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Cercetarea metodelor și modelelor aplicate în evaluarea componentei de sustenabilitate a 

achizițiilor publice durabile  a permis elaborarea cadrului methodologic și aplicativ a Indicelui 

Multicriterial pentru evaluarea sustenabilității achizițiilor publice. 

Analiza beneficiilor potențiale ale achizițiilor publice sustenabile transpuse în indicatori de 

performanță socială, economică, de mediu a permis să constatăm că achizițiile publice durabile 

reprezintă un concept complex, iar perfomanța în domeniul dat poate fi evaluată prin prin prisma 

mai multor aspect, care urmează să fie integrate într-un Indice integral, care să surprindă toate ceel 

trei contexte principale: economic, social și de mediu. 

În vederea colectării datelor pentru analiza SWOT a potențialului achizițiilor publice durabile 

la nivel national a fost aplicat Chestionarul privind Achizițiile publice durabile în Republica 

Moldova. Au fost identificate potențiale entități contractante si operatori economici, în adresa 

cărora a fost expediat link-ul Chestionarului plasat în Google 

drive https://forms.gle/uNYpXtoBWAqaVpcLA. Au fost receptionate 37 de chestionare 

completate. În baza datelor colectate s-a efectuat analiza SWOT a potențialului achizițiilor publice 

durabile în Republica Moldova. 

Diseminarea și facilitarea schimbului de experiență și informații, precum și 

prezentarea metodologiei de calcul a Indicelui Multicriterial pentru evaluarea sustenabilității 

achiziții publice în Republica Moldova în cadrul Simpozionului Științifico-Practic Internațional 

”Achiziții Publice Durabile: Provocări și Oportunități”, la care au participat 42 de persoane. 

Simpozionul a avut loc la 1-2 octombrie 2021 cu participare mixtă în prima zi și participare online 

– în ziua a doua. 

De asemenea, rezultatele cercetărilor efectuate la etapa aceasta de derulare a proiectului au 

fost diseminate prin publicarea lucrărilor științifice în reviste științifice din străinătate și din țară, 

prezentate comunicate la manifestări științifice internaționale, inclusiv: 

         Capitole în monografii (Victoria Ganea); 

https://forms.gle/uNYpXtoBWAqaVpcLA


         Articole științifice în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS – 3; 

         Articole științifice publicate în alte reviste din străinătate recunoscute – 5; 

         Articole științifice publicate în reviste din Registrul National al revistelor de 

profil – 5; 

         Articole în culegeri de lucrări ştiinţifice editate în Republica Moldova – 1; 

         Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare) – 5; 

         Articole în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) – 

6; 

         Lucrări științifice publicate în materialele conferinţelor ştiinţifice naţionale și cu 

participare internaţională - 2 

În scopul de a evalua percepția operatorilor economici și autorităților contractante asupra 

respectării principiilor care stau la baza achizițiilor publice (transparență; eficiență; asigurarea 

concurenței; protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile; etc.), dar și a progresului 

privind implementarea achizițiilor publice durabile a fost elaborate și aplicate 2 Chestionare de 

evaluare a sistemului de achiziții publice si componentei de durabilitate: unul - pentru operatorii 

economici (https://cutt.ly/SE1Fdnl,) și al doilea - pentru autoritățile contractante 

(https://docs.google.com/.../1RRoFw.../viewform...). Chestionarele au fost diseminate către toate 

primăriile din țară, la Camerele de Comerț și Industrie, inclusiv cele regionale. Au fost acumulate 

60 de chestionare de la autoritățile contractante si 29 de chestionare de la operatorii economice. 

La data de 3 noiembrie, ora 10.00 echipa de cercetători de la IDIS Viitorul a realizat un focus 

grup pe platforma zoom. În baza datelor colectate cu ajutorul acestor chestionare au fost 

identificate și analizate constrângerile privind implementarea criteriilor de durabilitate în procesul 

de achiziție publică, dar și formulate propuneri de politici publice care să impulsioneze acest 

proces. 

În cadrul proiectului “Consolidarea achizițiilor publice durabile în Republica Molodva” cifrul 

20.80009.7007.15 finanțat din bugetul de stat în cadrul Programului de Stat (2020-2023), a fost 

obținut de către Andrei MULIC dr.,conf.univ., Victoria GANEA dr.hab.,prof.univ. 

CERTIFICATUL DE DREPT DE AUTOR ÎNREGISTRAT PENTRU ”Metodologia de 

determinare a Indicelui multicriterial pentru evaluarea eficienței achizițiilor publice în Republica 

Moldova în condiții de sustenabilitate economica”.  
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