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Stimată doamnă Tumuruc,

Dnei Olga TUMURUC, director al 
I.P. „Agenţia de Guvernare Electronică”

Prin prezenta, în temeiul pct. 4, subpct. 4) şi 5) din Hotărârea Guvernului nr. 544/2019 
cu privire la unele măsuri de organizare a procesului de achiziţii în domeniul tehnologie i 
informaţiei şi comunicaţiilor, Vă prezentăm, spre coordonare şi avizare, Planul general 
provizoriu de achiziţii pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (TIC) al I.P. 
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică pentru anul 2022.

Anexă:
1. Planul general provizoriu de achiziţii pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii 
(TIC) al I.P. Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică pentru anul 
2022- 4 file.

Cu respect,

Director Gheorghe PANTAZ

Ex.: L. Cemirtan 
Tel.: 022820954
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mailto:itsec@itsec.gov.md


Coordonat:
I.P. Agenţia de Guvernare Electronică

Aprobat
Conducătorul autorităţii/instituţiei publice

Plan general provizoriu de achiziţii pentru tehnologii informaţionale şi comunicaţii (TIC) pentru anul 2022 

I.P. Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică

(autoritatea/instituţia publică)

Nr.
d/o

Cod CPV Expunerea obiectului de 
achiziţie

Specificaţiile tehnice principale Procedura 
de achiziţie 
aplicabilă

Perioada 
desfăşurării 

procedurii de 
achiziţie 
publică

Valoarea 
estimată fără 

TVA (lei)

Justificarea necesităţii achiziţiei

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTrAL GENERAL, inclusiv: 35,205,123

1. Design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare, mentenanţă a soluţiilor software
1.1 72200000-7 Servicii de programare şi 

de consultanţă software
Contractarea serviciilor de 
asistenţă şi consultanţă pentru 
modernizarea şi extinderea cu noi 
funcţionalităţi pentru SI RSAL 
etc.

Licitaţie
deschisă

Trim. I 3,300,000 Servicii de modernizare, adaptare 
şi perfectare a mijloacelor 
software, cum ar fi RSAL, HG 
414/2018

1.2 72212000-4 Servicii de programare de 
software de aplicaţie

Contractarea serviciilor de 
dezvoltare Portalului Web a 
Sistemului de poştă electronică 
guvernamentală, conform 
caietului de sarcini

Licitaţie
deschisă

Trim. I 4,080,000 Elaborarea portalului Web a 
Sistemului de poştă electronică 
guvernamentală, HG822/2012



1.3 72212000-4 Servicii de programare de 
software de aplicaţie

Contractarea serviciilor de 
elaborare SI „Registrului numelor 
de domeniu .md” conform 
caietului de sarcini

Licitaţie
deschisă

Trim. I 2,916,667 Elaborarea versiunii noi a 
Registrului numelor de domeniu 
.md, Hotărîre ANRCETI 42/2020

Total 10,296,667

2. Livrarea, instalarea, configurarea, lansarea în regim de producţie, mentenanţa echipamentelor hardware
2.1 48822000-6 Servere pentru 

calculatoare
Echipament pentru găzduirea 
copiilor de rezervă (Sistem de 
stocare)

Licitaţie
deschisă

Trim. I 4,792,500 Unităţi de tocare pentru 
extinderea capacităţii platformei 
Mcloud

2.2 48822000-6 Servere pentru 
calculatoare

Soluţie de asigurare a copiilor de 
rezervă

Licitaţie
deschisă

Trim. I 4,505,000 Instrument pentru efectuarea 
copiilor de backup

2.3 32522000-8 Echipamente de 
telecomunicaţii

Echipamente de comutare pentru 
agregare şi acces

Licitaţie
deschisă

Trim. I 1,253,889 Echipamente de reţea pentru 
Sistemul de telecomunicaţii al 
Autorităţilor Administraţiei 
Publice

2.4 32561000-3 Conexiuni cu fibre optice Cabluri de legatură (patch cord) 
de deferite tipuri şi diferite 
lungimi necesare pentru 
interconectarea echipamentelor

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 188,000 Cabluri de legatură (patch cord) 
pentru interconectarea 
echipamentelor

2.5 44322000-3 Accesorii pentru cabluri Sistem structurat de cablare 
pentru Centrele de date aflate în 
gestiunea I.P. STISC conform 
specificaţiilor tehnice elaborate

Licitaţie
deschisă

Trim. I 1,416,667 Sistem structurat de cablare 
pentru Centrele de date aflate în 
gestiunea I.P. STISC

2.6 31154000-0 Surse de alimentare 
electrică continuă

Surse de alimentare electrică 
continuă pentru Centrele de Date 
aflate în gestiunea I.P. STISC

Licitaţie
deschisă

Trim. I 1,923,333 Surse de alimentare electrică 
continuă pentru Centrele de Date 
aflate în gestiunea I.P. STISC

Total 14,079,389

3. Licenţe pentru produse program, abonamente la servicii software
3.1 48000000-8 Pachete software şi 

sisteme informatice
Soluţie de analiză şi vizibilitate a 
traficului de reţea

Licitaţie
deschisă

Trim. I 3,750,000 Soluţia permite să detecteze rapid 
şi precis atacatorii, 
persoanele rău intenţionate şi 
malware deja în interiorul reţelei,



3.2 48000000-8 Pachete software şi 
sisteme informatice

Soluţie de jurnalizare şi analiză a 
evenimentelor de reţea în Mcloud

Licitaţie
deschisă

Trim. I 3,500,000 Soluţia de jurnalizare şi analiză a 
evenimentelor de reţea în MCloud 
este destinată
Centrelor de operare de securitate 
(SOC) care are ca scop colectarea 
evenimentelor
de securitate din diferite sisteme 
şi corelarea lor pentru a putea 
rapid detecta şi 
preveni atacurile cibernetice.

3.3 72320000-4 Servicii de baze de date Servicii de depanare, optimizare 
şi configurare a bazelor de date, 
survenite ca urmare a unor 
necesităţi stringente

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 198,500 Servicii de depanare, optimizare 
şi configurare a bazelor de date, 
survenite ca urmare a unor 
necesităţi stringente

3.4 79132100-9 Servicii de certificare a 
cheiilor publice

Certificate SSL de la furnizori de 
tip webtrust (recunoscute 
internaţional)

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 199,000 Certificate SSL de la furnizori de 
tip webtrust (recunoscute 
internaţional) pentru prestarea 
serviciilor comerciale

3.5 72417000-6 Nume de domenii de 
internet

Servicii de înregistrare şi 
menţinere a numelor de domen 
generice GTLD (.com, .org, .net, 
etc.)

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 199,900 Servicii de înregistrare şi 
menţinere a numelor de domen 
generice GTLD (.com, .org, .net, 
etc.) în scopul prestării serviciilor 
comerciale prin intermediul 
platformei host.md

Total 7,847,400

4. Bunuri TIC (staţii de lucru, echipamente periferice şi deservirea acestora
4.1 30237000-9 Piese şi accesorii pentru 

computere
Componente de rezervă pentru 
infrastructura TIC din gestiunea 
I.P. STISC, precum şi staţii de 
lucru, componente periferice

Licitaţie
deschisă

Trim. I 1,600,000 Modernizarea staţiilor de lucru şi 
echipamentelor pereferice pentru 
angajaţii Instituţiei



4.2 50320000-4 Servicii de reparare şi de 
întreţinere a tehnicii de 
calcul

Repararea şi deservirea tehnicii 
de calcul defectate

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 198,000 Repararea şi deservirea tehnicii de 
calcul defectate

4.3 30233000-1 Dispozitive de stocare şi 
citire

HDD şi SSD de deferite modele 
şi capacitate pentru înlocuirea 
componentelor de stocare, ieşite 
din funcţiune

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 199,000 Înlocuirea dispozitivelor de 
stocare şi citire defectate

4.4 32550000-3 Echipament telefonic Echipamente VoIP necesare 
prestării serviciilor de telefonie 
VoIP

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 96,667 Echipamente VoIP necesare 
prestării serviciilor de telefonie 
VoIP

4.5 32420000-3 Echipament de reţea Echipamente periferice pentru 
infrastructura de reţea locală

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 198,000 Echipamente periferice pentru 
infrastructura de reţea locală

4.6 31710000-6 Echipament electronic Dispozitive criptografice pentru 
crearea semnăturii electronice

Licitaţie
deschisă

Trim. I 500,000 Dispozitive criptografice pentru 
crearea semnăturii electronice

4.7 32581100-0 Cablu de transmitere a 
datelor

Cabluri necesare pentru crearea 
reţelelor informatice în cadrul 
infrastructurilor gestionate

Achiziţie de 
valoare mică

Trim. I 190,000 Cabluri necesare pentru crearea 
reţelelor informatice în cadrul 
infrastructurilor gestionate

Total 2,981,667

Preşedinte al grupului de lucru pentru achiziţii
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