
 
 

Achiziții publice eficiente 
 

             
Țineți activitățile sub control! 

 



Cine deține controlul? 
asupra proceselor de achiziție publică 
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Orice manager de instituție ar dori  

 

Să doarmă liniștit știind că toate reglementările 

legale în achiziții au fost întocmai respectate 

 

Să fie sigur că se achiziționează doar  

ceea ce este chiar necesar 

 

Să nu aibă emoții când se anunță  

vizita Curții de Conturi 

 

Nu am cunoscut prea mulți cărora să li se aplice cele de mai sus 

 



Consecințele unui control slab 
asupra proceselor de achiziție publică 
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Cheltuieli nejustificate 

 

Contestații, anulări, penalizări 

 

Generarea unui raport durează zile 

 

Auditul este așteptat cu neliniște 

 

Responsabilitate redusă a personalului 

 

 

 



Se poate mai bine 
cu un sistem dedicat de management 
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Cei care folosesc sistemul ProcessPlayer-Achizitii ne spun 

 

“Acum pot genera orice raport cu 2 clickuri” 

 

“Nu mai există un document, o plată,o ordonanțare care să nu aibă 

justificări și documente în spate.” 

 

“Știu ca orice informație este corectă, verificată, știu unde o găsesc și 

de unde vine” 

 

“Dorm liniștit, poate să vină Curtea când vrea” 
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“Am livrat fără probleme toate raportările care ne-au fost 

solicitate, având acces la toate bazele de date care  

au rezultat ca urmare a derulării activitătii. 

 

Ca manager am nevoie de instrumente care  

să mă ajute în luarea deciziilor. 

 

Pentru Universitate impactul ProcessPlayer  

este uriaș din punct de vedere al eficienței  

derulării activității pe toate planurile.” 
 

Sabin Bota  

Director General Administrativ  

Universitatea de medicina, farmacie,  

științe și tehnologie din Târgu Mureș 

 

 



ProcessPlayer este folosit de instituții din toate domeniile 
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Ce face ProcessPlayer  
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Singurul sistem informatic dedicat care oferă suport complet 

pentru planificarea și derularea achizițiilor 

 

generarea standardizată a referatelor de necesitate și aprobarea lor 

gestiunea completă a Planului Anual al Achizițiilor 

generarea și gestiunea comenzilor 

gestiunea cantitativ-valorică a contractelor 

raportare, audit, corelare cu planificarea bugetară 

generarea strategiilor de contractare 

generarea automată a tuturor documentelor 

semnare electronică a documentelor 

gestiunea achizițiilor în proiectele finanțate prin diverse programe   

 

 

 



 Solicitați un demo gratuit pentru 
instituția dumneavoastră! 

www.processplayer.ro 
 
 

info@processplayer.ro 
0364 808 999 

http://www.processplayer.ro
mailto:info@processplayer.ro

