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Actuala criză economică prin 
care trec mai multe țări ale 

Europei, inclusiv Republica Mol-
dova, a determinat ca șefii de sta-
te suverane să fie din ce în ce mai 
preocupați de cheltuielile publice.

Există o preocupare din ce în ce 
mai mare a pieței achizițiilor publi-
ce în ceea ce privește achiziționarea 
de bunuri și servicii pentru entitatea 
dată, având în vedere situația eco-
nomică actuală prin care țara trece 
în prezent.

Importanța economică a 
achizițiilor publice la nivel euro-
pean și global [1] este susținută de 
statistici [1].

Achiziţia publică are un rol im-
portant, deoarece cu ajutorul ei se 
pot administra cât mai eficient fi-
nanţele publice, eficientiza transpa-
renţa de investiţii, bunuri, servicii, 
se asigură contractele publice în 
condiţiile concurenţei loiale.

Modul în care se comportă piața 
achizițiilor publice, prin urmare, di-
rect sau indirect, influențează dez-
voltarea statului și, în cele din urmă, 
bunăstarea cetățenilor.

Această problemă este deose-
bit de importantă, dacă este luat în 
vedere faptul că achizițiile publice 
implică adesea achiziționarea de 
bunuri și servicii sau construirea de 
infrastructuri de o importanță eco-
nomică și socială deosebită care au 
un impact direct asupra dezvoltării 
statului.

Achizițiile publice reprezintă 
un instrument privilegiat pentru 
intervenția economică a statului și 
modul în care statul utilizează “pu-
terea de cumpărare” ridică o serie 
de probleme. 

Achizițiile publice nu pot fi in-
diferente față de schimbările socia-
le și de primatul respectului față de 
mediu, preocupări atât de in vogă în 
timpurile moderne.

În cadrul prezentei cercetări s-a 
constatat că, este necesară transpu-
nerea noilor directive, care trebuie 
însoțite de prognoza normativă și de 
modernizarea instrumentelor APE. 
Având în vedere aceste conside-
rente, obiectivul principal este să 
înțelegem dacă Moldova este și în 
ce sens este, în direcția achizițiilor 
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publice durabile (SPC), ca proces 
de achiziție care integrează simul-
tan considerații de mediu, sociale și 
economice.

Deși beneficiile achizițiilor pu-
blice ecologice sunt larg recunos-
cute și CE a depus mult efort în 
promovarea sa, achizițiile publice 
ecologice rămân un instrument vo-
luntar. În mod inevitabil, acest lucru 
subminează succesul și beneficiile 
potențiale ale acestui instrument. 
În această lucrare, vom analiza 
evoluțiile juridice ale achizițiilor 
publice ecologice și punerea lor în 
aplicare, în incercarea de a stabili 
dacă achizițiile publice ecologice 
pot fi văzute ca un proces de succes 
sau dacă este doar un concept gol. 
Mai mult decât atât, vom incerca să 
oferim potențial viitoarei dezvoltări 
care ar putea spori în continuare uti-
lizarea achizițiilor publice ecologi-
ce de către autoritățile contractante 
în apelul lor pentru licitații publice.

Câteva dintre obiectivele speci-
fice ale acestei lucrări pot fi enume-
rate după cum urmează:

să se observe importanța 1. 
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achizițiilor publice și să se defineas-
că caracteristicile achizițiilor publi-
ce ecologice;

să se realizeze o analiza scur-2. 
tă, dar relevantă a noilor directive;

să se efectueze o analiză in-3. 
terdisciplinară a realității moldave 
în ceea ce privește APE;

să se determine cursul viitor 4. 
al APE în RM.

Așadar, noutatea și originalita-
tea științifică constă în includerea 
considerentelor sociale și ambienta-
le când vine vorba de achizițiile pu-
blice și evidențierea unei traectorii 
viitoare a APE. 

În legatura cu cardul legislativ 
al achizitiilor publice, au fost citate 
si aduse drept suport argumentativ 
legislația Moldovei, legislația EU și 
diferite acorduri internaționale.

Materiale și metode aplicate: 
metoda observării, analizei și sin-
tezei/documentară. Conceptul de 
achiziții publice a fost examinat și 
analizat luând în considerare opere-
le unor autori precum Sîmboteanu, 
Creangă și Diófási, ș.a.

În legătura cu cardul legislativ 
al achizițiilor publice, au fost citate 
și aduse drept suport argumentativ 
legislația Moldovei, legislația EU și 
diferite acorduri internaționale.

Prin urmare, Rezultatele 
opținute și valoarea aplicativă a 
acestei lucrari este dată de promo-
varea APE ca sursă de dezvoltare 
sustentabilă.

Legea privind achizițiile publi-
ce nu joacă un rol pur pasiv, care se 
adaptează pur și simplu contextului 
economic, ci prezintă o abordare 
proactivă, prin utilizarea instrumen-
telor sale (în caz de contracte publi-
ce) pentru a atenua unele dintre pro-
blemele create de criza economică.

În ceea ce privește metolodogia 
acestei lucrări de cercetare, va fi uti-
lizată o abordare calitativă.

Conform lui Moravcsik (2014) 
analiza calitativă este una dintre 
cele mai importante metode empiri-
ce în domeniul dreptului [8]. Avan-
tajul acestei metode este că permite 
o anumită flexibilitate în ceea ce 
privește modelarea datelor, compa-
rarea analizei datelor și replicarea 
rezultatelor.

Tema aleasă a fost motivată de 
faptul că achizițiile publice, având 

ca scop nu doar obținerea de avan-
taje economice, dar și protecția me-
diului, sunt un fenomen puţin studi-
at în Republica Moldova.

Opinia restrictivă a achizițiilor 
publice ca mijloc de satisfacere a 
necesităților colective prin încheie-
rea unui contract a dat naștere re-
centă unei opinii mai ample și mai 
cuprinzătoare, care nu mai ia în 
considerare numai contractul și ne-
cesitatea ca acesta să fie redactat și 
îndeplinit în conformitare cu cardul 
juridic din RM.

La fel cum “legea” absoarbe 
evenimentele lumii și se schim-
bă în mod constant, la fel și legea 
achizițiilor publice nu este imună 
la fapte extrajudiciare. Într-adevăr, 
dacă legislația privind achizițiile 
publice a fost mult timp caracteri-
zată de stabilitate și previzibilitate, 
acest lucru nu mai este valabil în 
prezent.

Astăzi, exercitarea puterii de 
achiziție publică este influențată 
de preocupările politice, ambien-
tale și sociale, spre deosebire de 
achiziția privată, în care decizia de 
a achiziționa se bazează exclusiv 
pe factori economici. Acest lucru 
nu înseamnă că entitățile private 
nu au nicio legătură cu acest tip de 
considerații; aceste considerente 
sunt pur și simplu luate dintr-o per-
spectivă internă. De exemplu, po-
litica de nediscriminare pe criterii 
de gen; entitățile private pot urmări 
această politică în angajarea lucră-
torilor, dar nu vor face acest lucru 
dintr-o perspectivă externă. În ceea 
ce privește entitățile publice, pro-
blema deja asumă forme diferite.

În ceea ce privește considerente-
le de mediu, acestea nu reprezintă o 
preocupare recentă. Din 1987, odată 
cu intrarea în vigoare a Actului Unic 
European [3], protecția mediului a 
fost recunoscută ca un obiectiv co-
munitar și a fost dezvoltată intens 
de către autoritățile comunitare. Ar-
ticolul 3 alineatul (3) al Tratatului 
din Lisabona consacră ca obiectiv 
comunitar “... îmbunătățirea calității 
mediului împreună cu promovarea 
competitivității întreprinderilor și a 
ocupării forței de muncă ...”.

Comunitatea Europeană a de-
finit APE drept “un proces prin 
care autoritățile publice încearcă să 

achiziționeze bunuri, servicii și lu-
crări cu un impact redus asupra me-
diului pe tot parcursul ciclului lor de 
viață în comparație cu bunurile, ser-
viciile și lucrările cu aceeași funcție 
primară care sa fie procurate” [3].

Astfel, apare conștiința 
importanței echilibrului dintre preo-
cupările sociale și cerințele impuse 
de o piață concurențială.

Se cere tot mai des ca agenții 
economici să urmărească obiecti-
vele de mediu prin achiziționarea 
de materiale mai puțin dăunătoare 
mediului, evitând poluanții și alte 
materiale toxice în acest scop, prin 
integrarea acestor aspecte în așa-
numitele achiziții publice ecologice 
(APE din engleza Green Public Pro-
curement), [4].

Preocuparea pentru aspectele 
sociale a început, de asemenea, să 
ghideze achizițiile publice, solici-
tând agenților economici să ia atitu-
dine privind măsurile de profilaxie 
socială, angajând lucrători din zone 
defavorizate și să promoveze acest 
lucru prin căutarea persoanelor care 
se afla în șomaj.

Creșterea economică trebuie să 
sprijine, în mod necesar, măsurile 
care vizează coeziunea socială și 
respectarea mediului.

Mediul internațional de criză 
necesită, de asemenea, căutarea al-
tor soluții mai puțin costisitoare, 
deoarece lipsa lichidității de stat se 
reflectă în condițiile achizițiilor pu-
blice.

O nouă idee fundamentală apa-
re în urmărirea acestor politici: 
achizițiile publice sunt acum folosi-
te ca un mecanism pentru atingerea 
obiectivelor comune pentru toate 
țările EU și cele care își doresc o 
eventuală aderare la EU.

Situația internațională de criză 
a trezit interesul statelor în ceea ce 
privește buna utilizare a achizițiilor 
publice, transferând într-o anumită 
măsură exercitarea acestor scopuri 
pentru antreprenori, deblocând sta-
diul investițiilor mai mari.

Pe de altă parte, agenții eco-
nomici, ca urmare a deficitului 
achizițiilor publice, ajustează și ac-
ceptă noi reguli, în contextul unui 
mediu concurențial din ce în ce mai 
acerbic.

Prin urmare, achizițiile publice 
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pot fi, de asemenea, utilizate pentru 
a promova alte scopuri publice, nu 
numai exclusiv economice. 

 Lumea noastră este limitată 
în resurse și sensibilă în structura 
sa. De-a lungul istoriei, s-au con-
struit culturi individuale și sociale 
care ignoră limitele ambientale și 
constrângerile sociale impuse de 
coexistența într-un singur spațiu 
limitat: Planeta Pământ. Cu toate 
acestea, datorită semnelor ecologice 
și apariției unei conștiințe globale, 
atenția s-a concentrat asupra celor 
două provocări majore ale secolului 
XXI: schimbările climatice și defi-
citul resurselor naturale.

Achiziția publica, ca cea mai 
comună formă de acțiune adminis-
trativă, ca instrument pentru sati-
sfacerea nevoilor colective (la cel 
mai mic cost posibil) [5], ocupă o 
pondere considerabilă în bugete-
le europene și naționale. Aceasta 
deține o putere care influențează 
comportamentele și strategiile 
care trebuie folosite în cursul unei 
societăți și economii durabile.

Provocările generate de schim-
bările climatice și de lipsa resurse-
lor naturale avansează mai rapid de-
cât soluțiile găsite. Pe baza acestei 
dinamici, vom critica constructiv 
situația actuală.

Trebuie sa găsim o propunere 
contractuală mai puțin exigentă (în 
principal din punct de vedere fi-
nanciar), atât pentru cetățean, cât și 
pentru contractantul administrației, 
care în acelasi timp protejează me-
diul. Calea adoptată de directive și 
legi în acest domeniu este ghidată 
de criterii obiective și palpabile, 
orientate către rezultate concre-
te. Această filozofie contribuie la 
prevalența criteriilor economice 
în achizițiile publice, o prevalență 
care trebuie cât mai curând aban-
donată în favoarea unor criterii mai 
durabile.

Protecția mediului, ca valoare 
relevantă din punct de vedere juri-
dic [6], este un factor important și 
posibil de a fi un criteriu de selecție 
în contextul unei licitații publice. 
La nivel european, protecția mediu-
lui apare ca o sarcină fundamentală 
consacrată dreptului primar.

Starea dreptului mediului are în 
instrumentalizarea achizițiilor pu-

blice una dintre cele mai importan-
te axe strategice ale sale. Trăim un 
moment crucial când vine vorba de 
a lua decizia de a angaja, deoarece 
acest lucru trebuie făcut cu cel mai 
mic cost posibil. 

Achizițiile publice ecologice 
(APE) pot fi definite ca integrarea 
de către autoritățile publice a consi-
derentelor de mediu în toate etapele 
procesului de achiziție. Prin urma-
re, statele încurajează dezvoltarea 
tehnologiilor ecologice și produse-
le ecologice. Cele două obiective 
principale realizate sunt consumul 
durabil și dezvoltarea economiei 
ecologice bazate pe eco-eficiență și 
eco-inovare, deși APE pot însemna 
mai mult de atat.

La nivel european, noile di-
rective consolidează strategia eu-
ropeană de utilizare a achizițiilor 
publice în vederea aplicării poli-
ticilor orizontale sau secundare. 
Modificările prezentate sunt diver-
se: promovarea ocupării forței de 
muncă, egalitatea de gen, protecția 
mediului, printre altele.

Astfel, tema cercetării de față 
este analiza modului în care evoluția 
legislației europene [3] și a Republi-
cii Moldova, intenționează să contu-
reze principiile generale ale APE și 
să stabilească o cale de urmat pentru 
viitoarele generații.

Provocarea este de a face saltul 
legal în includerea criteriilor de me-
diu în multitudinea criteriilor care 
se bazează doar pe propunerea eco-
nomică cea mai avantajoasă. Acest 
concept apare în sfera de aplicare 
a criteriilor de atribuire a unui con-
tract de achiziții publice și poate 
fi transpus ca o propunere care, în 
funcție de diferite criterii (de me-
diu, sociale, altele), direct legate 
de obiectul contractului, oferă un 
avantaj mai mare pentru autoritatea 
contractantă.

Trebuie să acordăm atenție prin-
cipiului interzicerii regresiei eco-
logice, bazat pe nivelul ridicat de 
protecție. Prin urmare, întrebările 
de pornire ale temei de cercetare 
sunt urmatoarele:

În sistemul juridic al Re-1. 
publicii Moldova, ce viitor poate 
exista după proiectul ,,Strategia de 
dezvoltare a sistemului de achiziții 
publice în Moldova 2016-2020” [7] 

și ghidul privind achizițiile publice 
durabile? 

Ce schimbări pot fi induse de 2. 
noile directive privind achizițiile 
publice?

A fost utilizată o cercetare de-
scriptivă pentru a clarifica caracte-
risticile achizitiilor publice ecologi-
ce și cercetarea exploratorie (Mack 
s.a, 2005), [10] pentru a oferi mai 
multe informații despre necesi-
tatea ajustării cadrului legislativ 
când vine vorba despre acest tip de 
achiziții publice.

Pentru realizarea acestui studiu 
se face apel la analiza documenta-
ră, în căutarea accesului la sursele 
primare. Conform lui Bell (1993, p. 
125)[11] “sursele primare sunt cele 
care apar în perioada cercetată”. 
Sursa principală este un document 
care utilizează cealaltă sursă de 
informații care a fost creată în mo-
mentul studiului. În acest sens, vom 
căuta să colectam documente si legi 
legate de APE.

Concluzii. Abordarea de cerce-
tare își mai propune să fie integrati-
vă, globală și orientată spre soluții. 
Acesta urmărește să creeze legături 
între cercetarea științifică și efortu-
rile noilor politici interdisciplinare 
relevante în chestiuni precum legea, 
mediul, sociologia, economia și eti-
ca. O provocare la fel de complexă 
ca protecția mediului și a speciei 
umane necesită o analiză integrată 
pentru a oferi un răspuns global la o 
provocare globală.

Deși suntem conștienți de faptul 
că această lucrare nu va răspunde la 
toate întrebările legate de viitorul 
achizitiilor publice în RM și suntem 
conștienți de limitele acestei lucruri, 
având în vedere timpul și resurse-
le limitate disponibile, consideram 
totuși că această teză va contribui la 
viitoarele studii pe această temă.

Totodată apreciem importanța 
deosebită și actualitatea acestui su-
biect în timp și în spațiu. În conti-
nuare, în cadrul cercetării a fost 
realizat scopul efectuării descrierii, 
comentariilor asupra principiilor 
fundamentale ale achizițiilor pu-
blice, legislației și politicilor în do-
meniul achizițiilor publice din RM 
și UE cu accent pe achiziții ecolo-
gice. Alte subiecte precăutate în ca-
drul cercetării noastre: procesul de 
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includere și criteriile ecologice în 
cadrul legislativ al RM, contribuția 
franceză și considerații privind ren-
tabilitatea și concurența în cazul 
achizițiilor publice ecologice, sem-
ne ale durabilității în viitor, indicii 
de durabilitate din evoluția norma-
tivă a noilor directive, înțelegerea 
prezentului și transpunerea în viitor 
a APE. Subiecte cercetate, care cu 
siguranță se vor regăsi în articolele 
științifice publicate.
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REZUMAT
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SUMMARY
The article deals with the issue of revocation as a means of sanctioning the 

unlawfulness of administrative acts. The focus is on the essence of this measure 
and its peculiarities mentioned in the doctrine, the author coming up with cla-
rifications and comments. Also, the author states the main differences between 
the revocation and other measures to sanction the unlawfulness of administrative 
acts, such as suspension and cancellation.
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Introducere. După cum se știe, 
în general, actele administra-

tive sunt emise în scopul de a pro-
duce efecte juridice, adică pentru a 
genera anumite drepturi și obligații 
juridice. 

Actele administrative produc 
efecte juridice până la momentul ie-
şirii lor din vigoare, care se face fie 
prin intervenţia unui act juridic emis 
în acest scop, fie a unor fapte mate-
riale prevăzute de lege care lipsesc 
de efecte juridice aceste acte, ca, 
de exemplu, împlinirea termenului 
pentru care a fost emis un act ad-
ministrativ. Destul de frecvent însă, 
actele administrative își încetează 
efectele juridice din considerente 
de legalitate și oportunitate. Sub 
acest aspect, prezintă importanță 
competența autorităților emiten-
te în materie și prevederile legale 
care o reglementează, precum și 
operațiunile juridice aplicabile. 

Una dintre aceste operațiuni este 
revocarea, care dispune de aumite 
particularități uneori discutabile în 
doctrina de specialitate, mai ales 
în raport cu alte operațiuni, precum 
suspendarea și anularea.

Scopul studiului. Pornind de 
la interesul distinct față de aceas-
tă operațiune juridică, în cele ce 
urmează ne propunem o abordare 
succintă a acesteia în vederea eluci-
dării esenței și particularităților sale, 
mai ales în raport cu celelalte două 
operațiuni juridice: suspendarea și 
anularea.

Rezultate obținute și discuții. 
În general, revocarea reprezintă 
operaţiunea juridică care determi-
nă încetarea definitivă a efectelor 
juridice ale actelor administrative, 
ca urmare a ilegalităţii sau a ino-
portunităţii acestora [17, p. 209]. 

Noţiunea de revocare este înţe-
leasă ca reprezentând acţiunea prin 


