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În R.M. structura de stat responsabilă de a promova politica de inovae şi transfer 
tehnologic este Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. Aceasta elaborează propuneri de 
perfecţionare a cadrului normativ-juridic al sferei inovării şi transferului tehnologic, stabileşte 
direcţiile strategice ale activității de inovare şi transfer tehnologic, reflectare în programe şi proiecte 
de toate nivelurile, participă la realizarea parteneriatului între organizaţiile din sfera ştiinţei şi 
inovării, instituţiile de învăţămînt superior şi întreprinderile de producţie, determină volumul 
alocațiilor financiare pentru susținerea programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, 
care urmează a fi aprobat de Consiliul Suprem, organizează înregistrarea de stat şi evidența 
programelor şi proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, coordonează procesul de creare a 
infrastructurii sferei inovării şi transferului tehnologic, acordă asistență specializată în sfera inovării 
şi transferului tehnologic, organizează expoziții ale realizărilor din sfera inovării şi transferului 
tehnologic. 

Aceste proiecte au vizat domenii strategice, precum: valorificarea resurselor umane, 
naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă a economiei ţării; nanotehnologii, inginerie 
industrială, produse şi materiale noi; eficientizarea complexului energetic şi asigurarea securităţii 
energetice, inclusiv prin folosirea surselor renovabile; biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi 
fortificarea sănătăţii; biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară. 
 

 
Fig. 1. Dinamica numărului proiectelor de transfer tehnologic finantate 

 
Pe parcursul perioadei de activitate, începînd cu anul 2005 şi pînă în 2008, AITT a 

contribuit la implementarea a circa 115 proiecte de inovare şi transfer tehnologic, (Figura - 1). 
Suma totală alocată de la bugetul de stat pentru implementarea proiectelor respective a constituit 
aproximativ 22 mln lei. 

Cocluzie: Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) are rolul unui centru de 
legătură pragmatică între oamenii de ştiinţă, pe de o parte, şi autorităţile publice, oamenii de afaceri, 
pe de altă parte, colaborarea acestora fiind dictată de provocările lumii moderne şi de angajamentele 
asumate de R. Moldova în faţa comunităţii internaţionale. 
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Abstract: În acest articol voi prezenta conceptele de globalizare a sistemului de achiziţii publice, precum şi 
o scurtă descrie a sistemului de achiziţii publice într-un şir de state cheie ale economiei mondiale. De 
asemeni vom face referire la standartele duble în sistemul de achiziţii publice li scopul acestei abordări.  
 
Cuvinte cheie: achiziţii publice, autoritate contractantă, organizaţia mondiala a comerţului, acordul cu 
privire la achiziţiile guvernamentale. 
 

Conceptul de achiziţie publică presupune într-o primă fază identificarea nevoilor, formularea unor 
idei de proiecte care să răspundă acestor nevoi, prioritizarea şi selecţia proiectelor ce urmează a fi 
implementate, elaborarea analizei cost-beneficiu/studiului de fezabilitate, estimarea bugetului unui proiect 
(dintre cele selectate) şi a costurilor, riscurilor şi timpului asociat fiecărei activităţi aferente implementării 
acestuia, numirea grupului de lucru, aprobarea demarării implementării proiectului de către persoanele 
abilitate.Toate acestea sunt urmate de stabilirea obiectelor contractelor de achiziţie publică şi a procedurilor 
ce urmează a fi aplicate pentru atribuirea acestora. Rezultatele acestor contracte sunt, în fapt, expresia 
activităţilor derulate în vederea implementării proiectului. Obiectul fiecărui contract de achiziţie publică este 
descris prin intermediul unei documentaţii standard, ce este întocmită de grupul de lucru înainte de iniţierea 
procedurii de atribuire în urma căreia se va desemna ofertantul câştigător cu care se va semna respectivul 
contract. 
 În Practica mondială există difertite abordări în ceea ce priveşte achiziţiile publice, metodele de 
efectuare a acestora şi cadrul relementoriu. Uniunea Europeană a adopta directiva 2004, care prevede 
reglementarea la nivel unional a achiziţiilor publice, însă în acelaşi timp statele uniunii Europene 
funcţionează în baza dublelor standarte, o mare parte din acestea au ca bază directivele europene, sau legi şi 
regulamente proprii, la baza cărora este utilizată legislaţia europeană în domeniu, însă o parte dins tate, cum 
ar fi Olanda, Marea Britanie, Suedia, se conduc de directivele europene doar în ceea ce priveşte finanţele 
obţinute de la consiliul European, în rest cadrul reglementoriu intern este unul destul de închis, şi cu 
specificul protejării producătorilor interni în unele state pe anumite ramuri de activitate economice, în altele 
pe o scară largă a activităţilor economice: 
 

Tabelul 1. Specificul  procedurii de achiziţii în diferite state ale lumii 
Nr.  Denumire state Proceduri utilizate 
1 Romînia, Bulgaria, Italia, Ungaria, 

Letonia, Litunia, Estonia, Polonoa, 
Slovacia, Cehia,Cipru, Austria, 
Grecia, Franţa, Irlanda, Germania 

State care utilizează prcedurile de achiziţii publice 
conform directivelor europene sau proceduri la baza 
cărora stau directivele europene 

2 Danemarca Utilizează pentru entitaţile publice orice procedură 
consideră de cuviinţă, doar contractele guvernamentale 
sunt efectuate prin „tender” 

3 Luxemburg Utilizează procedurile negocierilor directe, doar 
contractele ce urmează să fie finanţate prin bani 
europeni se efectuează conform directivelor europene 
privind achiziţiile publice 

4 Suedia Utilizează metodologii proprii, cu sau fară publicare, la 
care sunt acceptaţi operatorii economici care au primit 
un statut de acreditare în domeniu 

5 Olanda Utilizează proceduri în care se practica invitarea limitată 
a participanţilor, iar autorităţile contractante au libera 
alegere asupra procedurii de achiziţie pe care urmează să 
o desfăşoare 
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6 Marea Britanie Utilizează proceduri simplificate de achiziţii publice, se 
vizeză obţinerea „valorii” pentru banii cheltuiţi. 

7 Spania Utilizează standarte specifice pentru achiziţiile interne, 
doar pentru contractele cu finanţare europeană se 
utilizează directivele europene 

8 SUA Utilizeaza proceduri federale pentru contractele 
guvernamentale, în special cele militare, în rest 
majoritatea statelor utiliazează proceduri simplificate, cu 
abateri minore sau modificări totale ale specificului 
achiziţiilor publice de la cel federal. 

9 Japonia Utilizează proceduri simplificate la niveluri 
administrative inferioare, se utilizează obligatoriu 
proceduri complexe pentru achiziţii militare sau la nivel 
Guvernamental. 

 
În afară directivele europene, la nivel mondial, în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului a fost 

semnat în 1994, în Uruguai, şi a intrat în vigoare în anul 1996, la 1 ianuaria, Acordul cu privire la Achiziţiile 
Guvernamentale. Acest acord a fost adoptat de 40 de statate, printre care şi statele Uniunii Europene, iar 
scopul acestuia era de a creea o piaţă comună a achiziţiilor publice în care tuturor părţilor li se va acorda un 
tratament nediscriminatoriu şi transparent. Acest acord nu vizează toate tipurile de achiziţii, ci doar 
achiziţiile a căror valoarea este mai mare de 130000 de DST(drepturi speciale de tragere, valuta virtuala a 
FMI care sumează valoarea a 4 valute internaţionale după o anumită pondere şi la cotaţia lor la bursa 
londoneză, poderea fiind următoare: Dolar SUA 44%, EURO 34%, yenul japonez 11%, lira sterlina 11%) 
pentru contractele de bunuri si servicii, şi 5000000 de DST pentru lucrări. De asemeni în acordul de aderarea 
la acord se mai stipulează şi listele entităţilor naţionale a căror proceduri cad sub incidenţa acestui acord. În 
cazul apariţiei de litigii, acestea sunt negociate şi coordonate de către secretariatul organizaţiei naţionale a 
comerţului.  

Procedura de acceptare ca membru al acestui acord, presupune două etape: 
1. Verificarea legislaţiei achiziţiilor publice a candidatului după criteriul corespunderii acesteea cu 
prevederile acordului. 
2. Negocierea dintre candidat şi boardul responsabil pentru monitorizarea şi activitatea acordului din 
cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. 

În vederea eficientizării procesului de aderare, Comisia OMC responsabilă pentru aderarea la acest 
acord, a adoptat o listă de criterii şi un chestionar pentru furnizarea de informaţii de către guvernelor 
candidate cu privire la aderarea la acord (GPA/35) şi a convenit asupra unui interval de timp orientativ 
pentru negocierile de aderare, precum şi modalităţile de raportarea cu privire la evoluţia îndeplinirii 
punctelor de aderare. Timpul orientativ al procesului de raportare şi îndeplinire a prevederilor este de 18 luni, 
conform unui grafic specificat în formularul (GPA/W/109/Rev.2). 

Moldova în acest moment deţine statutul de membru observator cu drep de vot, şi este în procesul de 
aderare la acest acord 
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