
I.P. Agenția de Guvernare Electronică

1 2 3 4 5 6 7 8

53 764 004

1.

1.1 72200000-7 Servicii de programare și 

de consultanta software

Contractarea serviciilor de 

asistență și consultanță pentru 

modernizarea și extinderea cu noi 

funcționalități pentru SI deținute 

de STISC și celelalte aflate la 

mentenanța

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 6 016 667 Servicii de modernizare, adaptare 

și perfectare a mijloacelor 

software, cum ar fi RSAL, E-

Integritate etc,  HG 414/2018

1.2 72212000-4 Servicii de programare de 

software de aplicaţie

Contractarea serviciilor de 

dezvoltare Portalului Web a 

Sistemului de poștă electronică 

guvernamentală, conform 

caietului de sarcini

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 4 080 000 Elaborarea portalului Web a 

Sistemului de poștă electronică 

guvernamentală, HG822/2012

1.3 72212000-4 Servicii de programare de 

software de aplicaţie

Contractarea serviciilor de 

elaborare SI „Registrul 

incidentelor de Securitate 

Cibernetică” conform caietului de 

sarcini

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 3 600 000 Elaborarea SI „Registrul 

incidentelor de Securitate 

Cibernetică”, HG482/2020

Justificarea necesității achizițieiProcedura 

de achiziţie 

aplicabilă 

Perioada 

desfăşurării 

procedurii de 

achiziție 

publică 

Valoarea 

estimată fără 

TVA (lei)

Coordonat:

Plan general de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pentru anul 2022

I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică 

(autoritatea/instituția publică)

Aprobat

Conducătorul autorității/instituției publice

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Nr. 

d/o

Cod CPV Expunerea obiectului de 

achiziţie

Specificațiile tehnice principale

Design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare, mentenanță a soluțiilor software



1.4 72212000-4 Servicii de programare de 

software de aplicaţie

Contractarea serviciilor de 

elaborare SI „Registrului numelor 

de domeniu .md” conform 

caietului de sarcini

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 2 916 667 Elaborarea versiunii noi a 

Registrului numelor de domeniu 

.md, Hotărîre ANRCETI 42/2020

1.5 72212000-4 Servicii de programare de 

software de aplicaţie

Contractarea serviciilor de 

elaborare a complexului de 

program pentru aplicare/verificare 

semnăturilor electronice conform 

caietului de sarcini

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 2 916 667 Modernizarea aplicației client 

MoldSign desktop suite elaborate 

în anul 2013 care la moment este 

una depășită și moral învechită, 

HG 1140/2017

1.6 72212000-4 Servicii de programare de 

software de aplicaţie

Implementarea unui instrument de 

securitate și analiza pentru 

serviciul DNS din cadrul rețelei 

STAAP, conform caietului de 

sarcini

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 2 916 667 La momentul instrument utilizat 

este învechit și nu face fața noilor 

cerințelor privind protecția 

serviciului DNS precum și 

capacității de analiza și detectarea 

a traficului malițios , HG 1.7 72810000-1 Servicii de audit 

informatic

Efectuarea auditului de către 

companii si persoane certificate în 

domeniul respectiv pentru 

conformarea  HG 201/2017 și 

Hotărârii ANRCETI 42/2020

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 150 000 În baza prevederilor HG 201/2017 

și Hotărârii ANRCETI 42/2020 

instituția asigură efectuarea 

periodică a auditului de securitate 

a sistemelor informaționale

1.8 72411000-4 Furnizori de servicii de 

internet (ISP)

Servicii IP tranzit pentru 

asigurarea beneficiarilor 

serviciilor STAAP cu servicii 

internet calitative 

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 2 033 100 Servicii IP tranzit cu asigurarea 

conexiunii de rezerva, pentru 

asigurarea beneficiarilor 

serviciilor STAAP cu servicii 

internet calitative, HG840/2004, 

HG 546/2011



1.9 72820000-4 Servicii de testări 

informatice

Efectuarea testărilor de către 

companii și persoane certificate în 

domeniul respectiv pentru 

conformarea cu cerințele HG 

201/2017

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 170 000 Conform prevederilor HG 

201/2017, înainte de a pune în 

funcțiune un nou sistem, instituția 

trebuie să se asigure de 

funcționalitatea caracteristicilor 

de securitate ale acestuia conform 

cerințelor prestabilite, prin 

efectuarea testelor respective de 

către o parte terță 

1.10 72310000-1 Servicii de procesare de 

date

Arenda resurselor TIC distribuite 

geografic în afară Republicii 

Moldova în scopul asigurării 

prestării serviciilor neîntrerupte, 

precum și asigurării monitorizării 

serviciilor prestate, găzduite în 

Centre de date proprii

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 102 167 Arenda resurselor TIC distribuite 

geografic în afară Republicii 

Moldova în scopul asigurării 

prestării serviciilor neîntrerupte, 

precum și asigurării monitorizării 

serviciilor prestate, găzduite în 

Centre de date proprii

1.11 73220000-0 Servicii de consultanță în 

dezvoltare

Efectuarea consultațiilor de către 

companii calificate în  domeniul 

dezvoltării sistemelor 

informaționale cu scopul 

elaborării caietelor de sarcini

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 133 333 Acordarea asistenței consultative 

în domeniul dezvoltării sistemelor 

informaționale cu scopul 

elaborării caietelor de sarcini

1.12 50320000-4 Servicii de reparare și de 

întreținere a tehnicii de 

calcul

Repararea și deservirea tehnicii de 

calcul defectate

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 199 000 Repararea și deservirea tehnicii de 

calcul defectate

25 234 267

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 3 717 433 Unități de procesare și stocare 

pentru extinderea capacității 

platformei Mcloud

Total



2.2 32522000-8 Echipamente de 

telecomunicații

Echipamente de comutare pentru 

agregare și acces

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 2 375 352 Echipamente de rețea pentru 

Sistemul de telecomunicații al 

Autorităților Administrației 

Publice

2.3 44322000-3 Accesorii pentru cabluri Sistem structurat de cablare 

pentru Centrele de date aflate în 

gestiunea I.P. STISC conform 

specificațiilor tehnice elaborate

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 1 166 667 Sistem structurat de cablare 

pentru Centrele de date aflate în 

gestiunea I.P. STISC

2.4 31154000-0 Surse de alimentare 

electrică continuă

Surse de alimentare electrică 

continuă pentru Centrele de Date 

aflate în gestiunea I.P. STISC

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 1 333 333 Surse de alimentare electrică 

continuă pentru Centrele de Date 

aflate în gestiunea I.P. STISC

2.5 48810000-9 Sisteme informatice Prelungirea și procurarea noilor 

subscripții pentru asigurarea 

continuității serviciilor prestate și 

a securității cibernetice a rețelei 

guvernamentale de 

telecomunicații, a Centrelor de 

date și a sistemelor informaționale

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 10 562 652 Prelungirea și procurarea noilor 

subscripțiilor licențelor software 

pentru asigurarea continuității 

serviciilor prestate și a securității 

cibernetice a rețelei 

guvernamentale de 

telecomunicații, a Centrelor de 

date și a sistemelor 

informaționale, HG840/2004, HG 

546/2011, HG 414/2018 (spre 

exemplu NGFW, Plesk,  cPanel, 

FortiAnalyzer, FortiClient, 

FortiGate, Wanguard 

Filter/Sensor, Prelungirea 

subscripție Spam Experts

Antivirus-Antispam a Serviciului 

de Poștă Electronică, WHMCS, 

etc.)



2.6 50320000-4 Servicii de întreținere a 

infrastructurilor de 

telecomunicații

Servicii de profilaxie și reparație a 

infrastructurii de telecomunicații

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 148 400 Servicii de profilaxie și reparație a 

infrastructurii de telecomunicații

19 303 837

3.

3.1 72320000-4 Servicii de baze de date Servicii de depanare, optimizare 

și configurare a bazelor de date, 

survenite ca urmare a unor 

necesități stringente

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 140 000 Servicii de depanare, optimizare și 

configurare a bazelor de date, 

survenite ca urmare a unor 

necesități stringente

3.2 79132100-9  Servicii de certificare a 

cheilor publice

Certificate SSL de la furnizori de 

tip web trust (recunoscute 

internațional)

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 199 000 Certificate SSL de la furnizori de 

tip web trust (recunoscute 

internațional) pentru prestarea 

serviciilor comerciale

3.3 72417000-6 Nume de domenii de 

internet

Servicii de înregistrare și 

menținere a numelor de domen 

generice GTLD (.com, .org, .net, 

etc.)

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 199 900 Servicii de înregistrare și 

menținere a numelor de domen 

generice GTLD (.com, .org, .net, 

etc.) în scopul prestării serviciilor 

comerciale prin intermediul 

platformei host.md

538 900

4.

4.1 64213000-2 Servicii de utilizare а

infrastructurii fizice de

canalizație subterană 

Servicii de utilizare а 

infrastructurii fizice de

canalizație subterană, proprietate 

а MOLDTELECOM S.A.

Negociere fără 

publicare

Trim. I-IV 1 980 000 Hotărârea Guvernului Nr. 650 din 

15.08.2017, pentru modificarea 

punctului

26 din Regulamentul cu privire la 

sistemele speciale de 

telecomunicații ale

Republicii Moldova, prin care IP 

STISC se obligă să achite pentru 

amplasarea

liniilor de telecomunicații

Total

Total

Bunuri TIC (stații de lucru, echipamente periferice și deservirea acestora)

Licențe pentru produse program, abonamente la servicii software



4.2 50532000-3 Deservirea echipamentelor 

și sistemelor periferice a 

camerelor de servere

Deservirea sistemului de 

electricitate, deservirea 

generatoarelor, deservirea 

sistemului de climatizare a 

camerelor de servere

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 627 000 Deservirea sistemului de 

electricitate, deservirea 

generatoarelor, deservirea 

sistemului de climatizare a 

camerelor de servere, HG 

414/2018

4.3 42512000-8 Instalații de climatizare
Instalarea echipamentelor de 

răcire a aerului in centrele de date 

STISC necesare pentru 

consolidarea centrelor de date în 

sectorul public

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 2 666 667
Instalarea echipamentelor de 

răcire a aerului in centrele de date 

STISC necesare pentru 

consolidarea centrelor de date în 

sectorul public, HG 414/2018

4.4 30237000-9 Piese și accesorii pentru 

computere

Componente de rezervă pentru 

infrastructura TIC din gestiunea 

I.P. STISC, precum și stații de 

lucru, componente periferice

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 1 600 000 Modernizarea stațiilor de lucru și 

echipamentelor periferice pentru 

angajații Instituției 

4.5 32561000-3 Conexiuni cu fibre optice Cabluri de legătură (patch cord) 

de deferite tipuri și diferite 

lungimi necesare pentru 

interconectarea echipamentelor

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 100 000 Cabluri de legătură (patch cord) 

pentru interconectarea 

echipamentelor

4.6 30233000-1 Dispozitive de stocare și 

citire

HDD și SSD de deferite modele și 

capacitate pentru înlocuirea 

componentelor de stocare, ieșite 

din funcțiune

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 130 000 Înlocuirea dispozitivelor de 

stocare și citire defectate

4.7 32550000-3 Echipament telefonic Echipamente VoIP necesare 

prestării serviciilor de telefonie 

VoIP

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 30 000 Echipamente VoIP necesare 

prestării serviciilor de telefonie 

VoIP

4.8 32420000-3 Echipament de rețea Echipamente periferice pentru 

infrastructura de rețea locală

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 140 000 Echipamente periferice pentru 

infrastructura de rețea locală

4.9 31710000-6 Echipament electronic Dispozitive criptografice pentru 

crearea semnăturii electronice

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 500 000 Dispozitive criptografice pentru 

crearea semnăturii electronice

4.10 32581100-0 Cablu de transmitere a 

datelor

Cabluri necesare pentru crearea 

rețelelor informatice în cadrul 

infrastructurilor gestionate

Achiziție de 

valoare mică

Trim. I-IV 80 000 Cabluri necesare pentru crearea 

rețelelor informatice în cadrul 

infrastructurilor gestionate



4.11 45232300-5 Lucrări de construcții de 

linii telefonice și de 

comunicații și lucrări 

auxiliare

Pozarea cablurilor din FO pentru 

construirea segmentelor noi și conectarea 

Beneficiarilor serviciilor la STAAP

Licitație 

deschisă

Trim. I-IV 833 333 HG 840/2004 pct. 1: IP STISC 

asigură dezvoltarea Sistemului de 

telecomunicații al autorităților 

administrației publice

8 687 000Total
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