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INVITAȚIE
Simpozionul Științifico-Practic Internațional
„Achiziții Publice Durabile: provocări și oportunități”
20 noiembrie 2020
Facultatea de Științe Economice a USM în parteneriat cu IDIS „Viitorul” organizează la Chișinău
Simpozionul Științifico-Practic Internațional „Achiziții Publice Durabile: provocări și
oportunități”.
Simpozionul are scopul de a facilita schimbul de experiență și informații în domeniu, a identifica și
pune în discuție problemele și perspectivele dezvoltării achizițiilor durabile, a releva pregnanţa
modelelor durabile de consum și producție în creșterea economică bazată principiile economiei
circulare.
Evenimentul va avea loc în contextul derulării Proiectului de cercetare și inovare „Consolidarea
achizițiilor publice durabile în Republica Moldova” finanțat din bugetul de stat în cadrul
Programului de Stat 2020-2023, a cărui scop este de a contribui prin cercetare și transfer de
cunoștințe la soluționarea problemelor de protecție a mediului, concomitent cu reducerea
semnificativă a inegalităților în plan social și a încurajării afacerilor durabile și a consumului
sustenabil.
La eveniment sunt invitați cercetători, experți din diferite domenii (cercetare, politici publice,
participare civică, advocacy, monitorizare, reglementare etc.), reprezentanți ai autorităților publice
care au drept preocupare promovarea achizițiilor publice durabile, competitivitatea și creșterea
economică prin prisma promovării obiectivelor dezvoltării durabile. De asemenea, sunt invitați
reprezentanții mediului de afaceri, care au implementat strategii de sustenabilitate sau care
intenționează să adopte un model de afacere durabil.
Secțiuni:
I. Achiziții Publice Durabile: strategii, reglementări, oportunități și bune practici.
II. Modele durabile de consum și producție. Promovarea unui stil de viață sustenabil.
III. Provocările economiei circulare și creșterea economică sustenabilă.
Limbi de comunicare în cadrul simpozionului: română, engleză, rusă.
Lucrările vor fi redactate conform cerințelor de tehnoredactare:
https://drive.google.com/file/d/1EPsIykdEplbOmxxxt2yJOKwspe5jK6fP/view?usp=sharing
Evenimentul va avea loc la 20 noiembrie 2020, începând cu ora 10.00 (Sesiunea plenară); ora 13.00
– lucrări pe secțiuni. În funcție de evoluția situației epidemiologice din țară, simpozionul va avea loc
cu prezența participanților și / sau online. Lucrările simpozionului, redactate în limba română,
engleză sau rusă, vor fi publicate într-un volum colectiv, realizat la o editură acreditată amplasată
peste hotarele RM.
Înregistrarea la Simpozion se poate face aici:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD90lDXQ7fL71imyU_Hsjh6xyr4G8Qz32YyO_3ewLfC1NFTw/viewform?usp=sf_link .

Data limită de înscriere cu rezumat redactat în limba engleză și lucrare în extenso: 1 noiembrie
2020.
Notificare de acceptare a lucrării în variantă finală: 06 noiembrie 2020
Notificări, concretizări la adresa de e-mail: proiect.ancd@gmail.com

