conferinței Naționale 

Studii și propuneri legislative pentru îmbunătățirea activităților de colectare și 
raportare în domeniul managementului deșeurilor 

 

București, 6 martie 2020 

  

În data de 4 martie a avut loc, la București, Conferința Națională “Studii și propuneri 
legislative pentru îmbunătățirea activităților de colectare și raportare în domeniul 
managementului deșeurilor”. 
 
În cadrul Conferinței Naționale, doamna Marisanda Pîrîianu, director al Direcției de Accesare 
Fonduri Externe din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a prezentat Proiectul 
GPP-STREAM, proiect care își propune prin obiectivele și rezultatele sale să promoveze 
achizițiile publice ecologice în România. 
 
Proiectul GPP-STREAM Achiziții publice ecologice și instrumente de sustenabilitate în 
favoarea eficienței utilizării resurselor face parte din programul Interreg Europe care ajută 
guvernele regionale și locale din Europa să dezvolte și să furnizeze politici mai bune și  
consolidate. Proiectul se adresează autorităților publice și politicilor de mediu din țările 
partenere ale Proiectului pentru realizarea obiectivului comun de a promova eco-inovarea, 
eficiența resurselor și managementul eficient al deșeurilor.  
 
 
’’Încercăm ca și prin acest proiect să putem să dezvoltăm și să consolidăm cadrul legislativ  
în ceea ce privește achizițiile publice ecologice, să putem dezvolta ghidul cu cele șase 
categorii de servicii pentru achizițiile publice ecologice, dar în același timp să realizăm acel 
plan national al achizițiilor publice ecologice, care este rezultatul final și livrabilul cel mai 
important al acestui proiect’’, a declarat doamna Marisanda Pîrîianu, director al Direcției 
Accesare Fonduri Externe din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, coordonator 
al proiectului.  
 
Bugetul total al proiectului este de 1.413.145 euro și este gestionat de cei opt parteneri din 
cele cinci state membre UE (România, Italia, Spania, Bulgaria și Franța), iar lider al 
proiectului este Italia, prin Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia.  
 
Printre obiectivele proiectului se numără  identificarea, colectarea și promovarea celor mai 
bune practici și instrumente de sprijin pentru adoptarea unor achiziții publice ecologice 
orientate spre eficiența resurselor în cadrul organismelor responsabile de instrumentele de 
politică,  îmbunătățirea integrării obiectivelor și acțiunilor APE (Achiziții Publice Ecologice) 
în cadrul programelor de finanțare și al planurilor sectoriale/de dezvoltare, dar și 
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îmbunătățirea capacității administrațiilor naționale, regionale și locale de a-și alinia 
acțiunile în vederea îmbunătățirii implementării APE.  
 
 
La această Conferința Națională au participat peste 70 persoane, reprezentanți ai 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Fondului pentru Mediu și 
reprezentanți ai ADI, UAT, Operatori Stații de Sortare, Reciclatori, Producători și 
Importatori, Administratori Depozite Municipale, OIREP.  
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