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Anexă 

 

 

 

Nomenclatorul detaliat al serviciilor prestate 

de Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației şi Securitate Cibernetică” și cuantumul 

tarifelor pentru acestea 

 

Nr./o Categorie servicii Cod Subcategorii servicii 
Cuantumul tarifelor, lei,  

fără TVA 

1.         Servicii 

telecomunicaționale 
101 Servicii transport de date Layer 1 în bază de acord (contract) 

102 Servicii transport de date Layer 2 în bază de acord (contract) 

103 
Servicii transport de date Layer 3 

în rețeaua operatorului în bază de acord (contract) 

104 
Servicii transport de date Layer 3 

în rețeaua Internet 
în bază de acord (contract) 

105 Servicii transport securizat de date  în bază de acord (contract) 

106 
Servicii de securizare a 

transportului de date  
în bază de acord (contract) 

107 
Servicii de securizare a accesului 

la distanță  în bază de acord (contract) 

108 
Servicii IP tranzit  

în bază de acord (contract) 

109 
Servicii de alocare a resurselor de 

numerotare IP 
în bază de acord (contract) 

110 
Servicii de creare și gestionare a 

rețelei WAN în bază de acord (contract) 

111 

Servicii de deservire a 

echipamentelor 

telecomunicaționale  

în bază de acord (contract) 

112 
Servicii de deservire a rețelei 

locale  
în bază de acord (contract) 

113 
Servicii de securizare a rețelei 

locale prin soluții de tip IDS/IPS în bază de acord (contract) 

2.         Servicii de 

administrare, 

menținere și 

gestionare tehnică a 

resurselor 

informaționale, 

precum și alte 

servicii conexe 

201 

Servicii de gestionare a 

infrastructurii de rețea, de 

procesare și de stocare a datelor  

în bază de acord (contract) 

202 

Servicii de gestionare a sistemului 

de operare și a componentelor 

aplicative  

în bază de acord (contract) 

203 

Servicii de administrare tehnică și 

menținere a sistemului 

informațional  

în bază de acord (contract) 

204 
Servicii de gestionare a sistemului 

informațional în bază de acord (contract) 
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205 Servicii operaționale conexe în bază de acord (contract) 

206 
Servicii de mentenanță adaptivă și 

perfectivă a SIA 
în bază de acord (contract) 

207 Servicii de asistență tehnică 
160,00 lei  

pentru 1 om/oră 

3.         Servicii de 

certificare a cheilor 

publice și alte 

servicii în domeniul 

semnăturii 

electronice 

301 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată calificată cu 

termen de valabilitate 1 an 

200,00 lei 

302 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată calificată cu 

termen de valabilitate 2 ani 

350,00 lei 

303 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată necalificată   

cu termen de valabilitate 1 an 

140,00 lei 

304 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată necalificată 

cu termen de valabilitate 2 ani 

245,00 lei  

305 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru autentificare şi 

servicii de securitate cu termen de 

valabilitate 1 an 

80,00 lei 

306 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru autentificare şi 

servicii de securitate cu termen de 

valabilitate 2 ani 

140,00 lei 

309 Dispozitiv criptografic ePass 2003 110,00 lei 

310 
Pachet semnătură electronică cu 

termen de valabilitate 1 an 
310,00 lei 

311 
Pachet semnătură electronică cu 

termen de valabilitate 2 ani 
460,00 lei 

312 

Servicii de aplicare/verificare 

automatizată a semnăturii 

electronice  

Abonament lunar cu 2 000 

tranzacții incluse la  prețul 

de 1 000,00 lei. 

O tranzacție extra 

abonament - 0,50 lei  

313 Servicii „MobileSignature”  

Abonament lunar cu 2 000 

tranzacții incluse la  prețul 

de 800,00 lei. 

O tranzacție extra 

abonament - 0,40 lei 

314 Servicii Mobile eID  în bază de acord (contract) 
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315 
Servicii de certificare a cheilor 

publice de tip SSL  
în bază de acord (contract) 

316 
Servicii de certificare de tip code 

signing 
în bază de acord (contract) 

317 

Servicii de certificare a cheilor 

publice prin intermediul Centrului  

de înregistrări  

în bază de acord (contract) 

318 Servicii de marcare temporală  în bază de acord (contract) 

319 
Servicii aplicative în domeniul 

semnăturii electronice 
în bază de acord (contract) 

321 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru Buletinul de 

identitate electronic eCA 

(emiterea certificatelor) cu termen 

de valabilitate de 1 an 

în bază de acord (contract) 

322 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru Buletinul de 

identitate electronic eCA 

(emiterea certificatelor) cu termen 

de valabilitate de 2 ani 

în bază de acord (contract) 

330 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată calificată  cu 

termen de valabilitate 3 ani 

450,00 lei 

331 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată calificată cu 

termen de valabilitate 4 ani 

550,00 lei 

332 

Servicii de certificare a cheilor 

publice pentru semnătura 

electronică avansată calificată cu 

termen de valabilitate 5 ani 

650,00 lei 

336 CryptoMateNano  150,00 lei 

4.         Servicii în domeniul 

securității 

cibernetice 

401 Servicii de pregătire și prevenire în bază de acord (contract) 

402 Servicii de depistare și reacție în bază de acord (contract) 

403 Servicii de reducere a riscurilor în bază de acord (contract) 

404 
Servicii de consultanță în 

domeniul securității cibernetice 
în bază de acord (contract) 

5.         Alte servicii în 

domeniul TIC 

501 Servicii de telefonie fixă - 

501.1 Abonament: - 

 a) Abonament pentru 1 număr 

(maximum 2 linii telefonice 

concomitente) 

30,00 lei/lunar 
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 b) Abonament pentru linia 

telefonică adițională 
30,00 lei/lunar 

 c) Abonament pentru Sip Trunk 

(flux de numere) 
în baza de acord (contract) 

 d) Servicii de înregistrare a 

convorbirilor telefonice 
în baza de acord (contract) 

 
e) Servicii conexe pentru rețeaua 

de telefonie fixă 
în baza de acord (contract) 

501.2 Convorbiri telefonice: - 

 a) Convorbiri locale 0,144 lei/minut 

 b) Convorbiri interurbane  0,30 lei/minut 

 c) Convorbiri mobile 0,80 lei/minut 

 d) Convorbiri internaționale în baza de acord (contract) 

 

e) Servicii de reţea inteligentă 

prestate de CI al S.A. 

„Moldtelecom” (118x, 118xx) 

0,50 lei/apel 

 

f) Servicii de rețea intelegentă 

prestate de centrul 

informaţional al SA 

„Moldtelecom” (1189) 

6,00 lei/apel 

 

g) Convorbiri în cadrul rețelei 

proprii a operatorului (CUG), 

1 minut 

0,00 lei 

502 
Servicii de telefonie fixă pentru 

Centru de apel (Freephone) 
în bază de acord (contract) 

503 
Servicii de telefonie VoIP prin 

intermediul PBX  
în bază de acord (contract) 

504 
Servicii de terminare a apelurilor 

în rețeaua proprie  

conform hotărîrii 

ANRCETI 

505 Servicii de găzduire a paginii web  
850,00 lei/anual 

pentru 5 Gb 

506 
Servicii de mentenanță a paginii 

web și servicii conexe  
în bază de acord (contract) 

507 
Servicii de configurare a paginii 

web 
în bază de acord (contract) 

508 Servicii de poștă electronică  în bază de acord (contract) 

509 

Servicii de securizare și filtrare a 

poștei electronice în baza 

protocolului SMTP 

în bază de acord (contract) 

510 

Servicii ale platformei tehnologice 

guvernamentale comune 

(MCloud)  

în bază de acord (contract) 

510.1 

Servicii IaaS (infrastructura ca 

serviciu) ale platformei 

tehnologice guvernamentale 

comune (MCloud) 

 

 

Resurse de procesare 

(CPU), 1 GHz –              

97,80 lei/lunar 
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Memoria operativă 

(RAM), 1 GB  –                  

29,50 lei/lunar 

Spațiu de stocare (HDD), 

1 GB – 1,70 lei/lunar 

511 Servicii de videoconferință  în bază de acord (contract) 

512 
Servicii de colocare a 

echipamentului beneficiarului 

400,00 lei/lunar per o 

Unitate din dulapul 

telecomunicațional, plus 

costul lunar al energiei 

electrice consumate, 

multiplicată la coeficientul 

PUE (1,3) 

513 
Servicii de imprimare pe cartele 

PVC simple de tip ID-1 
90,00 lei 

514 
Servicii de imprimare pe cartele 

PVC smart (hybrid) de tip ID-1 
160,00 lei 

515 
Servicii de găzduire a Centrului de 

Date Modular și servicii conexe: 
în bază de acord (contract) 

515.1 

Servicii comunale refacturate 

(servicii de pază și amenajare a 

teritoriului) 

în bază de acord (contract) 

515.2 

Servicii comunale refacturate 

(energia electrică, apă și 

canalizare) 

în bază de acord (contract) 

516 
Servicii de consultanță în 

domeniul TIC 
în bază de acord (contract) 

517 
Servicii de securizare a rețelei de 

comunicații și a infrastructurii TI 
în bază de acord (contract) 

518 
Servicii de stocare în baza 

protocoalelor NFS/CIFS 
în bază de acord (contract) 

5200 

Servicii de înregistrare a numelui 

din domeniu de nivelul superior 

.md - 1 an 

450,00 lei 

5201 

Servicii de înregistrare a numelui 

din domeniu de nivelul III 

(.com.md, .org.md, .info.md, 

.pro.md) - 1 an 

215,00 lei 

5202 

Servicii de înregistrare a numelui 

din domeniu generic (gTLD) - 1 

an, (.com; .net; .org; .info; .biz; 

.eu; .srl; .tv; .cafe; .casino; 

.construction; .dentist; .fashion; 

.fitness; .news; .photo; .pizza; 

.rent; .us; .online; .shop; .store; 

etc.) 

în bază de acord (contract) 

5300 Servicii Shared Web Hosting în bază de acord (contract) 
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5310 Servicii Premium Web Hosting în bază de acord (contract) 

5350 Servicii VPS Hosting 

Resurse de procesare 

(CPU), 1 vCPU –              

46,22 lei/lunar 

Memoria operativă 

(RAM), 1 GB  –                  

28,84 lei/lunar 

Spațiu de stocare (HDD), 

1 GB – 1,54 lei/lunar 

5400 
Produse software, servicii de 

instalare și implementare 
în bază de acord (contract) 

5420 
Servicii de acces și actualizare a 

produselor software 
în bază de acord (contract) 

5500 
Servicii server dedicat si servicii 

conexe 
în bază de acord (contract) 

  5600 Alte servicii host.md în bază de acord (contract) 

6.         Lucrări de 

proiectare, montare 

și construcție 

601 

Lucrări de construcție de instalații 

și rețele de radiocomunicații și 

telecomunicații interioare  

în bază de acord (contract) 

602 

Lucrări de construcție de instalații 

și rețele de radiocomunicații și 

telecomunicații exterioare  

în bază de acord (contract) 

603 
Lucrări de montare a utilajelor și 

echipamentelor de telecomunicații   
în bază de acord (contract) 

604 
Lucrări de proiectare a instalațiilor 

și rețelelor de telecomunicații  
în bază de acord (contract) 

605 

Lucrări de proiectare pentru 

instalații și rețele tehnico-edilitare, 

reconstrucții  

în bază de acord (contract) 

7.         Mijloace de 

identificare a 

animalelor (crotalii) 

și echipamente 

pentru 

aplicarea/menținerea 

acestora 

701 Crotalii bovine 15,50 lei 

702 Crotalii caprine 1,90 lei 

703 Crotalii ovine 2,60 lei 

704 Crotalii porcine 1,80 lei 

705 Microcip pentru cabaline (roșu) 30,00 lei 

706 Ace de schimb pentru clești 21,00 lei 

707 Clește de aplicare crotalii 221,00 lei 

708 
Transponder pentru animale de 

companie 
37,00 lei 

709 Aplicator transponder 74,00 lei 

710 Cititor transponder 2 377,00 lei 

711 Registre abatorului 40,00 lei 

712 Registre exploatație 49,00 lei 

713 Duplicat crotalii bovine 7,75 lei 

 


