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1.

1.1

48000000-8 Servicii de acces la baza de date Legislația și 

Practica Judiciară a RM „MoldLex”

Registrul actelor juridice al Republicii Moldova 

reprezintă un extras din baza de date juridice şi 

include denumirea organului emitent, 

denumirea actului, numărul şi data adoptării, 

denumirea publicaţiei, numărul/articolul şi data 

publicării. În faţa denumiri este plasat un 

logotip care indică tipul şi starea actului juridic. 

Formularul de căutare permite selectarea actelor 

după o serie de criterii.

Contract de valoare mică Trimestrul I 15 148 Acesul rapid și actualizat la registrul 

actelor juridice al Republicii Moldova.

1.2

72212443-6 Servicii de deservire reglamentata a 

Produsului  Sistem de evidenta contabila 

"Soft- Contabil-versiunea Buget

Deservirea reglamentata a Produsului sistem de

evidenta contabila "Soft- Contabil-versiunea 

Buget" In categoria deservire reglament-

ata in formatul cu abonament se includ :

- configurarea documentelor/rapoartelor si 

operatiunilor exis- tente la momentul 

implimentarii produsului ,necesitatea carora a 

aparut in perioada data din cauza modificarilor 

in legislatie;

- suportul contabililor in situatii sofisticate

- eliminarea erorilor in functionarea produsului 

cauzate de functionarea eronata a echipam- 

entului de retea si calculatoarelor 

Beneficiuarului;

- restabilirea bazei de date din copiile arhivei,in 

caz de necesi- tate, cu conditia, ca copiile de 

rezerva se efectuaza cel putin o data in 10 zile.

- consultatii in cazul aparitiei situatiilor 

nestandarte in timpul lucrului cu Produsul

Contract de valoare mică Trimestrul I 39 936 Deservirea reglamentata a Produsului 

sistem de

evidenta contabila "Soft- Contabil-

versiunea Buget" In categoria deservire 

reglament-

ata in formatul cu abonament se includ :

- configurarea documentelor/rapoartelor 

si operatiunilor exis- tente la momentul 

implimentarii produsului ,necesitatea 

carora a aparut in perioada data din 

cauza modificarilor in legislatie;

- suportul contabililor in situatii 

sofisticate

- eliminarea erorilor in functionarea 

produsului cauzate de functionarea 

eronata a echipam- entului de retea si 

calculatoarelor Beneficiuarului;

- restabilirea bazei de date din copiile 

arhivei,in caz de necesi- tate, cu 

Design, dezvoltare, configurare, instalare, administrare, mentenanţă a soluţiilor software

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

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

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 procedură)

Valoarea estimată 

fără TVA (lei)

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

Plan de achiziții pentru tehnologii informaționale și comunicații (TIC) pe anul 2023

 __________________________________________Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne_____________________________________________

Aprobat

Rector, Dinu OSTAVCIUC



55 084

3.
3.1

4.

4.1 30200000-1 Computer staționar (20 seturi) Computer Platform Small form 

factor/Minitower CPU Min 4 -cores Processor, 

Frecventa de baza min. 3,2 GHz, urboBoost 

Technology sau analog, min 6MB cache. MB  

Sokets compatibil cu CPU,RAM (min. 

2400Mhz) min   slots with support up to 32 GB, 

PCI Express x16, PCI Express x1, 1x M.2 slots 

2xSATA 6.0Gb/s AM Min 16GB, frecvenţa 

min. 2400 MHz HDD SATA  Min. 1,0 TB 7200 

rpm SATA III HDD SSD min. 128 GB  Video 

card Integrated Network Integrated, Supports 

10/100/1000Mbps  Sound card Integrated Card 

rider SD Card Reader, Ports 1x Video port 

analogic si 1 xVideo port digital (Display 

Port/HDMI), 2xUSB 3.1 (front), 2xUSB 3.1 si 

2x USB 2.0 (rear), 1x RJ45 Security Parolă de 

pornire (prin BIOS), Parolă de configurare (prin 

BIOS) Accesorii, Keyboard USB, Eng/Rus 

Mouse USB, optical, scrolling Speakers  

External RMS min. 4 W Power Supply Blocul 

de alimentare conform recomandărilor 

producătorilor Surge protector 220V, 5 sockets, 

Licitație Trimestrul I-II

192 000

Dotarea clasei de studii informatice care 

a fost anul trecut reparat spatiul

4.2 50310000-1 Mentenanța tehnicii de tipar Mentenanța tehnicii de tipar în conformitate cu 

necesitățile Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 

pe parcursul anului 2023

Contract de valoare mică Trimestrul III 48 000 Mentenanța tehnicii de tipar în 

conformitate cu necesitățile Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI pe parcursul 

anului 2023

4.3 50310000-1 Reparația tehnicii de calcul Reparația tehnicii de calcul în conformitate cu 

necesitățile Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI 

pe parcursul anului 2023

Contract de valoare mică Trimestrul I 16 000 Reparația tehnicii de calcul în 

conformitate cu necesitățile Academiei 

„Ștefan cel Mare” a MAI pe parcursul 

anului 2023

256 000

Conducătorul autorității publice

Şeful directie economie si finante

"___" ___________________2023__

Margareta MÎRZA

Total

Total

Licențe pentru produse program, abonamente la servicii software

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

Total

__________________

Dinu OSTAVCIUC


		2023-01-30T16:59:26+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-01-30T17:01:10+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2023-01-31T11:07:18+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




