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Primăria municipiului Chișinău 
 

 

După cum cunoașteți, de la începutul acestui an, în baza unui ordin intern, Ministerul 

Finanţelor şi toate autoritățile administrative din subordine, la realizarea achiziţiilor publice de 

valoare mică, utilizează în regim pilot, noul sistem de achiziţii publice electronice–MTender. 

Utilizând noului sistem de achiziţii publice electronice, în rezultatul cărora au fost deja 

semnate multiple contracte de achiziţii publice, putem evidenția cu certitudine următoarele 

avantaje şi beneficii: 

 economisirea resurselor financiare, datorită obținerii unor prețuri mai competitive şi 

faptului ca nu sunt implicate costuri suplimentare legate de procedurile desfășurate pe hârtie, 

precum şi sunt reduse costurile de tranzacționare; 

 concurență sporită – mai multe oferte oferă posibilitatea de a obţine bunul/serviciul 

de o calitate înalta la un preţ avantajos; 

 întreg procesul de comunicare se desfășoară online, orice întrebare şi răspuns 

corespunzător sunt vizualizate pe portalul unic şi pe toate platformele în regim de timp real, 

astfel nu este necesar de a informa suplimentar ceilalți participanți la procedură (toți vad totul); 

 transparență sporită – un argument forte în favoarea autorităţilor contractante care își 

desfășoară activitatea transparent şi onest; 

 desfășurarea întregii proceduri de achiziţii publice în format electronic, inclusiv şi 

managementul contractului, simplifică procesul de evidență a procedurilor, precum şi modul de 

realizare a acestora. 

Luând în considerație cele expuse supra, precum şi în scopul asigurării gestionării corecte, 

eficiente şi transparente a banilor publici, sunteți bineveniți să utilizați un nou instrument care 

asigură transparența în procesul decizional și să fiți promotorii în reformarea sistemei de achiziții 

publice, alăturând-vă la pilotarea noului sistem de achiziții publice electronice la realizarea 

achiziţiilor publice de valoare mică. 

Pentru obţinerea unui suport informativ şi metodologic, puteți accesa pagina web oficială 

https://mtender.gov.md. 

 

 

http://www.mf.gov.md/
https://mtender.gov.md/


Totodată, vă prezentăm mai jos unele date statistice generate de sistemul MTender: 

 Numărul de proceduri anunțate – 94; 

 Numărul de autorități contractante – 29; 

 Numărul de participanți la proceduri – 120; 

 Oferte depuse – 231;  

 Suma totală economisită - 311713 lei; 

 Valoarea totală estimate a procedurilor - 1 604 364,04 lei; 

 Indicele mediu al economiilor - 20.00%; 

 Numărul mediu al ofertanților - 2.23. 
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