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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs 

  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.  
 

2. Obiectivele etapei anuale 

1. Prezentarea conceptului proiectului și a obiectivelor acestuia;  
2. Prezentarea generală a activităților, responsabilităților și timetable; 
3. Documentare și analiză de studii științifice la tematica cercetării. 
4. Elaborarea cadrului analitic prin realizarea de sinteze teoretice referitoare la principalele 

concepte care structurează proiectul: achiziții sustenabile; achiziții verzi; economie 
circulară. 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale 

1. Cercetare fundamentală și elaborare de studii privind conceptul, rolul și provocările 
achizițiilor publice durabile.  

2. Precizarea afinităților și delimitărilor conceptuale privind achizițiile durabile și achizițiile 
verzi.  

3. Analiza provocărilor în implementarea achizițiilor publice durabile.  
4. Identificarea de sinergii relevante ale achizițiilor publice durabile cu implicații asupra 

conceptualizării unor noi modele de afaceri și consumului sustenabil. 
5. Analiza în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ primar și secundar în materie de 

achiziții publice cu implicarea componentei de durabilitate.  
6. Mediatizarea rezultatelor cercetării prin publicații în reviste științifice recunoscute, 

monografii colective și participare cu rapoarte, comunicări la evenimente științifice și 
științifico-practice din țară și străinătate.  
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4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale 

1. Organizarea Conferinței de lansare a proiectului (23.05.2020, ora 10:00, on-line) cu 
participarea a 40 de participanți, inclusiv 21 de reprezentanți ai entităților publice locale 
și centrale (Ministerul Finanțelor al RM, Gabriela Cuneva, Secretar de Stat).  

2. Participarea cu 24 comunicări la 10 foruri științifico-practice din RM și în străinătate.  
3. Elaborarea a 2 ghiduri metodice pentru practicieni privind inițierea unei afaceri durabile 

și a realizării de campanii de marketing pentru promovarea consumului sustenabil. 
4. Analiza componentei de durabilitate în cadrul legislativ primar și secundar în materie de 

achiziții publice de către experți în domeniu. 
5. Cartografierea angajamentelor asumate de RM în cadrul acordurilor internaționale pe 

domeniul achizițiilor publice durabile de către experți în domeniu. 
6. Publicarea rezultatelor științifice obținute în reviste științifice înregistrate în BDI, inclusiv 

SCOPUS. 
7. Diseminarea și facilitarea schimbului de experiență și informații, precum și abordarea 

celor mai stringente problem ale implementării achizițiilor publcie durabile în RM, 
precum și în alte țări în cadrul Simpozionului Științifico-Practic Internațional ”Achiziții 
Publice Durabile: Provocări și Oportunități”.  

8. Organizarea 1 Seminar științifico-didactic cu studenții USM; Lansarea campaniei 
”Devino Ambasador al Durabilității”. 

9. Formularea de propuneri de politici în vederea implementării achizițiilor publice durabile 
în RM. 

10. Elaborarea paginii proiectului pe rețeaua Facebook în vederea diseminării activităților de 
proiect: https://www.facebook.com/ambasador.sustenabilitate . 

5. Rezultatele obținute 

La 23 mai 2020 în regim online s-a desfășurat Conferința de Lansare a proiectului 
„Consolidarea achiziţiilor publice durabile în Republica Moldova”.  Evenimentul a avut ca 
scop prezentarea activităților planificate în cadrul proiectului. La eveniment a participat 
Secretarul de Stat la Ministerul Finanțelor Gabriela CUNEVA, care a menționat importanța 
cercetărilor aplicative în domeniul achizițiilor publice durabile și a dat asigurări că autoritățile 
publice sunt deschise pentru colaborare în domeniul dat. La eveniment au participat și 
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Băncii Naționale a 
Moldovei, Consiliilor rationale Drochia și Hâncești, Agenției Naționale pentru Soluționarea 
Constestațiilor, reprezentanți ai entităților economice și numeroase asociații obștești. 
În cadrul conferinței de lansare a fost efectuat si un chestionar, iar respondenții au menționat 
necesitatea elaborării unor material metodice (ghiduri) pentru practicieni. În contextul acesta, 
unii membri ai echipei (Maria Hămuraru, Adriana Buzdugan; Galina Ulian; Maria Cojocaru; 
Ecaterina Ulian, Elena Rusu, Valentina Tîrșu) au lucrat la două Ghiduri metodice pentru 
pentru practicieni „Campanii de marketing pentru promovarea consumului sustenabil” și 
„Modele de afaceri durabile”, destinate întreprinzătorilor și funcționarilor din cadrul 
entităților publice. 
Realizarea obiectivelor de cercetare fundamentală privind conceptul, rolul și provocările 
achizițiilor publice durabile, precum și precizarea afinităților și delimitărilor ale acestora, au 
permis să formulăm mai multe ipoteze, și anume: 
Ipoteza 1. Consumul poate fi un factor stimulator al durabilității achizițiilor. Iar cunsocând că 

https://www.facebook.com/ambasador.sustenabilitate
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statul este unul dintre consumatorii importanți, fapt care este justificat de ponderea 
achizițiilor publice raportate la PIB.  
Ipoteza 2. Creșterea componentei de durabilitate în economia Republicii Moldova necesită a 
fi implementată printr-o abordare sistemică (educație pentru consum durabil; promovarea 
modelelor de afaceri durabile; creșterea etapizată a ponderii achizițiilor publice durabile în 
suma totală a achizițiilor publice). 
Aceste ipoteze și alte aspecte cercetate de membrii echipei de proiect sunt reflectate în 
Monografia colectivă cu titlul: „Achizițiile publice și dezvoltarea durabilă: Schimbare de 
paradigmă”. 
Parteneri ai echipei de la USM în cadrul proiectului sunt experți ai IDIS Viitorul. Cercetările 
realizate de ei vizează analiza în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ primar și secundar 
în materie de achiziții publice cu implicarea componentei de durabilitate. Rezultatul acestei 
analize este elaborarea și publicarea a souă studii:  

1) Studiul „Conceptul de durabilitate în Legea achizițiilor publice: reglementări versus 
aplicare” (autori: Diana Enachi; Viorel Pârvan, experți ai IDIS Viitorul); 
http://viitorul.org/files/library/Conceptul%20de%20durabilitate%20in%20legea%20a
chizitiilor.pdf ;  

2) Studiul „Durabilitatea și protecția mediului: componente ale cadrului normativ 
secundar” (IDIS Viitorul; autori: Viorel Pârvan; Diana Enachi) 
http://viitorul.org/files/library/Durabilitatea%20si%20protectia%20mediului%20cadr
ul%20leg%20secundar.pdf ; 

Cercetările efectuate de directorul de proiect Galina Ulian și Andrei Mulic (membru al 
echipei) au fost prezentate sub formă de articol, acceptat pentru publicare în revistă științifică 
indexată SCOPUS. Alte 2 articole sunt acceptate pentru publicare în reviste științifice 
înregistrate în baze de date internaționale. De asemenea, au fost expediate încă 3 articole la 
reviste științifice, indexate în BDI din străinătate, care sunt la etapa de recenzare în vederea 
publicării. 
În total, membrii echipei de proiect au participat cu 24 comunicări la 10 foruri științifice 
naționale și internaționale, inclusiv la 5 foruri științifice din străinătate, care cuprind 
rezultatele obținute în cadrul proiectului. 
La 23 noiembrie 2020 a fost organziat Simpozionul Științifico-Practic Internațional ”Achiziții 
Publice Durabile: Provocări și Oportunități”, la care au participant 32 cercetători, practicieni, 
experți în domeniul achizițiilor publice din cadrul Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv 7 
participanți din străinătate (România, Polonia, Belarus, Ucraina). Promovarea principiilor 
durabilității în afaceri, consum, achiziții în rândurile tinerilor se realizează atât prin 
introducerea unor unități de conținut în disciplinele predate atât la licență, cât și la master, 
precum și prin organizarea de seminare științifico-didactice cu studenții USM. La 17 
noiembrie a fost organizat Seminarul Științifico-metodic „Provocările economiei circulare în 
materie de sustenabilitate”, la acre au participan 9 stduenți cu prezență fizică, 42 de studenți 
online și 5 membri ai proiectului (Ecaterina Ulian, Maria Hămuraru, Maria Cojocaru, 
Adriana Buzdugan) și cadre didactice din cadrul Facultății de Științe economice a USM, 
precum și experți care promovează consumul sustenabil (dna Angela Vieru). În cadrul acestui 
eveniment a fost lansată campania ”DEVINO AMBASADOR AL DURABILITĂȚII”, care 
urmează cu alte activități cu implicarea activă a studenților. 
Experții IDIS Viitorul: Autori Carolina Ungureanu; Vadim Țurcan au realizat Cartografierea 

http://viitorul.org/files/library/Conceptul%20de%20durabilitate%20in%20legea%20achizitiilor.pdf
http://viitorul.org/files/library/Conceptul%20de%20durabilitate%20in%20legea%20achizitiilor.pdf
http://viitorul.org/files/library/Durabilitatea%20si%20protectia%20mediului%20cadrul%20leg%20secundar.pdf
http://viitorul.org/files/library/Durabilitatea%20si%20protectia%20mediului%20cadrul%20leg%20secundar.pdf
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angajamentelor asumate de Republica Moldova în cadrul acordurilor internaționale pe 
domeniul achizițiilor publice durabile, a căror rezultate urmează fie prezentate într-un 
eveniment public cu participarea autorităților publice centrale, locale.  
La etapa aceasta au fost formulate câteva propuneri de politici pentru cadrul legal primar și 
secundar privind implementarea achizițiilor publice durabile în Republica Moldova. 

6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații 

Monografii – 1 
monografii colective – 1 
- Ulian Galina, Andrei Mulic, Victoria Ganea ș.a. Achizițiile publice și dezvoltarea 

durabilă: Schimbare de paradigmă. 280 pag. - Chișinău: (este la etapa de recenzare de 
către experți din România, apoi va urma procedura de aprobare în Consiliul Științific al 
USM, apoi transmisă pentru editare la editură. Se preconizează lansarea monografiei la 
22 decembrie 2020.). 

 
Articole  în reviste ştiinţifice – 2  
în reviste din bazele de date Web of Science şi SCOPUS – 1  
- MULIC, A., ULIAN, G. Particularitățile finanțării achizițiilor publice în Republica 

Moldova în contextul optimizării gestiunii finanțelor publice / Specifics of financing 
public procurement in the Republic of Moldova in the context of optimizing public 
finance management. Economy and Sociology. 20 (acceptat pentru publicare, dovadă: 
Fișa de evaluare a articolului științific. Concluzia: articolul este acceptat pentru publicare 
cu 42 puncte din 45 punctaj maximal). 

în reviste din străinătate recunoscute – 3 
- COJOCARU, M., ULIAN, G., RUSU, E., ULIAN, E. The role of sustainable public 

procurement in the transition process from the linear economy model to the circular 
economy model. Journal of Public Administration, Finance and Law. (acceptat pentru 
publicare:  http://www.feaa.uaic.ro/geba/Accepted.html   

- GANEA, V. European circular economy – a real model for the sustainable development 
of the economy of the Republic of Moldova. Advances in Social Science, Education and 
Humanities Research. 2020, (acceptat pentru publicare – dovada: confirmare prin e-
mail). 

- RUSU, E. Addressing the efficiency of public procurement in terms of the sustainability 
dimension. În: Journal of Financial and Monetary Economics. 2020, 0,3 c.a. ISSN: 2537-
3269; ISSN-L 2392-9685.... (Certificat de participare, iar pe pagina Revistei este 
efectuată mențiunea că ”Journal of Financial and Monetary Economics includes almost 
all the papers from The Annual International Scientific Conferences EFM of the „Victor 
Slăvescu" Centre for Financial and Monetary Research”: 
http://www.icfm.ro/jfme.icfm.ro/index.html  

în reviste din Registrul Național al revistelor de profil (categoria B) – 1  
- RUSU, E. Achizițiile sustenabile – un imperativ al dezvoltării durabile în Republica 

Moldova. Studia Universitatis Moldaviae. Seria “Științe exacte și economice”. 2020, nr. 
7(137), 0,7 c.a. ISSN online: 2345-1033 (acceptat pentru publicare în baza avizului 
pozitiv al recenzenților).  

 

http://www.jopafl.com/
http://www.feaa.uaic.ro/geba/Accepted.html
http://www.icfm.ro/jfme.icfm.ro/index.html
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Teze în culegeri ştiinţifice – 1  
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (Republica Moldova) – 1  
- COJOCARU, M., RUSU, E. Achizițiile circulare – soluție pentru dezvoltarea durabilă. 

În: Culegerea de rezumate. Conferința științifică națională cu participare internațională 
„Integrare prin cercetare și inovare”, Chișinău, 10-11 noiembrie 2020. Chişinău: CEP 
USM, 2020, p. 200-204. ISBN: 978-9975-152-48-8. 

 
Lucrări științifice în culegeri ştiinţifice – 1  
în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale din străinătate 
Elena RUSU. Abordarea dimensiunilor dezvoltǎrii achizițiilor durabile și sustenabile: 
asemănări și deosebiri. Pag. 421 – 428. În: Culegerea ”Dezvoltarea economico-socială 

durabilă a Euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere. – Iași: Performantica, 2020. ISBN 
978-606-685-742-0 

 
Studii editate (Policy Study): 
- Diana ENACHI, Viorel PÎRVAN. Conceptul de durabilitate în Legea achizițiilor publice: 

reglementare versus aplicare. Policy Study. IDIS Viitorul. – Chișinău, 2020. Publicație 
electronică. 
http://viitorul.org/files/library/Conceptul%20de%20durabilitate%20in%20legea%20achiz
itiilor.pdf  

- Viorel PÎRVAN, Diana ENACHI. Durabilitatea și protecția mediului: componente ale 
cadrului normativ secundar în achiziții publice. Policy Study. IDIS Viitorul. – Chișinău, 
2020. Publicație electronică. 
http://viitorul.org/files/library/Durabilitatea%20si%20protectia%20mediului%20cadrul%
20leg%20secundar.pdf . 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  
teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

n/o Denumirea forurului 
științific Titlul prezentării 

comu
nicare

/ 
poster 

Numele, 
prenumele 

persoanei (lor) 

Date 
bibliografic

e / dovezi 
privind 

participare
a 

1. 

Conferința Ştiinţifică 
Internațională „Paradigme 
moderne în dezvoltarea 
economiei naționale și 
mondiale”, 30-31 
octombrie 2020, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, Chișinău, 
Republica Moldova 

Optimizarea sistemului de 
achiziții publice în 
Republica Moldova prin 
intermediul instrumentelor 
micro și macroeconomice 

Comu
nicare 

ULIAN, G., 
MULIC, A. 

Certificat de 
participare 

Analiza modelelor de 
comportament al 
consumatorilor de produse 
inovative 

Comu
nicare 

BUZDUGAN, 
A., 
HĂMURARU, 
M. 

Certificat de 
participare 

Abordări metodologice 
privind consumerismul în 
comportamentul 
consumatorului modern 

Comu
nicare 

HĂMURARU,
M. 

Certificat de 
participare 

http://viitorul.org/files/library/Conceptul%20de%20durabilitate%20in%20legea%20achizitiilor.pdf
http://viitorul.org/files/library/Conceptul%20de%20durabilitate%20in%20legea%20achizitiilor.pdf
http://viitorul.org/files/library/Durabilitatea%20si%20protectia%20mediului%20cadrul%20leg%20secundar.pdf
http://viitorul.org/files/library/Durabilitatea%20si%20protectia%20mediului%20cadrul%20leg%20secundar.pdf
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Achizițiile publice durabile 
- o continuitate a dezvoltării 
durabile a Republicii 
Moldova  

Comu
nicare RUSU, E. Certificat de 

participare 

Rata de actualizare socială: 
aspecte ale estimării în 
scopul evaluării ofertelor de 
achiziții publice durabile 

Comu
nicare 

COJOCARU, 
M., RUSU, E. 

Certificat de 
participare 

 

Simpozionul Științifico-
Practic Internațional 
„Achiziții Publice 
Durabile: provocări și 
oportunități”, 20 
noiembrie 2020, 
Universitatea de Stat din 
Moldova 

Aspecte teoretice cu 
referire la eficientizarea 
achizițiilor publice în 
contextul dezvoltării 
durabile  

Comu
nicare 

GANEA, V. Certificat de 
participare 

Schimbarea 
comportamentului 
consumatorului individual 
și durabil din punct de 
vedere ecologic 

Comu
nicare 

BUZDUGAN, 
A. 

Certificat de 
participare 

Modelul economiei 
circulare: abordări teoretice 
și practice 

Comu
nicare 

HĂMURARU, 
M. 

Certificat de 
participare 

Aspecte ale tranziției la 
economia circulară - un 
imbold către creșterea 
achizițiillor ecologice 

Comu
nicare RUSU, E. Certificat de 

participare 

High costs of the low 
prices. The role of 
sustainable public 
procurement 

Comu
nicare 
în 
plen 

COJOCARU, 
M. 

Certificat de 
participare 

Asigurările sustenabile – 
oportunitate pentru 
societate și mediul de 
afaceri 

Comu
nicare CAPRIAN, Iu. Certificat de 

participare 

Economia verde și sistemul 
educațional 

Comu
nicare TÎRȘU, V. Certificat de 

participare 
Măsurarea performanței 
durabile a companiei 
vinicole: aspect 
metodologico-practice. 

Comu
nicare 

ULIAN, E. Certificat de 
participare 

2. 

Conferinţa Ştiinţifică 
Internaţională „Asi-
gurarea viabilităţii 
economico-manageriale 
pentru dezvol-tarea 
durabilă a economiei 
regionale în condiţiile 
integrării în UE”, Bălţi, 

Principii pentru 
valorificarea și schimbarea 
atitudinilor 
comportamentale a 
consumatorilor spre un 
consum sustenabil de 
produse ecologice 

Comu
nicare 

BUZDUGAN, 
A. 

Certificat de 
participare 
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27-28 noiembrie 2020 

3. 

Seminarul științifico- 
didactic tematic 
„Provocările econo-miei 
circulare în materie de 
sustenabi-litate” cu 
participarea studenților 
USM și experți în 
domeniu invitați, 17 
noiembrie 2020 

Marketingul sustenabil: 
teorii și practici de 
competitivitate a 
brandurilor globale” 

comu
nicare  

BUZDUGAN 
A. (coord.), 
BURLACOV, 
O.  

Certificat de 
participare 

4. 

Seminar științifico-
metodic „Produsele 
financiare moderne în 
dezvoltarea economiei” 
organizat în cadrul 
Facultății ȘE, USM, 
26.06.2020 

Principalele probleme și 
particularități ai finanțării 
achizițiilor publice la nivel 
national 

Comu
nicare MULIC , A. 

Certificat de 
participare 

5. 

8th Annual International 
Scientific Conference, 
“Victor Slăvescu” 
Centre for Financial and 
Monetary Research, 
Romanian Academy, 
București. 23.10.2020 

Addressing the efficiency 
of public procurement in 
terms of the sustainability 
dimension. 

Comu
nicare RUSU, E. Certificat de 

participare 

6. 

Conferință Științifică 
Internațională 
„Dezvoltarea economico-
socială durabilă a 
euroregiunilor şi a zonelor 
transfrontaliere”, ediţia a-
XVI-a,  Academia 
Româna Filiala Iaşi. 
30.10.2020 

Abordarea dimensiunilor 
dezvoltǎrii achizițiilor 
durabile și sustenabile: 
asemănări și deosebiri 

Comu
nicare RUSU, E. 

Elena 
RUSU. 
Abordarea 
dimensiunil
or 
dezvoltǎrii 
achizițiilor 
durabile și 
sustenabile: 
asemănări și 
deosebiri. 
Pag. 421 – 
428. În: 
Culegerea 
”Dezvoltare
a 
economico-
socială 
durabilă a 
Euroregiuni
lor și a 
zonelor 
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transfrontali
ere. – Iași: 
Performanti
ca, 2020. 
ISBN 978-
606-685-
742-0 

7. 

IV Международная 
научно-практичес-кая 
конференция 
«Устойчивое развитие 
экономики: 
международные и 
национальные аспекты», 
Полоцкий Государ-
ственный Университет, 
Republica Belarus. 
26.11.2020 

Инновационные 
финансовые инструменты 
в контексте «зеленых» 
закупок на европейском 
уровне 

Comu
nicare RUSU, E. 

urmează să 
se 
desfășoare 

Transition of the Republic 
of Moldova to a circular 
economy - a new paradigm 
of sustainable development 
and innovation  

Comu
nicare 

GANEA, V. 

urmează să 
se 
desfășoare 
 

8. 

Conferința națională cu 
participare internațională 
„Integrare prin cercetare 
și inovare”, 10-
11.11.2020, USM 

Achizițiile circulare – 
soluție pentru dezvoltarea 
durabilă 

 

 

 

Comu
nicare 

COJOCARU, 
M., RUSU, E. 

Rezumatele 
comunicăril
or Chişinău: 
CEP USM, 
2020, p. 
200-205. 
ISBN: 978-
9975-152-
48-8. 

9. 

 
Conferința Științifică 
Internațională „Digital 
age: Traditions, 
Modernity and 
Innovations” - DATMI-
2020, Kazan, Russia, 24-
25 septembrie 2020.  

 

 
European circular 
economy – a real model 
for the sustainable 
development of the 
economy of the Republic 
of Moldova  

 

Comu
nicare GANEA, V. 

 
-  

 

10. 

The 12th edition of the 
Annual International 
Conference 
Globalization and Higher 
Education in Economics 
and Business Administ-
ration (GEBA 2020), Iași 
România, 22-23.10.2020 

 
Social and 
economic effect 
of waste 
management 
policy in the 
Republic of 
Moldova  

 

Comu
nicare 

GANEA, V. 
(coautor) 

Lucrare 
acceptată 
pentru 
publicare  
http://www.f
eaa.uaic.ro/g
eba/Accepte
d.html 

The role of sustainable 
public procurement in the 
transition process from the 
linear economy model to 
the circular economy model 

Comu
nicare 

COJOCARU, 
M., ULIAN, 
G., RUSU, E., 
ULIAN, E. 

Lucrare 
acceptată 
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8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală  

Nu sunt. 

9. Materializarea rezultatelor obținute 

Tipul  Titlul/Denumirea Impactul social/economic 
Ghid metodic 
pentru practicieni 

Campanii de marketing pentru 
promovarea consumului sustenabil 

Acest Ghid are ca scop furnizarea 
informațiilor de bază pentru a ajuta 
reprezentanții mediului de afaceri să 
înțeleagă mai bine care sunt 
particularitățile și rolul campaniilor de 
marketing în promovarea consumului 
sustenabil. Însă acest Ghid va fi aplicat 
și la lecții practice la programele de 
studii de lciență și master în domeniul 
marketingului. 

Ghid metodic 
pentru practicieni 

Modele de afaceri durabile 
 

Acest Ghid este util atât 
întreprinzătorilor, cât și studenților, 
care doresc să inițieze o afacere 
durabilă. Antreprenorii viitorului vor fi 
cei care îşi vor face afaceri durabile şi 
flexibile, care se vor putea adapta uşor 
noilor cerinţe de piaţă, de mediu şi 
sociale. Asemenea proiecte de afaceri 
pot beneficia de finanțare prin granturi. 

Studiu Analiza cadrului legal primar în 
materie de achiziții publice prin 
prisma conceptului de durabilitate 

Au fost formulate 6 recomandări 
pentru autorități și organe specializate 
în domeniul achizițiilor publice.  

Studiu Analiza cadrului normativ-secundar 
în materie de achiziții publice prin 
prisma conceptului de durabilitate 

Au fost formulate 7 recomandări 
pentru autorități și organe specializate 
în domeniul achizițiilor publice. 

Studiu Cartografierea angajamentelor 
asumate de Republica Moldova în 
cadrul acordurilor internaționale pe 
domeniul achizițiilor publice durabile 

Propuneri de soluții către Ministerul 
Finanțelor privind armonizarea 
legislației naționale în domeniul 
achizițiilor publice durabile în 
Republica Moldova angajamentelor 
asumate în cadrul acordurilor 
internaționale. 

10. Dificultățile în realizarea proiectului 

Principalele dificultăți au fost de organizare a evenimentelor și diseminarea rezultatelor la foruri 
în străinătate preconizate din cauza pandemiei COVID19. În legătură cu aceasta, multe foruri 
științifice au fost organizate în lunile octombrie – noiembrie, iar lucrările acceptate urmează să 
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