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BENEFICIILE SISTEMELOR 

ELECTRONICE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ
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VALOARE PENTRU BANI

Obținerea valorii pentru banii
publici, realizarea economiilor,
eficientizarea bugetelor,
cheltuielilor publice;
 Valoarea achiziției;
 Calitate vs cantitate;
 Costuri pe întreg ciclu de

viață al produsului;
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REDUCEREA POVERII 
ADMINISTRATIVE

Achizițiile ”pe hârtie” 
consumă timpul 
funcționarilor și 
resursele 
administrative și 
bugetare.
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CONCURENȚĂ LOIALĂ ȘI 
MEDIU DE AFACERI 

SĂNĂTOS

Asigurarea condițiilor de
concurență loială și
nediscriminare pentru
mediul privat, în special
pentru IMM-uri.
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PREVENIREA CORUPȚIEI 

Corupția crește costul unei
achiziții cu până la 20-25%.
 Gestionarea riscurilor de

corupție,
 Promovarea integrității
 Prevenirea fraudelor și

riscurilor de corupție,
 Gestionarea conflictelor

de interese.
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O MAI BUNĂ 
MONITORIZARE DIN PARTEA 

SOCIETĂȚII CIVILE

Posibilitatea de analiză și 
monitorizare a achizițiilor și 
generarea soluțiilor pentru 
problemele din sectorul 
public.
Expertiza și suportul societății 
civile în depistarea încălcărilor 
și practicilor de corupție
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SERVICII PUBLICE 
CALITATIVE ȘI 

ACCESSIBILE PENTRU 
CETĂȚENI

Bunuri, servicii și lucrări 
publice de calitate 
cetățenilor;
Încrederea cetățenilor în 
autoritatea publică 
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CE ESTE ”CONTRACTAREA DESCHISĂ”?
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OPEN CONTRACTING DATA STANDARDS

• Cu accent pe ceea ce doresc 
utilizatorii să vadăCe date și în ce mod 

trebuie publicate datele

• Asigurarea interoperabilității 
tehnice a datelor 

O schemă de date pentru 
validarea informațiilor 

publicate

• Maximizarea utilizării adecvate 
și eficiente a datelor 

Mecanism de 
feedback/Recomandări 

colectate privind publicarea 
și utilizarea datelor
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NECESITATEA UNUI PORTAL DE CONTRACTARE DESCHISĂ

 Necesitatea implementării OCDS (R. Moldova a aderat
încă în 2012 la Open Government Partnership);

 Necesitatea dezvoltării unei platforme care să implice
diferiți actori în sistemul de achiziții publice prin
participare, feedback și monitorizare;

 Necesitatea unui instrument care să genereze mai
multă transparență și eficiență în sistemul achizițiilor
publice;



11

VIZUALIZAREA ȘI FILTRAREA DATELOR

 Proceduri de achiziție versus Contracte de achiziție;
 Top autorități contractante (după valoare achizițiilor și 

numărul achizițiilor);
 Top contractori/operatori economici care au cele mai multe 

contracte cu statul;
 Top bunuri, servicii și lucrări publice procurate;
 Lista contractelor încheiate (data începerii și finalizării 

contractului, suma și căutare după obiectul achiziției, 
posibilitate de trimitere a feedback-ului la contract).


