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2. Livrarea, instalarea, configurarea, lansarea în regim de producție, mentenanța echipamentelor hardware

2.1 48820000-2 Servere Unități de procesare și 

stocare pentru extinderea 

capacității platformei 

MCloud

Licitație deschisă Trim. I-IV 3717433,00 1230792,11 4948225,11 În conformitate cu HG nr. 414/2018 cu 

privire la măsurile de consolidare a centrelor 

de date în sectorul public și de raționalizare 

a administrării sistemelor informaționale de 

stat , I.P. STISC este responsabilă de 

consolidarea centrelor de date aflate în 

gestiunea autorităților administrației publice 

și de administrarea și mentenanța tuturor 

sistemelor informaționale de stat, ceea ce 

presupune extinderea Platformei 

Guvernamentale Comune MCloud cu resurse 

adiționale, tehnologic compatibile cu 

componentele existente.  Astfel, în contextul 

celor menționate, se impune modificarea 

Planului general de achiziţii pentru 

tehnologii informaţionale şi comunicaţii 

(TIC). 

Sursa financiară de acoperire: surse din 

economiile obținute în rezultatul încheierii a 

trei contracte de achiziții publice.

4948225,11

Președinte al grupului de lucru pentru achiziții Alina URSU

Total

Procedura de achiziţie 

aplicabilă                             

(Se identifică în 

conformitate cu Legea 

nr.131/ 2015 privind 

achiziţiile publice)

Perioada desfăşurării 

procedurii de achiziţie 

publică                            

(Se stabileşte perioada 

(luna) a anului în care va fi 

efectuată această 

procedură)

Valoarea estimată 

fără TVA (lei) 

coordonată/aprobat

ă de către AGE

Nr. d/o Cod CPV

Expunerea obiectului de 

achiziţie                   (Se 

efectuează descrierea succintă a 

obiectului contractelor de 

achiziţii publice (descrierea 

succintă a obiectului 

procedurilor de achiziţie 

publică) care urmează a fi 

realizate pe parcursul anului)

Specificațiile tehnice 

principale
Justificarea necesității modificărilor

Propuneri de 

modificare (+)  

fără TVA (lei)

Valoarea 

ajustată/rectific

ată fără TVA 

(lei) 

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

Propuneri de modificare (+) a Planului general de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2022 (1)

                                                                                                       I.P.  Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 

(autoritatea publică/instituția publică)

Aprobat

Conducătorul autorității publice/instituției publice
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