
 

          
 
 

Western NIS Enterprise Fund підтримав реформу публічних закупівель у Молдові 
 
 
Кишинів, Молдова, 7 вересня, 2017р. Western NIS Enterprise Fund, Міністерство фінансів Молдови та 5 
молдовських НУО підписали Меморандум про Взаєморозуміння щодо запуску у Молдові першої 
електронної системи публічних закупівель за алгоритмом ProZorro. Система матиме назву MTender. Уряд 
Молдови об’єднав зусилля із Western NIS Enterprise Fund, Transparency International Україна та 
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку над впровадженням системи MTender. 
 
Октавіан Армасу, Міністр фінансів Молдови: «Наша мета – створити більш функціональну, ефективну 
та прозору систему державних закупівель. Тільки таким чином ми можемо гарантувати нашим 
громадянам довіру щодо того, як уряд управляє державними коштами. Також ми можемо збільшити 
довіру наших міжнародних партнерів за допомогою справедливої та конкурентної системи». 
 
Меморандум став логічним продовженням діяльності Молдови у на шляху впровадження прозорої 
електронної системи публічних закупівель.  У липні 2015 року Уряд Молдови прийняв Закон про державні 
закупівлі у рамках співпраці з Європейським Союзом та положеннями Угоди про асоціацію між Молдовою 
та ЄС та процесом приєднання Молдови до Угоди про державні закупівлі Світової організації торгівлі (СОТ). 
2 листопада 2016 року Урядом було прийнято Національну стратегію розвитку системи державних 
закупівель на 2016-2020 роки та План дій щодо її реалізації. 
 
Перший етап пілотування нової комплексної системи електронних закупівель MTender (mtender.gov.md) 
працює з січня 2017 року. Пілотування за процедурами мікро-вартості довело стійкість та ефективність 
нової системи. Другий етап пілотування для допорогових та надпорогових процедур має розпочатися у 
жовтні 2017 року разом із прийняттям Концепції нової системи електронних закупівель Молдови. 
 
В рамках проекту буде розроблено інструмент бізнес-аналізу, який дозволить аналіз та моніторинг даних 
державних закупівель з різних точок зору та аспектів, включаючи використання систем червоних прапорів 
для різних цілей моніторингу та нагляду. 
 
Ірина Озимок, Керівник Програми місцевого економічного розвитку Western NIS Enterprise Fund: 
“Успішний розвиток реформи публічних закупівель базується на трикутнику взаємодії: держава, бізнес 
і громадське суспільство. Яскравим прикладом такої синергії в Україні є ProZorro. Завдяки підтримці 
Фонду Україна лише за 15 місяців спромоглася розробити найпрозорішу в світі електронну систему 
закупівель, яка вже отримала міжнародне визнання та допомагає боротись із корупцією, підвищувати 
конкуренцію і заощаджувати державні кошти. Ми переконані, що система MTender у Молдові теж 
досягне успішних результатів.  
 
Нова система електронних закупівель сприятиме значному підвищенню прозорості та конкуренції. Більша 
кількість економічних операторів зможе взяти участь у державних закупівлях, багато хто з них вперше. 
Нова система електронних закупівель дозволить зменшити витрати на участь, що дасть можливість малим 
та середнім підприємствам брати участь у відкритих торгах. 

*** 

https://mtender.gov.md/


Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих 
інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років досвіду успішного інвестування у 
підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд інвестував 168 млн. доларів США у 118 
компаній із приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії 
України та Молдови. 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму $35 
млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 
інвестування та економічне лідерство. WNISEF фінансує інноваційні, високоефективні програми, що 
спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. 
www.wnisef.org. 

www.wnisef.org

