Modul 3: Achizițiile in construcțiile sustenabile

De ce studiem acest modul?
Achizițiile in construcțiile sustenabile reprezinta un proces prin care organizațiile răspund nevoilor
lor de bunuri, servicii, lucrări și utilități într-un mod in care aduce valoare banilor bazat pe toata viață
în ceea ce privește generarea de beneficii pentru societate și economie, astfel minimizand
deteriorarea mediului înconjurător. A se intelege ca acest proces poate duce la un plus de valoare
care este definit ca o combinație optimă a costului pe întreaga viață și de calitate (adecvare la scop)
pentru a satisface cerința utilizatorului. Scopul acestui modul este de a echipa participanții cu
cunoștințe pentru a oferi achiziții durabile și să înțeleagă regulile de achiziții publice.
Accentul modulului este pus pe a lua in considerare aspectele de mediu, sociale și economice în
procedurile de achiziții, în contextul realizării valorii pentru bani. Participanții vor înțelege, de
asemenea, costurile implicațiilor deciziilor de achiziții.

Unitățile modulului
1.
2.
3.
4.

Fundamentele achizițiilor sustenabile (1/4 zi)
Achizițiile sustenabile: valoare pentru bani și costurile pe toata durata (1/4 zi)
Achiziții sustenabile: inițiative UE (1/4 zi)
Construcții sustenabile in practică (1/4 zi)

Metodologia de lucru
Modulul va fi împărțit în unități mai scurte asa cum sunt enumerate mai sus. Acest lucru permite
partenerilor noștri să le livreze prin diferite metode, fie față-în-față, prin învățare la distanță, sau
printr-o combinație a celor două, și peste intervale diferite (curs de 1 sau 2 zile, 1 curs de o zi, ½ zi).

Rezultatele învățării

•

Introducere in procesul de achizitii

•

Rolul achizitiilor in dezvoltarea sustenabila a constructiilor
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•

Încorporarea performanței de sustenabilitate în procesul de achiziții

•

Atingerea unui plus de valoare prin achiziții de materiale sustenabile

•

Impactul achizițiilor durabile prin lanțul de aprovizionare a construcțiilor

•

Inițiativele UE de achiziții durabile

Publicul țintă
Cursul este destinat celor care ar dori să înțeleagă principiile achizitiilor pentru sustenabilitatea
constructilor. Acesta va fi de interes special pentru cei implicați în proiectarea, construirea,
operarea și întreținerea de proiecte în cadrul organizațiilor client, de proiectare și contractare
precum și pentru producătorii de materiale, furnizori, clienți și a evaluatorilor de durabilitate.
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