
ANUNȚ PRIVIND CONSULTAREA PIEȚEI 
 

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Servicii Publice (ASP) 

2. IDNO: 1002600024700 

3. Adresa: mun. Chişinău, str. A. Puşkin, 42 

4. Persoana de contact: Victoria Eșanu, șef al Secției achiziții publice a Direcției 
asigurare infrastructură și logistică  

5. Numărul de telefon/fax: 022-50-47-14 

6. Adresa de e-mail a autorității contractante: asp@asp.gov.md 

7. Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de 
consultare a pieței:  www.asp.gov.md; www.tender.gov.md. 

8. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, 
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția 
este efectuată din numele unei asociații de autorități contractante): Instituție publică cu 
autonomie financiară  

9. Descrierea necesităților obiective și constrângerilor de natură tehnică, financiară 
și/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorității contractante  de a organiza procesul 
respectiv de consultare a pieței: Obținerea de informații de la persoanele/organizațiile 
participante la consultare în vederea pregătirii achiziției și desfășurarea procedurii de atribuire prin 
raportare la obiectul contractului de achiziție.  

Pe parcursul anului  2020 au fost demarate trei proceduri de achiziții publice în scopul 
achiziționării serviciilor de mentenanță și suport pentru software ”IBM QRadar SIEM” (prin 
licitații deschise și negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare).  

În cadrul procedurilor sus menționate nu au fost depuse nici o ofertă.  
Pentru anul 2021 s-a planificat achiziționarea serviciilor de mentenanță și suport pentru 

software ”IBM QRadar SIEM”.   
Produsele IBM QRadar Security Information and Event Management (SIEM) se utilizează 

pentru asigurarea monitorizării securității informaționale a infrastructurii TI și sistemelor 
informaționale de nivel instituțional ale ASP. Aceste produse îndeplinesc rolul principal în 
asigurarea detectării amenințărilor, se colectează informații de la diferite surse, echipamente de 
rețea, servere, aplicații, în scopul accelerării analizei și eliminării incidentelor din domeniul 
securității  informaționale a infrastructurii TI. Utilizarea acestor produse nu este suficientă și nu 
este posibilă fără servicii de suport și mentenanță al producătorului IBM.  

În context, ASP a decis desfășurarea lansării procedurii privind consultarea pieței în vederea 
stabilirii sumei estimative aferente pentru demararea procedurii privind achiziționarea serviciilor 
de mentenanță și suport pentru software ”IBM QRadar SIEM”.  

 
10. Aspectele supuse consultării în procesul de consultare a pieței: Determinarea valorii 

estimate a achiziției pentru demararea procedurii privind achiziționarea serviciilor de mentenanță 
și suport pentru software ”IBM QRadar SIEM”.  

Cerințele tehnice pentru prestarea serviciilor menționate supra, sunt descrise în Anexa la 
prezentul Anunț privind consultarea pieței.  

mailto:asp@asp.gov.md
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11. Termenul-limită de transmitere a propunerilor persoanelor/organizațiilor 
interesate în cadrul procesului de consultare a pieței: 27.09.2021. Propunerile pot fi transmise 
prin email, pe adresa victoria.mihail.esanu@asp.gov.md. 

12. Descrierea modalității de desfășurare a consultării pieței, inclusiv modul în care se 
va realiza interacțiunea cu operatorii economici ce răspund la invitația autorității 
contractante: După primirea propunerilor în scris se va organiza întâlniri cu operatorii economici 
care au transmis propunerile  în cadrul consultării de piață. Procesul de consultare a pieței se va 
derula separat cu fiecare operator economic, astfel că toți operatorii economici vor fi informați 
când procesul de consultare va fi inițiat. 

  

13. Orice alte informații relevante privind procesul consultării pieței: - 

 

 

 

Președintele Grupului 
de lucru pentru achiziţii publice 
de bunuri, lucrări şi servicii      Sergey BOTNARU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:victoria.mihail.esanu@asp.gov.md


 
Anexa la Anunțul privind  
consultarea pieței 

 
 

Cerințe tehnice privind prestarea serviciilor de  
mentenanță și suport pentru software ”IBM QRadar SIEM” 

 
Part number Denumirea serviciilor Cantitatea 

DOWRCLL 
IBM Security QRadar SIEM All-in-One Software 31XX 
Install SW Subscription & support Reinstatement 12 
Months 

1 buc. 

D1RP4LL IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second SW 
Subscription & Support Reinstatement 12 Months 1 buc. 
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