AGENDA TEMATICĂ
CURS ACHIZIȚII PUBLICE VERZI
Gabriela ILIN
Teme centrale: INTRODUCERE. DEFINIȚIE.
CLASIFICARE. STRATEGII. PRIORITĂȚI.
NEGOCIERE.
Subteme:
 De ce GPP?
 Criterii. Impact. Domenii de aplicabilitate. Exemple
 Strategii - evaluarea necesităților de training și
asigurarea accesului la informațiile de mediu
 Stabilirea priorităților generale pentru a ecologiza
achizițiile
 Etapele procesului progresiv GPP. Identificare
necesitați. Elaborare de specificații clare și precise

Alin IZVORAN
Teme centrale: ACHIZIȚIA VERDE, DE LA DEFINIRE
PÂNĂ LA DERULARE
Subteme:
 Pregătirea achiziției publice. Referatul de necesitate
 Criterii de calificare și selecție
 Alegerea și justificarea stabilirii criteriilor minime de
calificare și selecție; Motive de excludere a
ofertantului
 Noțiuni de etichetare ecologică
 Criterii de atribuire a contractului de achiziție publică şi
proporționalitatea factorilor de evaluare
 Alegerea și justificarea criteriului de atribuire. Studii de
caz
 Valoarea estimată a achiziției: moduri de determinare
 Caietul de sarcini; modul practic de întocmire pe baza:
-

-

Ordinului nr. 1017 din 20.02.2019 privind aprobarea
structurii, conținutului și modului de utilizare a
Documentației standard de atribuire
Ordinului nr. 1068/1652 din 4.10.2018 pentru aprobarea
Ghidului de achiziţii publice verzi

 Consultarea de piață sau modul colaborativ de
realizare al achizițiilor publice
 Clarificări adresate autorității/ entității contractante
 Modalitățile de prezentare a propunerii tehnice și a
propunerii financiare
 Clarificări adresate în perioada de pregătire a ofertei;
efect posibil - erata
 Raportul procedurii de achiziție
 Derularea contractului. Aspecte practice privind
modificarea contractului de achiziție public
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Costin LIANU
Teme centrale: STANDARDE, ETICHETE ȘI SISTEME DE
CERTIFICARE ECOLOGICE CU IMPACT
ASUPRA ACHIZIȚIILOR VERZI
Subteme:
 Definirea noțiunilor de standarde, sisteme de
certificare și etichetări
 Standarde, sisteme scheme de calitate ecologice,
etichetări (SSEE), categorii, impact
 SSEE de management (ISO). Studii de caz
 SSEE de produs. Studii ce caz
 SSEE la nivel european, impact pe achiziții publice
 SSEE la nivel internațional, impact pe achiziții publice
 Incidența SSEE pe gupe de industrii în România în
contextul achizițiilor verzi
 Impactul tranziției verzi și transformării digitale asupra
modelelor de afaceri
 Oportunități CDI

Ovidiu SLIMAC
Teme centrale: GREEN DEAL. ACHIZIȚII INOVATIVE,
SUSTENABILE, CIRCULARE
Subteme:





Studii de caz
Negociere sau achiziție directă
Competențe profesionale în achiziții
Profil achizitor GPP: 3 caracteristici de baza; 3
responsabilități de baza

