Making Spend Matter Transfer Network
Reţeaua de Transfer - Să Cheltuim Eficient
Primăria municipiului Bistriţa este partener în cadrul proiectului Making Spend
Matter alături de: Preston (Marea Britanie) – lider de proiect, Vila Nova de
Famalicao (Portugalia), Pamplona (Spania), Kavala (Grecia), Schaerbeek
(Belgia) şi Kozsalin (Polonia). Această reţea este una din noua generaţie de

reţele finanţate prin programul URBACT III (FEDR), a cărui scop este
transferarea unei Bune Practici identificate dintr-un oraş (oraşul Bună
Practică) în altele (oraş de Transfer) şi să înregistreze acest proces.
Proiectul îşi doreşte să demonstreze cum analiza cheltuielilor cu achiziţiile
în oraşul dvs poate fi folosită ca un instrument care să genereze mai multe
beneficii economice, sociale şi de mediu, din achiziţii care aduc în schimb
beneficii economiei şi priorităţilor oraşului.
Participarea în reţeaua de transfer nu este un proces unilateral. Este vorba
despre transferul în practică, învăţare şi schimb de experienţă comune, cu
scopul de a dezvolta şi îmbunatăţi Buna Practică.
Reţeaua de Transfer - Să Cheltuim Eficient are ca partener lider oraşul
Preston, care şi-a analizat achiziţiile în ultimii 6 ani. Acest proces a dus la
schimbări fundamentale în felul în care municipalitatea realizează
achiziţiile. Aceasta a dus la premierea cu titlul de Oraş Bună Practică în mai
2017, iar mai târziu la crearea acestei reţele de transfer.

Context
Economia locală este fundamentală pentru prosperitatea locală. Cu toate
acestea regiunile şi oraşele Europene se confruntă cu probleme precum
efectele post criză economică, măsuri de austeritate şi creşterea
diferenţelor, care subminează economia locală şi prin extensie,
prosperitatea locală.
Confuntat cu aceste probleme, în anul 2013 oraşul Preston a început să
exploreze noi moduri de a gândi şi implementa politicile şi serviciile
necesare creşterii economice şi beneficiile pentru comunitate. O abordare
particulară a acestei iniţiative s-a regăsit în adaptarea puterii de cumpărare
a municipalităţii, pentru a cheltui în mod diferit. Încă de la început,
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municipalitatea a recunoscut că şi alte instituţii publice locale au o putere
importantă de cumpărare, astfel 6 dintre acestea s-au alăturat
municipalităţii în demersul său.
Anul 2014 a marcat o schimbare în Europa în ceea ce priveşte achiziţiile
publice, prin publicarea Directivelor UE, care au permis introducerea de
măsuri inovative în procedura de achiziţie. În fapt, a oferit autorităţilor
publice posibilitatea de a folosi achiziţia ca un instrument pentru
dezvoltarea de soluţii inovative pentru a aborda la nivel mai mare
problemele economice, sociale şi de mediu.
Focus pe reţea şi bună practică:
Reţeaua de Transfer - Să Cheltuim Eficient dezbate felul în care analiza
cheltuielilor poate determina schimbări de comportament în achiziţia
publică pentru a genera mai multe beneficii economice, sociale şi de mediu.
Buna Practică este bazată pe o metodologie compusă din trei părţi:
În primul rând va permite oraşelor şi instituţiilor să înţeleagă cum îşi
cheltuie banii prin intermediul achiziţiilor. Astfel, metodologia măsoară tipul
cheltuielilor anuale ale instituţiilor ancoră în funcţie de arealul geografic (în
oraş, în zona metropolitană, în regiune), în funcţie de tipul afacerii (mari,
IMM-uri, sociale) şi în particular cu sectoarele industriale.
În al doilea rând, va ajuta oraşele şi instituţiile să înţeleagă măsura în care
achiziţiile lor sunt realizate în afara economiei locale, atât la nivel regional
cât şi naţional, care sectoare sunt vizate şi posibilitatea ca aceste cheltuieli
să fie realizate în mod diferit, obţinând în acelaşi timp rezultate mai mari.
În al treilea rând, va oferi oraşelor şi instituţiilor posibilitatea de a identifica
măsura în care furnizorii lor crează locuri de muncă, care le sunt practicile
în ceea ce priveşte angajamentul în sectorul social şi de mediu.
O altă componentă cheie a acestei Bune Practici este abordarea
participativă. Obiectivul este implicarea atât a autorităţii publice locale cât
şi a altor actori relevanţi, de la instituţii publice, la reprezentanţi ai mediului
de afaceri, IMM-uri şi asociaţii. Se doreşte crearea unei legături între toate
instituţiile publice ancoră prin analiza comună a cheltuielilor.
Efectiv, această Bună Practică va crea premisele necesare ca
municipalităţile să aibă o bază de date prin care să înţeleagă contribuţia pe
care instituţiile ancoră o fac în context local; să îşi ajusteze strategiile şi
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politicile; să valorifice puterea cheltuielii publice; şi să schimbe
comportamente în modul în care sunt efectuate achiziţiile publice.
Reţeaua de transfer doreşte să împărtăşească modelul de Bună Practică şi
schimbul de experienţă referitor la felul cum poate fi transferat, adaptat,
îmbunatăţit şi dezvoltat împreună cu oraşe şi municipalităţi care se
confruntă cu aceleaşi probleme. Pentru a realiza acest obiectiv, partenerii
vor avea urmatoarele activităţi: dezvoltarea unui plan de transfer;
stabilirea acţiunilor şi măsurilor necesare pentru adoptarea analizei
cheltuielilor; stabilirea registrului bazei de date care să fie colectate,
referitor la impactul existent al instituţiilor ancoră şi a sectorului de afaceri
din fiecare oraş; să ajute oraşele de Transfer în mai buna înţelegere a
furnizorilor lor şi a afacerilor care au potenţial de livrare de bunuri şi
servicii; crearea Grupului Local URBACT (GLU); pentru a realiza discuţii,
interacţiuni şi colaborări în domeniul analizei cheltuielilor şi pentru a
introduce schimbări practice în mecanismul achiziţiilor publice;
monitorizarea transferului de Bună Practică printr-un Jurnal al Transferului;
înregistrarea cunoştintelor cheie şi a rezultatelor procesului de transfer; să
ofere ajutor în cazul barierelor şi stimulentelor legate de transferul Bunei
Practici între oraşe;
Aceste acţiuni vor permite Oraşelor de Transfer să: genereze dezvoltarea
unei declaraţii de intenţie comune între actorii locali, pe termen lung
(importanţa susţinerii politice); schimbe comportamente în achiziţiile făcute
de instituţiile publice, pentru a mări impactul acestora (cooperare pe
paliere, schimb de date, instituţii şi alţi actori locali precum furnizorii);
creeze progresiv locuri pentru dezvoltarea economică locală şi abordarea
de probleme locale şi urbane; stimularea potenţialului de analiză a
cheltuielilor şi a achiziţiilor publice în capacitatea lor de a crea rezultate
pozitive mai mari (economice, sociale, de mediu).

Making Spend Matter Boilerplate
Making Spend Matter is a network of 7 European cities, funded through
the URBACT III Programme and the European Regional Development
Fund, exploring how spend analysis can be used as an evidence base to
improve public procurement and deliver wider benefits to communities
and places.
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