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SUMMARY
Public procurement is a mechanism for achieving and meeting the needs of society by public authorities and institutions, which is carried out in strict accordance with the provisions
of the legal framework. In this context, public procurement policies are a key prerogative for
the public sector due to the aims of this mechanism, the challenges and major changes in the
public procurement system as a result of the emergence of new social realities.
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Achizițiile publice reprezintă un mecanism de realizare și satisfacere a necesităților
societății de către autoritățile și instituțiile publice, ce este desfășurat în strictă conformitate cu prevederile cadrului legal. În acest context, politicile ce țin de domeniul achizițiilor
publice constituie o prerogativă esențială pentru sectorul public datorită scopurilor pe
care le urmărește acest mecanism, provocărilor și schimbărilor majore care intervin în
sistemul achizițiilor publice, ca urmare a apariției noilor realități sociale.
Gestionarea politicilor de achiziții publice își găsește reflectare în publicațiile autorilor
din Republica Moldova. Autoarea Sîrbu U., în articolul „Studiul asupra premiselor de
pornire a achizițiilor publice pe plan internațional”, explică modul de apariție și dezvoltare a sistemelor moderne de achiziții publice la scară internațională, ca parte componentă
a economiei de piață în statele dezvoltate, precum și în statele în curs de tranziție. Totodată, se menționează că în concepțiunea formării Uniunii Europene, tratatele care stau la
baza UE și care au reglementat principiile de organizare în cadrul uniunii, sunt aplicabile
și în sistemul de achiziții publice, ceea ce a și presupus dezvoltarea acestuia. Acele principii, precum sunt: principiile de bază (solidarității comunitare, egalității, nediscriminării
și garantării drepturilor fundamentale, subsidiarității, recunoașterii reciproce etc.), libera
circulație a bunurilor și serviciilor și interzicerea corespunzătoare a restricțiilor cantitative asupra importurilor și exporturilor și toate măsurile cu efect echivalent asupra a astfel
de restricții cantitative, au garantat dezvoltarea sistemului de achiziții publice transparente, cu acces liber, nediscriminatoriu, egal, etc. [12, p. 127-128].
Din anul 1999, Republica Moldova a inițiat procesul de armonizare a legislației
naționale cu aquis-ul comunitar, având sprijinul prin prisma proiectului Uniunii Europene pentru susținerea implementării Acordului de Parteneriat și Cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele membre pe de o parte și Republica Moldova pe de altă
parte. Pentru Republica Moldova, armonizarea legislației naționale cu aquis-ul european
este o faptă adevărat importantă pentru apropierea statului nostru de Uniunea Europeană, ținând cont de aspirația Republicii Moldova de a se integra în comunitatea europeană. Acordul de Asociere RM-UE a fost o nouă etapă pentru țara noastră de a se alinia
standardelor europene în diferite domenii, inclusiv și achiziții publice. Într-un articol
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elaborat de Codreanu A., cu titlul „Facilitarea accesului operatorilor economici la contractele de achiziții publice în lumina acquis-ului comunitar”, a fost abordat aspectul privind armonizarea legislației naționale cu aquis-ul comunitar din perspectiva dezvoltării
facilităților de acces a operatorilor economici odată cu aprobarea noului cadru legislativ
aferent domeniului achizițiilor publice din 2015 [4, p. 249]. Menționăm în acest context
că unele aspecte, în special ce țin de prevederile legislative ale UE, precum și ale Republicii Moldova au suportat modificări considerabile.
Configurațiile legislative sunt elucidate în articolul autoarei Nani A. „Sistemul
achizițiilor publice – realități și perspective”, unde se subliniază că Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice se bazează pe armonizarea legislației naționale la acquis-ul
comunitar, conform angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană în
urma semnării Acordului de Asociere RM-UE [8, p. 83].
Sectorul public achiziționează un volum mare de bunuri, lucrări și servicii, ceea ce
presupune antrenarea considerabilă a resurselor financiare, umane, de timp. Din acest
considerent, domeniul achizițiilor publice este predominat de mai multe riscuri. Printre
acestea, cele mai evidente riscuri în acest domeniu sunt abuzul, frauda și risipa de bani
publici. Drept urmare, sistemul achizițiilor publice urmează a fi protejat prin implementarea anumitor mecanisme care vor asigura integritatea și transparența în acest sistem.
Mocanu E. în „Mecanisme de asigurare a integrității și transparenței în procesul de
achiziții publice” tratează subiectul dat și relevă că problema corupției în achiziții publice are o experiență internațională destul de mare, încât aceasta are un impact asupra domeniului financiar, economic, mediului ambiant, sănătății, securității umane etc.
Aceasta din urmă creează dificultăți în transparentizarea procesului de achiziții publice,
promovează concurența neloială și schemele frauduloase, în detrimentul interesului public. O mare parte din mecanismele pentru prevenirea și combaterea comportamentului
corupțional în domeniul achizițiilor publice, au fost reglementate de legislația aferentă
prezentului domeniu, însă nu excludem, afirmă autoarea, că în continuare persistă scheme anticoncurențiale, antitransparente, corupționiste care încalcă prevederile legislative
în vigoare. Pe când la nivel central situația în ceea ce ține de respectarea cadrului legislativ
aferent domeniului achizițiilor publice este una mai bună, la nivel local starea lucrurilor
este mai complicată [6, p. 243-244].
În consecutivitatea analizei noastre, remarcăm contribuția autoarei Buzdugan A.,
care în lucrarea „Achizițiile guvernamentale municipale: reflecții, sugestii”, reflectă asupra necesității că achizițiile guvernamentale și cele municipale trebuie luate la un loc ca
un câmp comun, care dispune de aceleași sisteme inventive de escrocherii din ambele
părți, fie din partea operatorului economic, fie din partea autorității contractante. Dacă
cumpărătorul și vânzătorul sunt corecți, raționali, atunci are de câștigat societatea, iar
dacă cel puțin unul sau chiar ambii sunt escroci, în dezavantaj, de asemenea, este societatea și, drept urmare, autoritatea contractantă, care își pierde încrederea. Se subliniază
că corectitudinea de desfășurare a procedurilor de achiziții publice depinde de nivelul de
patriotism, altruism al structurilor guvernamentale, municipale, precum și de operatorii
economici [2, p. 257-258].
Un comportament oportunist în procesele achizițiilor guvernamentale și municipale, posibilități de abatere de la unele reguli, crearea unor dificultăți artificiale, adoptarea
unor decizii meschine, personale aparent legale sunt cele mai viabile vulnerabilități ale
sistemului de achiziții publice. La nivel municipal, acesta poate fi des văzut la proceduri
de achiziții publice ce țin de produsele alimentare, lucrări de construcție și reparație, alte
bunuri, lucrări și servicii.
Din perspectiva unei abordări practice, analizează problema Boaghi L., primarul satu-
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lui Sireți. În lucrarea sa „Sistemul de achiziții publice ale produselor alimentare: probleme
și soluții”, apreciază produsele alimentare drept cel mai vulnerabil segment în sistemul
achizițiilor publice. Astfel, produsele alimentare sunt o problemă sistemică generată de
mai mulți actori, implicați nemijlocit în sistemul achizițiilor publice.
În lucrare se accentuează că produsele alimentare funcționează ca un cerc vicios. Din
lipsă de funcționari calificați și cadru legal, care nu reglementează strict aceste specificări
necesare pentru alimentația copiilor, anunțurile de participare sunt foarte vag formulate,
ceea ce este în favoarea operatorilor economici. Din lipsa specificațiilor și caracteristicilor
stricte ale produselor solicitate de autoritatea contractantă, operatorii economici depun
oferta, fiind interesați să ofere produse alimentare de cea mai joasă calitate, fiindcă acestea
au un preț mult mai mic, iar conform legii, criteriul de atribuire a contractului de achiziții
publice la produsele alimentare este prețul cel mai mic, astfel ca în urma evaluării ofertei
pentru fiecare poziție în parte, operatorul economic să câștige un contract cât mai solid.
Totodată, există o birocrație în ceea ce privește certificatele de conformitate elaborate de
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Centrul Național de Sănătate Publică,
pentru că unele produse furnizate pot fi însoțite de mai multe certificate, ceea ce se consideră o exagerare birocratică [1, p.131-133].
Pentru eficientizarea activității administrației publice și, totodată, pentru transparentizarea și eliminarea factorilor de corupție și ilegalitate în sistemul achizițiilor publice,
a survenit un instrument util care a modernizat prezentul sistem și a transpus digitalizarea achizițiilor publice. Aspectul ce ține de implementarea tehnologiilor digitale sau
informaționale a fost analizat în articolul elaborat de Cainarian C., „Modernizarea sistemului achizițiilor publice prin implementarea tehnologiilor digitale”. La etapa actuală, Republica Moldova se află în procesul implementării tehnologiilor informaționale în
sistemul achizițiilor publice, iar pe parcursul ultimilor ani, sistemul achizițiilor publice a
suferit o serie de schimbări, majoritatea având un impact pozitiv. Procesul de E-Achiziții
a fost inițiat încă din 2016, odată cu pilotarea noului sistem, care a fost denumit Mtender.
Sistemul informațional Mtender a accelerat și a simplificat procesul de achiziții publice în
Republica Moldova. La rândul său, acesta a sporit gradul de transparență a procedurilor de
achiziții publice și a îmbunătățit concurența dintre operatorii economici. În același timp,
cadrul legislativ, aferent achizițiilor publice, a reglementat și răspunderea juridică pentru
actorii implicați în procesul de achiziții publice [3, p. 166-167].
Chihai C., autoarea articolului „Răspundere penală pentru încălcarea legislației privind
achizițiile publice – propunere de lege ferenda”, reliefează subiectul important care ține de
gestionarea justă și corectă a patrimoniului public, precum și managementul eficient și
calitativ al fondurilor publice. În conținutul articolului sunt cercetate formele răspunderii
juridice pentru încălcarea prevederilor legale cu privire la condițiile și regulile procedurii
de achiziții publice. Analizând în mod detaliat și amplu dispozițiile Legii privind achizițiile
publice, nr. 131/2015, s-a constatat că autoritatea legislativă nu a prevăzut în mod expres
tipul răspunderii juridice, ce urmează a fi stabilită în cazul încălcării prevederilor legii indicate supra, așa cum a fost făcut în legea anterioară [5, p. 99-101]. Totuși, corelarea dintre
legea specială și alte tipuri de răspundere juridică există și anume - Codul Contravențional
conține anumite clauze care reglementează domeniul achizițiilor publice. De asemenea,
există și o răspundere juridică civilă, datorită faptului că contractele administrative – de
achiziții publice cad sub incidența legii 131/2015 și a Codului civil al Republicii Moldova.
În contextul prezentei sinteze bibliografice, relevăm efortul depus de cercetătorii Munteanu I. și Codreanu A., care au venit cu unele soluții în vederea contracarării fenomenului
de practici ilegale în domeniul achizițiilor publice, în articolul „Recomandări de contracarare a fenomenului de practici ilegale în domeniul achizițiilor publice”. Din punct de vede-
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re al autorilor, proiectele de finanțare europeană pot fi fraudate prin următoarele mijloace:
corupție, oferte discrepante, manipulare a ofertelor, nedeclarare a conflictelor de interese,
manipulare a specificațiilor, practici de cooperare secretă, divulgare a datelor referitoare
la licitații, stabilire incorectă a costurilor, neîndeplinire a specificațiilor contractului, fragmentare sau divizare a achizițiilor publice, atribuirea nejustificată a unui singur ofertant,
combinarea contractelor, operatori economici fictivi [7, p. 478]. Transformările sistemului
de achiziții publice au condus la apariția și a altor concepte utilizate pe scară largă în acest
domeniu, precum ar fi: achiziții publice sustenabile sau durabile, achiziții publice ecologice sau circulare etc. Conceptul de achiziții publice sustenabile a fost studiat în articolul
elaborat de către Rusu E. „Achizițiile sustenabile – un imperativ al dezvoltării durabile în
Republica Moldova”. Acest concept are drept scop îmbunătățirea practicilor de achiziții și
a managementului autorităților contractante, prin reorientarea politicilor publice din domeniul achizițiilor publice de reducere a cheltuielilor bugetare, utilizare eficientă a banilor
publici, diminuare a gradului de fraudare a acestora, precum și asigurare a achiziționării
bunurilor, serviciilor și lucrărilor de calitate [9, p. 131]. Totodată, în continuare Rusu E.
dezvoltă importanța achizițiilor publice durabile și a achizițiilor publice sustenabile în lucrarea „Achiziții publice durabile – o continuitate a dezvoltării durabile a Republicii Moldova”. În conținutul acestui studiu este desfășurat subiectul achizițiilor publice durabile,
care se bazează pe principii și bune practici de achiziții tradiționale și sunt orientate spre
beneficiile sociale, economice și de mediu, pentru procesul de organizare și desfășurare
a achizițiilor publice. Factorii ce generează achizițiile publice sustenabile și cele durabile
urmăresc drept scop de a dezvolta procesul sustenabil în achiziții publice, care să răspundă la nevoile prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare, precum
și de a dezvolta un sistem durabil de achiziții, prin implementarea unor politici publice
naționale, ce vor promova principii directoare și acțiuni corecte pentru cea mai bună utilizare a finanțelor publice, cu impact negativ minim asupra mediului [10, p. 208-209].
Alături de achiziții publice durabile, s-a dezvoltat și un nou concept de achiziții publice
ecologice sau circulare. Drept urmare, în articolul „Achizițiile circulare – soluție pentru
dezvoltarea durabilă”, Rusu E. se expune asupra necesității de adaptare a sistemului de
achiziții publice la modelul economiei circulare. Economia circulară a apărut drept rezultat al provocărilor existente cu care se confruntă atât economiile în curs de dezvoltare,
cât și economiile dezvoltate. Provocările existente, în mare parte, se referă la provocările
sociale și cele de mediu și anume la ceea ce ține de degradarea terenurilor agricole, poluarea apei, depozitarea irațională a deșeurilor, migrația, îmbătrânirea populației, șomajul etc
[11, p. 201].
Concluzia pe care o deducem din referențialul bibliografic al autorilor naționali, ne
permite să afirmăm că gestionarea eficientă a politicilor în achiziții publice are un impact
major în formarea activităților economice cu o piață competitivă, transparentă, loială, care
contribuie la dezvoltarea infrastructurii economice și sociale, prin furnizarea serviciilor
publice de calitate. Datorită faptelor enunțate anterior, gestionarea politicilor de achiziții
publice în scopul eficientizării administrației publice, pot asigura o gestionare eficientă a
banului public, a activității administrației publice, sporește o credibilitate în instituțiile
statului, precum și îmbunătățește mediul de viață al întregii comunități.
BIBLIOGRAFIE
1. BOAGHI Leonid. Sistemul de achiziții publice ale produselor alimentare: probleme și soluții. În: Conferința științifico-practică „Teoria și practica administrării publice”.
Chișinău: AAP, 2017, p.131-133. ISBN 978-9975-3019-6-1.

Materiale ale Conferinței ştiințifice internaționale

85

2. BUZDUGAN Adriana. Achizițiile guvernamental-municipale: reflecții, sugestii.
Conferința: „Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă
a economiei regionale în condițiile integrării în UE”. Bălți: Universitatea de Stat Alecu
Russo din Bălți, 2017, p. 257-258. ISBN 978-9975-50-215-3.
3. CANARIAN Cristian. Modernizarea sistemului achizițiilor publice prin tehnologii
digitale. Administrarea Publică Nr. 3(95)/2017. Chișinău: AAP, 2017, p. 166-167. ISSN
1813-8489.
4. CODREANU Alina. Facilitarea accesului operatorilor economici la contractele de
achiziții publice în lumina acquis-ului comunitar. Conferința „Competitivitatea și inovarea în economia cunoașterii”, Chișinău: ASEM, 2015, p. 249. ISBN 978-9975-75-773-7.
5. CHIHAI Cristina. Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind achizițiile
publice – propunere de lege ferenda. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Știinţe Sociale) Nr 8(118). Chișinău: USM, 2018, p.99-101. ISSN 1814-3199.
6. MOCANU Eleonora. Mecanisme de asigurare a integrității și transparenței în procesul de achiziții publice. Conferința „Strategii și politici de management în economia
contemporană”. Ediția 5, Chișinău: AAP, 2016, p. 243-244. ISBN 978-9975-75-791-1.
7. MUNTEANU Iulian, Codreanu Ana. Recomandări de contracarare a fenomenului
de practici ilegale în domeniul achizițiilor publice. Simpozionul „Dezvoltarea durabilă a
mediului rural - realizări și perspective” Chișinău: ASEM, 2018, p. 478. ISBN 978-997564-297-2.
8. NANI Angela. Sistemul achizițiilor publice – realități și perspective. Conferința
științifico-practică „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice”. Chișinău: AAP, 2016, p. 83. ISBN 978-9975-136-26-6
9. RUSU Elena. Achizițiile sustenabile – un imperativ al dezvoltării durabile în Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Știinţe Exacte și Economice) Nr
7(137), Chișinău: USM, 2020, p.131. ISSN 1857-2073
10. RUSU Elena. Achizițiile publice durabile - o continuitate a dezvoltării durabile a
Republicii Moldova. Conferința „Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale
și mondiale”. Chișinău: USM, 2020, p.208-209. ISBN 978-9975-152-69-3.
11. RUSU Elena. Achizițiile circulare – soluție pentru dezvoltarea durabilă. Conferința
„Integrare prin cercetare și inovare.”. Chișinău: USM, 2020, p. 201. ISBN 978-9975-152-48-8.
12. SÎRBU Uliana, GAMURARI Vitalie. Studiu asupra premiselor de pornire a
achizițiilor publice pe plan internațional. Conferința „Știinţa juridică autohtonă prin
prisma valorilor și tradiţiilor europene”, Chișinău: ULIM, 2015, p. 127-128. ISBN 9789975-3058-2-2.

