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1.1 72261000-2

Servicii de mentenanță 

preventivă a sistemului 

informațional automatizat 

"Acces Activ la Registrul 

Bunurilor Imobile" (SIA 

AARBI)

Servicii de mentenanță preventivă a sistemului 

informațional automatizat "Acces Activ la Registrul 

Bunurilor Imobile" (SIA AARBI)  (abonament - 12 

luni).                                       Specificațiile tehnice 

exacte detaliate vor fi trimise spre coordonare și 

avizare prin prizma HG 544/2019 către AGE 

preventiv desfășurării procedurii de achiziție.

Achiziţie de 

valoare mică 
Noiembrie 2022 137 285,00 

SIA “AARBI” este predestinat proceselor de evidență și de gestionare a înscrierilor privind aplicarea 

interdicțiilor și radierea acestora în Registrul Bunurilor Imobile prin accesul activ atât al utilizatorilor interni  

(Registratori ai Departamentului Cadastru) cât și a utilizatorilor externi (Executori judecătorești).                         

În cazul lipsei de acces la SIA “AARBI” sau al pierderii performanței sistemului dat nu va fi posibilă 

executarea/prestarea serviciilor de către Registratorii Departamentul Cadastru (utilizatori interni), precum și 

Executorii judecătorești (utilizatori externi) nu vor putea înregistra sau stinge Sechestre/Interdicții în Registrul 

bunurilor imobile.

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 

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 achiziției

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Coordonat:

Agenția de Guvernare 

Electronică

Plan provizoriu de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2023 strict necesar asigurării activității de la 

01.01.2023

IP ,,Agenția Servicii Publice"

(autoritatea publică/instituția publică)

Aprobat

      Director al Agenției Servicii Publice

Mircea EȘANU ______________

 ,,___" _________________ 2022

Valoarea estimată 

fără TVA (lei)

Servicii de design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare sau mentenanţă a soluțiilor software



1.2 72261000-2

Servicii de mentenanță a 

produsului program Inventory 

11

Servicii de mentenanță a produsului program 

Inventory 11 (abonament - 12 luni).                                       

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunț de 

participare

Noiembrie 2022 420 000,00 

În scopul menținerii activității produsului program „Inventory 11”, utilizat în cadrul serviciilor cadastrale 

teritoriale ale Departamentului cadastru pentru întocmirea şi păstrarea planurilor de nivel în format digital, 

obţinute în rezultatul lucrărilor cadastrale la nivelul clădirilor în scopul standardizării şi uniformizării datelor 

cadastrale. Produsul software Inventory este un produs exclusiv al companiei „Soft Gold” S.R.L (Federația 

Rusia) și numai  compania menționată are dreptul exclusiv de a modifica şi dezvolta produsul software 

„Inventory”.

În cazul ne achiziționării serviciilor menționate în anul 2023, activitatea serviciilor cadastrale ale 

Departamentului cadastru poate fi blocată.

1.3 72261000-2

Servicii de mentenanță 

preventivă SIA 1C 

Contabilitate Întreprinderea 8 

cu modulele adaptate pentru 

Agenția Servicii Publice

Servicii de mentenanță preventivă SIA 1C 

Contabilitate Întreprinderea 8 cu modulele adaptate 

pentru Agenția Servicii Publice  (abonament - 12 

luni).                                       Specificațiile tehnice 

exacte detaliate vor fi trimise spre coordonare și 

avizare prin prizma HG 544/2019 către AGE 

preventiv desfășurării procedurii de achiziție.

Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 360 000,00 

Servicii de mentenanță preventivă SIA 1C Contabilitate Întreprinderea 8 cu modulele adaptate pentru Agenția 

Servicii Publice sunt necesare pentru a asigura continuitatea funcțională și operațională a Agenției, cât și de 

evita riscurile majore  de pierdere a informației  importante și obligatorii.

1.4 72261000-2
Servicii de mentenanță 

preventivă  SIA “BusinessCad”

Servicii de mentenanță preventivă  SIA 

“BusinessCad” (abonament - 12 luni).                                       

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

 Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 314 100,00  

Servicii de mentenanță preventivă SIA „BusinessCad”sunt necesare pentru asigurarea activității 

Departamentului Cadastru (DC) din cadrul Agenţiei Servicii Publice și utilizarea sistemului SIA "BusinessCad" 

în 39 locații a subdiviziunilor cadastrale teritoriale. SIA “BusinessCad” este un sistem critic pentru 

Departamentul cadastru, deoarece presupune executarea serviciilor cadastrale de la depunerea cererii până la 

livrarea rezultatului final solicitantului.

Sistemul conține informații referitoare la solicitanţii şi executanții serviciilor cadastrale, categoria şi preţul 

serviciilor prestate, tariful achitat, statutul cererilor, precum și date cu conținut economic și contabil, etc. În 

baza acestor informații sunt generate diverse rapoarte, atât de producție cât și statistice.

Lipsa disponibilității acestui sistem de aplicații, inclusiv pentru un termen scurt, creează  inconveniențe atât 

DC cât și Direcției generală economico-financiară și duce la apariția riscurilor de stopare a prestării serviciilor 

de către DC din cadrul ASP.

1.5 72500000-0

Servicii de acces la baze de 

date legislative și practică 

juridică a Republicii Moldova

Servicii de acces la baze de date legislative și 

practică juridică a Republicii Moldova. Număr de 

utilizatori:

1. Număr de utilizatori (posturi de lucru) în rețea 

locală de calculatoare - număr 895 utilizatori cu 

posibilitatea majorării numărului de utilizatori în 

perioada valabilității contractului până la 1000 

utilizatori.

2. Număr de utilizatori pentru accesare prin internet 

(web-acces) – 21 utilizatori.

Achiziţie de 

valoare mică 
Noiembrie 2022 52 500,00 

Scopul achiziției serviciilor de acces la baze de date legislative și practica judiciară a  Republicii  Moldova 

este asigurarea accesului neîntrerupt la actele juridico-normative ale Republicii Moldova actualizate la zi, prin 

accesare la bazele de date”Legislația Republicii Moldova” și “Practica Judiciară”. Achiziționarea serviciilor de 

acces la baze de date legislative și practica judiciară a Republicii  Moldova este necesară pentru asigurarea 

conformă a activității subdiviziunilor ASP prin consultarea actelor legislative și normative actualizate la zi în 

cadrul prestării serviciilor conformitate cu legislația în vigoare.

1.6 72510000-3

Servicii de mentenanță 

preventivă SIA "Arhiva Stare 

Civilă"

Servicii de mentenanță preventivă SIA "Arhiva 

Stare Civilă" (abonament - 12 luni).                                       

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 246 960,00  

Scopul achiziției serviciilor de mentenanță preventivă SIA "Arhiva Stare Civilă" este asigurarea activității 

Departamentului stare civilă  din cadrul Agenţiei Servicii Publice (ASP).                                                                      

Lipsa disponibilității SIA "Arhiva Stare Civilă"  inclusiv și pe un termen scurt creează inconveniențe atât 

utilizatorilor, cât și administratorilor și stoparea prestării serviciilor de către Departamentul stare civilă din 

cadrul Agenţiei Servicii Publice.



1.7 72510000-3

Servicii de mentenanță 

preventivă SIA"e-Servicii Stare 

Civilă"

Servicii de mentenanță preventivă SIA"e-Servicii 

Stare Civilă" (abonament - 12 luni).                                  

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Achiziţie de 

valoare mică 
Noiembrie 2022 133 349,00  

Scopul achiziției serviciilor de mentenanță preventivă  SIA „e - Servicii Stare Civilă” este asigurarea activității 

Departamentului stare civilă din cadrul Agenţiei Servicii Publice.

SIA “e-Servicii Stare Civilă” este unicul sistem informațional automatizat pentru înregistrarea / recepționarea 

cererilor cetăţenilor pentru prestarea serviciilor de stare civilă. Lipsa disponibilității acestui sistem de aplicații 

inclusiv și pe un termen scurt creează inconveniențe atât utilizatorilor, cât și administratorilor și stoparea 

prestării serviciilor de Departamentul stare civilă în cadrul ASP.

Stoparea funcţionării sistemului respectiv va face imposibil procesul de prestare a serviciilor de stare civilă. 

Astfel achiziţionarea serviciilor de mentenanță preventivă pentru SIA “e-Servicii Stare Civilă” este strict 

necesară pentru asigurarea activităţii serviciilor de stare civilă a ASP.

1.8 72250000-2
Servicii de suport tehnic al 

produsului program NPKD

1. Cerințele pentru Prestatorul de servicii:

-  Prestatorul de servicii trebuie să fie dezvoltatorul 

(producătorul) produsului software NPKD sau să fie 

licențiat de producător în vederea prestării 

serviciilor tehnice NPKD

- Prestatorul de servicii trebuie să dețină codul sursă 

al softului NPKD instalat în Republica Moldova și 

să fie în stare să-l actualizeze (în baza contractelor 

suplimentare).

2. Cerințele pentru serviciile de asistență 

-Tipul serviciului: ASISTENȚĂ SOFTWARE

- Numărul de incidente: Nelimitat

- Asistență la telefon si email: 8h x 5z (Luni – 

Vineri) 

- Asistență prin pagina web și e-mail 

- Timp de răspuns garantat, max (urm. zi de lucru)

- Actualizări software, incl. restul 

- Documentare tehnică

- Asistență pentru experții de produs 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunţ de 

participare

Noiembrie - 

Decembrie anul 

2022

750 000,00

Asistență tehnică post-garanție pentru Directorul Național de chei publice (NPKD) - organismul oficial al 

Republicii Moldova, care asigură colectarea, stocarea și furnizarea către autoritățile competente din țară a 

informațiilor specifice utilizate în verificarea pașapoartelor biometrice naționale și străine, și creat în 

conformitate cu:

a) HG Nr. 808 din 07-10-2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea 

Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016; 

b) HG Nr. 1005 din 10-12-2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de 

stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia. 

Produsul software NPKD este un produs exclusiv al companiei „X-INFOTECH” SIA din Letonia

1.9 72250000-2
Servicii de suport tehnic al 

produsului  program EJBCA

1. Tipul de asistență: suport software (nivel 

Enterprise); 

2. Descărcarea software-ului, inclusiv a patch-

urilor;

3. Acces online la documentația tehnică și la 

portalul de asistență;

4. Notificări de securitate și patch-uri critice;

5. Remediere rapidă și patch-uri de urgență;

6. Instalare cu consultare în timpul procesului;

7. Asistență: la distanță;

8. Timp de răspuns garantat, maxim: următoarea zi 

lucrătoare;

9. Problemă tracker. 

Negociere fără 

publicarea 

prealabilă a unui 

anunţ de 

participare

Noiembrie - 

Decembrie anul 

2022

700 000,00

Întreținerea și dezvoltarea post-garanție a unui produs software care constituie baza securității informațiilor 

pentru procesele critice de producere ASP, inclusiv producerea de pașapoarte biometrice și buletine de 

identitate electronice.

Produsul software EJBCA este un produs exclusiv al companiei PrimeKey Solutions AB (Suedia).

3 114 194,00 

2. Servicii de livrare, configurare, lansare în regim de producție sau mentenanţa echipamentelor specifice centrelor de date

Total



2.1 72318000-7

”Servicii transport date” pentru 

perioada de 3 ani (01.01.2023 

– 31.12.2025)

Servicii transport date pentru perioada 01.01.2023 – 

31.12.2025 în legătură cu Hotărârea Consiliului 

Agenției Servicii Publice din 14.06.2022 (Proces-

verbal nr.2 din 14.06.2022) și  acordul de a iniția 

proceduri de achiziții publice cu executare continuă,

Lot I: Servicii transport date „100/100 Mbps 2 IP 2 

Canale ” x 45 canale,

Lot II: Servicii transport date „Ethernet Layer 2” x 

4 canale,

Lot III: Servicii transport date  „50/50 Mbps 1 IP” x 

61 canale,

Lot IV: Servicii transport date „100/100 Mbps 1 

IP” x 50 canale,

Lot V: Servicii transport date „FO direct”(mun. 

Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 56 cu sediul 

central mun. Chișinău, str. Pușkin, nr. 42) x 1 canal,

Lot VI: Servicii transport date „FO direct”(mun. 

Chișinău, str. Pușkin, nr. 47 cu sediul central mun. 

Chișinău, str. Pușkin, nr. 42) x 1 canal.                                                             

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Licitație deschisă Noiembrie 2022 3 699 000,00  

Asigurarea cu servicii transport date a subdiviziunilor structurale și teritoriale ale Agenției Servicii Publice. 

Cantitatea solicitată și parametrii serviciilor a fost stabilită reieșind din necesitatea înterconectării tuturor 

subdibviziunilor teritoriale și structurale ale Agenției la infrastructura de rețea, pentru asigurarea funcționalității 

complexului tehnico-aplicativ și sistemelor informaționale ale Agenției Servicii Publice.

Activitatea Agenției Servicii Publice este imposibilă fără utilizarea serviciilor de transport date.                  

Suma estimativă pentru a.2023 – 1 233 000,00 lei

Suma estimativă pentru a.2024 – 1 233 000,00 lei

Suma estimativă pentru a.2025 – 1 233 000,00 lei

*(cu ajustarea periodică a valorii Contractului, luând în considerare schimbarea prețurilor la componentele 

prețului de cost al serviciilor care fac obiectul Contractului) în perioada 01.01.2023 – 31.12.2025

2.2 64212000-5

Servicii de telefonie mobilă și 

Internet mobil  pentru perioada 

de 3 ani (01.01.2023 – 

31.12.2025)

Servicii de telefonie mobilă și Internet mobil pentru 

perioada 01.01.2023 -31.12.2025 în legătură cu 

Hotărârea Consiliului Agenției Servicii Publice din 

14.06.2022 (Proces-verbal nr.2 din 14.06.2022) și  

acordul de a iniția proceduri de achiziții publice cu 

executare continuă,

1. Servicii de telefonie mobilă:  

Abonament 30 min (abonament) - 184

Abonament 60 min (abonament) - 160

Abonament 120 min (abonament) - 182

Abonament 250 min (abonament) - 166

Abonament 400 min (abonament) - 51

Abonament Nelimitat 1 (abonament) - 36

Abonament Nelimitat 2 (abonament) - 7

2. Servicii Internet mobil:

Abonament 10 GB (abonament) - 73

Abonament 20 GB (abonament) - 46

Abonament 50 GB (abonament) - 7

Abonament Nelimitat (abonament) - 73

3. Servicii Roaming Suma limită anuală (fără TVA), 

lei = 45 937,50.                                                                                                                  

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Licitație deschisă Noiembrie 2022 1 279 553,94  

Achiziționarea serviciilor de telefonie mobilă și Internet mobil este necesară pentru asigurarea activității 

subdiviziunilor structurale și teritoriale din cadrul Agenției Servicii Publice.

Neachiziționarea acestor servicii va duce la diminuarea eficienței activității angațiilor și mărirea cheltuielilor 

pentru serviciile telefonie fixă. Cantitatea solicitată și parametrii serviciilor a fost stabilită reieșind din 

necesitatea asigurării activității subdiviziunilor structurale și teritoriale ale Agenției Servicii Publice.                                                                                                                                                    

Suma estimativă pentru a.2023 – 426 517,98 lei fără TVA;

Suma estimativă pentru a.2024 – 426 517,98 lei fără TVA;

Suma estimativă pentru a.2025 – 426 517,98 lei fără TVA.

*(cu ajustarea periodică a valorii Contractului, luând în considerare schimbarea prețurilor la componentele 

prețului de cost al serviciilor care fac obiectul Contractului) în perioada 01.01.2023 – 31.12.2025.



2.3 64210000-1

Servicii de telefonie fixă pentru 

perioada de 3 ani (01.01.2023 

– 31.12.2025)

Servicii de telefonie fixă pentru perioada 

01.01.2023 -31.12.2025 în legătură cu Hotărârea 

Consiliului Agenției Servicii Publice din 14.06.2022 

(Proces-verbal nr.2 din 14.06.2022) și  acordul de a 

iniția proceduri de achiziții publice cu executare 

continuă,

Lotul nr.1 Servicii de telefonie fixă - 444 numere

Apeluri locale - 116 000 minute

Apeluri interurbane  - 100 000 minute

Apeluri spre rețele mobile - 45 000 minute

Apeluri internaționale - 6 000 lei

Mutarea liniilor telefonice - 20 linii

Conectarea liniilor telefonice noi - 20 linii.

Lotul nr.2 Servicii de telefonie fixă - 2701 numere

Apeluri locale - 210 000 minute

Apeluri interurbane - 120 000 minute

Apeluri internaționale - 20 000 lei

Mutarea liniilor telefonice - 20 linii

Conectarea liniilor telefonice noi - 20 linii

Lotul nr. 3 Servicii de telefonie fixă mobilă - 100 

numere

Apeluri spre rețele mobile - 120 000 minute.

Lotul nr.4 Servicii de închiriere a liniilor fizice 

directe

Arenda liniilor fizice directe - 3 linii

Mutarea liniilor fizice directe - 3 linii

Conectarea liniilor fizice directe noi - 3 linii.                                                                                        

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Licitație deschisă Noiembrie 2022 2 478 009,36  

Achiziționarea serviciilor de telefonie fixă este necesară pentru asigurarea activității subdiviziunilor structurale 

și teritoriale ale ASP. Cantitatea solicitată și parametrii serviciilor a fost calculată reieșind din necesitatea 

asigurării activității subdiviziunilor structurale și teritoriale ale Agenției Servicii Publice.

Activitatea ASP este imposibilă fără utilizarea acestor servicii.

Suma estimativă pentru a.2023 – 826 003,12 lei fără TVA;

Suma estimativă pentru a.2024 – 826 003,12 lei fără TVA;

Suma estimativă pentru a.2025 – 826 003,12 lei fără TVA.

*(cu ajustarea periodică a valorii Contractului, luând în considerare schimbarea prețurilor la componentele 

prețului de cost al serviciilor care fac obiectul Contractului) în perioada 01.01.2023 – 31.12.2025.

2.4 50312300-8

Servicii de deservire și 

extindere a garanției  sistemului 

de stocare a datelor la nivel 

central NetApp FAS8020

Servicii de deservire și extindere a garanției  

sistemului de stocare a datelor la nivel central 

NetApp FAS8020.  Specificațiile tehnice exacte 

detaliate vor fi trimise spre coordonare și avizare 

prin prizma HG 544/2019 către AGE preventiv 

desfășurării procedurii de achiziție.

 Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 420 200,00  

În scopul funcționării continue a sistemului de stocare a datelor NetApp FAS8020 este necesar de a asigura 

extinderea garanției și mentenanței pentru echipamentul TI la nivelul central, care la rândul său va asigura 

funcționarea sistemelor informaționale ale Agenției Servicii Publice și stocarea garantată a datelor.   Servicii de 

deservire și extinderea a garanției serverelor și sistemului de stocare a datelor nivel central al ASP sunt 

necesare pentru întreținerea capacității de funcționare neîntreruptă a sistemelor de stocare datelor. Lipsa 

acestor servicii provoacă pierderea datelor și stoparea funcționării sistemelor informaționale la nivel central al 

ASP. Servicii de deservire și extinderea a garanției serverelor și sistemului de stocare a datelor nivel central al 

ASP sunt necesare pentru întreținerea capacității de funcționare neîntreruptă a sistemelor de stocare datelor. 

Lipsa acestor servicii provoacă pierderea datelor și stoparea funcționării sistemelor informaționale la nivel 

central al ASP.



2.5 50312300-8

Servicii  de deservire și 

extindere a garanției 

echipamentului TI la nivel 

central 

Servicii  de deservire și extindere a garanției 

echipamentului TI la nivel central:                                                                                                 

HP BladeSystem C7000 Enclosure -1 buc.;                                                                                           

HP BL460c Gen9 Blade - 2 buc.;                                                                                                       

HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-

Class - 1 buc.;                                                                

HP BladeSystem C7000 Enclosure - 1 buc.;                                                                                                                                                                                     

HP BL460c Gen9 Blade - 2 buc.;                                                                                                      

HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-

Class - 1 buc.;                                                                    

HP BladeSystem C7000 Enclosure - 1 buc.;                                                                                        

HP BL460c Gen9 - 1 buc.,                                                                                                            

HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-

Class -1buc..;                                                          

HP BladeSystem C7000 Enclosure - 1 buc.;                                                                                      

HP BL460c Gen9 Blade - 2 buc.;                                                                                                           

HP B-series 8/24c SAN Switch BladeSystem c-

Class - 1 buc.;                                                           

HPE MSA 2040 ES SAN DC LFF Storage incl. 12 

x 6TB SAS HDD (J9F43A) -1buc.;                                                                                           

HPE MSA 2040 ES SAN DC LFF Storage incl. 8 x 

8TB SAS HDD (M0S90A) - 1 buc.      

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 701 546,00 

Achiziția serviciilor de deservire și extindere a garanției echipamentului TI la nivel central este necesară pentru 

asigurarea funcționării continue a echipamentului respectiv la nivelul central, ce la rândul său va asigura 

funcționarea sistemelor informaționale ale Agenției Servicii Publice (ASP) și stocarea garantată a 

datelor.Servicii de deservire și extindere a garanției echipamentului TI la nivel central al ASP sunt necesare 

pentru întreținerea capacității de funcționare neîntreruptă a sistemelor informaționale și sistemelor de stocare 

datelor.

Lipsa serviciilor menționate mai sus va duce la apariția riscurilor de pierdere a datelor și stoparea funcționării 

sistemelor informaționale la nivel central al ASP.

2.6 50312300-8

Servicii  de deservire și 

extindere a garanției sistemului 

de stocare a datelor  Sistemelor 

Cadastrale HP 3PAR

Servicii de deservire și extindere a garanției  

sistemului de stocare a datelor Sistemelor 

Cadastrale HP 3PAR: 1 x HPE 3PAR 8200 2N+SW 

Storage Field Base, 1 x HPE 3PAR 8000 

LFF(3.5in) Fld Int Dr Encl, 16 drives x HPE 3PAR 

8000 1.8TB+SW 10K SFF HDD, 12 drives x HPE 

3PAR 8000 4TB+SW 7.2K LFF HDD.                                            

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

Achiziţie de 

valoare mică 
Noiembrie 2022 194 856,00 

În scopul funcționării continue a sistemului de stocare a datelor HP 3PAR este necesar de a asigura extinderea 

garanției și mentenanței pentru echipamentul TI utilizat pentru sistemele informaționale a Departamentului 

Cadastru, care a expirat la data de Aprilie 2022, pentru care suportul de la producător a expirat în Aprilie 

2022, ce la rândul său va asigura funcționarea sistemelor informaționale ale ASP și stocarea garantată a 

datelor.                                                                                                                                                    

Servicii de deservire și extinderea garanției a serverelor și sistemul de stocare datelor Departamentului 

Cadastru din cadrul ASP sunt necesare pentru întreținere capacității de funcționare neîntreruptă a sistemelor de 

stocare datelor cadastrale de importanță statală.

2.7 50312300-8

Servicii de deservire și 

extindere a garanției 

echipamentului a Sistemului de 

recunoaștere facială (FRS)  

Servicii de deservire și extindere a garanției a 

Sistemului de recunoaștere facială (FRS):                                                                                                                                                 

HPE BladeSystem c7000 Enclosure G3 - 1 buc.;                                                                               

HPE ProLiant BL460c Gen9 - 18 buc.;                                                                                              

Brocade 16Gb/28c SAN Switch - 2 buc.;                                                                                              

HPE 3PAR 8200  - 2 buc.                                                                                                       

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prizma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

 Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 678 240,00  

În scopul funcționării continue a echipamentului TI, serverelor și sistemului de stocare a datelor al sistemului 

de recunoaștere facială (FRS) și asigurării extinderii garanției și mentenanței pentru echipamentul respectiv, 

care la rândul său va asigura funcționalitatea sistemelor informaționale ale ASP și va contribui la stocarea 

garantată a datelor ale sistemului menționat. Lipsa serviciilor date provoacă pierderea funcționalității și 

stoparea funcționării sistemului de recunoaștere facială (FRS) care participă nemijlocit la stocarea datelor în 

RSP.



2.8 72253200-5

Servicii de mentenanță a 

Complexului Protecție 

criptografică producere

1.  Deservirea tehnică periodică (2 ori pe an)  prin 

efectuarea lucrărilor de suport și upgrade a softului 

Firmware, precum și a softului integrat în limita 

versiunilor disponibile pentru echipamentul 

deservit;

2.  Diagnosticarea și remedierea defecțiunilor critice 

ale echipamentului, soluționarea problemelor legate 

de situații excepționale sau funcționarea nestabilă a 

echipamentului

3. Repararea sau substituirea componentelor 

defectate, instalarea, configurarea și testarea 

funcționării adecvate a lor;

4. Consultanța tehnică pentru personalul de 

întreținere.

Licitație deschisă

Noiembrie - 

Decembrie anul 

2022

950 000,00  

Asigurarea continuă a funcționalității Complexului Protecție criptografică producere existent

Complexul deservește următoarele procese de o importanță statală:

- producerea pașapoartelor biometrice ale cetățenilor Republicii Moldova,

- producerea buletinelor de identitate electronice ale cetățenilor Republicii Moldova,

- funcționalitatea Directorului Naţional de Chei Publice (NPKD) RM,

- funcționalitatea Punctului Unic de Contact (SPOC) RM,

- funcționalitatea terminalelor ale DPF MAI RM în regim EAC,

- funcționalitatea raportării electronice al Serviciului Fiscal de Stat RM, precum și asigurarea funcționalității al

unor procese interne ale Agenției, legate de securitatea informației și protecția datelor cu caracter personal.

2.9 50324100-3 

Servicii de deservire și 

mentenanță a Complexului 

tehnico-aplicativ de înregistrare 

video și audio în procesul 

susținerii examenelor de 

calificare practice de obținere a 

permisului de conducere

Servicii de administrare, mentenanță, asistența 

tehnică IT și asigurarea serviciilor de mentenanță, 

întreţinere şi reparaţii echipamente a complexului 

tehnico-aplicativ de înregistrare a datelor video și 

audio în procesul susținerii examenelor de calificare 

practice de obținere a permisului de conducere, 

instalat în mijloacele de transport speciale de 

examinare, conform caietului de sarcini: defineşte 

natura serviciilor de mentenanță și asistența tehnică 

asigurate pentru sistemul informatic al complexului 

tehnico-aplicativ de înregistrare a datelor video și 

audio în procesul susținerii examenelor de calificare 

practice de obținere a permisului de conducere, 

instalat în mijloacele de transport speciale de 

examinare și este intocmit pornind de la resursele 

informatice existente.

Servicii de reparare şi de întreţinere a 

echipamentelor de înregistrare datelor video și 

audio instalate în mijloacele de transport speciale de 

examinare. - 71 unitati 

Servicii de întreţinere și mentenanță a software 

centralizat. - 1  unitate

Servicii de întreţinere și mentenanță a tehnicii de 

păstrare informației pe server, aflat in gestiune ASP. 

(Server interface NAS DS-A80624S(B) - 1 buc.                                                                                      

Cererea ofertelor 

de preţuri
Noiembrie 2022 589 166,30 

Servicii de deservire și mentenanță a Complexului tehnico-aplicativ de înregistrare video și audio, sânt 

destinate pentru 71 unități de transport dotate cu echipamente de înregistrare în regim on-line a imaginilor 

video și audio în procesul susținerii probelor practice a examenelor de calificare practice de obținere a 

permisului de conducere

10 990 571,60 

3.

3.1 48517000-5
Licență pentru produs program 

”Microsoft Office 365”

Licență pentru produs program “Microsoft Office 

365 pachet E1” - 100 buc.;                            

Licență pentru produs program “Microsoft Office 

365 pachet E3” - 95 buc.

 Cererea ofertelor 

de preţuri

Noiembrie 

2022,                

Mai 2023

556 311,31  

Achiziționarea produsului licențiat va permite asigurarea cu aplicații bazate pe web precum Excel, Outlook, 

aplicații integrate cu servicii precum One Drive, Teams, ce permit desfășurarea activităților eficient de oriunde.                                                                                                                                             

Neachiziționarea licențelor se va răsfrânge negativ asupra: 

- securității și monitorizării datelor în siguranță,  

- timpul de funcționare va fi redus, 

- imposibilitatea conectivității și utilizării platformelor unificate de comunicare, etc.

Licențe pentru produse software sau abonamente la servicii software

Total



3.2 72261000-2

Servicii de reînnoire și 

mentenanță pentru produs 

program ”Vmware”

Servicii SW Subscription & Support Renewal 

produse Vmware :  Basic Support Coverage 

VMware vCenter Server 7Standard for vSphere 7 

(Per Instance) for 1Y - 1 buc.; Basic Support 

Coverage VMware vSphere 7 Standard for 1 

processor for 1Y - 42 buc.; Basic Support Coverage 

VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor 

for 1Y - 14 buc.                                                                                                                                       

Specificațiile tehnice exacte detaliate vor fi trimise 

spre coordonare și avizare prin prisma HG 

544/2019 către AGE preventiv desfășurării 

procedurii de achiziție.

 Cererea ofertelor 

de preţuri

Decembrie 

2022
641 760,00 

În scopul mentenanței tehnice a producătorului, suportul tehnice, reînnoirea licențelor produsului VMware în 

cadrul asigurării activității sistemelor informaționale ale Agenţiei Servicii Publice, pentru asigurarea activității 

tuturor serverelor al nivelul central al ASP. Neachiziționarea serviciilor respective duce la riscul stopării 

activității tuturor sistemelor informaționale ale ASP.

1 198 071,31 

4.

4.1 22521000-8

Echipamente specializate de 

șanțare pentru personalizarea 

plăcilor de înmatriculare

Se planifică achiziţionarea a două echipamente 

specializate de ștanțare cu produs program integrat 

de personalizare.

Cerințe tehnice generale:

- Panou de control digital ;

- Produs software intergat pentru ciclu inchis de 

producere ;

- Scanner barcode 2D pentru identificarea 

semifabricatului/placă;

- Identificarea personalului implicat în procesul de 

producere;

- Verificarea automată a semifabricatelor/plăci după 

Tip;

- Verificarea  corespunderii simbolurilor 

semifabricatelor/plăci introduse în ciclul de 

producere.

Specificaţiile tehnice detaliate vor fi prezentate la 

etapa de coordonare a Documentației de atribuire.

Licitație deschisă Noiembrie 2022 6 600 000,00 

Asigurarea continuă a procesului de înmatriculare și eliberare a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru 

autovehicule și remorci pe parcursul anilor 2023-2025

Conform prevederilor art. 14 al Legii nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranța traficului rutier, de competența 

Agenției Servicii Publice este eliberarea numerelor de înmatriculare.

Nerealizarea acestei achiziții va duce la :

- Imposibilitatea de executare a atribuțiilor funcționale specifice instituției în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare;

- Imposibilitatea de prestare a serviciilor de eliberare a plăcilor de înmatriculare conform Nomenclatorului 

serviciilor prestate de către Agenția Servicii Publice, aprobat prin HG nr.966/2020 

Suma estimativă pentru anul 2023 - 6 000 000,0 0;

Suma estimativă pentru anul 2024 - 300 000,00;

3Suma estimativă pentru anul 2025 - 300 000,00;

6 600 000,00 

21 902 836,91  

Total

Total

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

Total 4
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