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Casa Națională de Asigurări Sociale

Planul de achiziții provizoriu pentru tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) strict necesar asigurării activității de la 01.01.2022
CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
(autoritatea/instituția publică)

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)

1

2

3

Specificațiile tehnice principale

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)

4

5

6

TOTAL GENERAL, inclusiv:
1.

1.1

1.2

Total

Valoarea estimată cu TVA (mii Valoarea estimată
lei)
fără TVA (mii lei)

7

Justificarea necesității achiziției

8

3705,00

3087,40

40,00

33,33

Publicarea și oferirea informațiilor despre
activitatea CNAS și familiarizarea cetățenilor
despre sistemul public de asigurări sociale

400,00

333,33

Analiza defectului depistat cu scopul de
identificare a erorii; efectuarea corectărilor şi
testarea funcționalității modificate; consultanţă
pentru întrebările specifice precum
automatozarea circulației documentelor în
cadrul autorității prin minimalizarea suportului
de hârtie, crearea unei baze de date unice care
să conțină informații despre documentele de
intrare/ieșire, accesul comod și rapid al
angajaților la documente

440,00

366,66

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

72000000-5

72000000-5

Suport a paginii web-oficiale a CNAS
(www.cnas.gov.md)

Remedierea defectelor în software pagini-web a
CNAS; modificarea componentelor aplicative a
paginii-web; folosirea mediului de elaborare
PHP, JavaScript RDBMS MySQL și asigurarea
suportului domenului.md

Suport SI pentru gestiune a documentelor
în cadrul CNAS

Servicii de acces și actualizare a produsului
software „e-Administrare. Managementul
Documentelor. Controlul executării
Documentelor”. Servicii de acces și actualizare
a produsului software „Sistem Informatic
„Registru Petiții” Servicii de acces și
actualizare a produsului software „eAdministrare. Managementul Documentelor.
Biblioteca electronică a documentelor
normative interne” inclusiv extinderea SI în
subdiviziunile CTAS

Contract servicii de
valoare mică

Cererea ofertelor de preț

Trimestrul IV, anul 2021

Trimestrul IV, anul 2021

2.

Livrarea, instalarea, configurarea, lansarea în regim de producție, mentenanţa echipamentelor hardware

Licitația publică

Trimestrul IV, anul 2021

2000,00

1666,66

Servicii de suport tehnic şi consultanţă pentru
platforma tehnologică (echipamente şi
programe de sistem al Centrului de Bază de
Date şi al Centrului de Rezervă de Date):
suportul tehnic şi consultanţă al infrastructurii
de reţea, suportul tehnic serverelor (de tip Sun,
Dell), suportul tehnic a surselor de alimentare
continue (UPS Symmetra), suportul tehnic şi
consultanţă pentru SMBD ORACLE, MS SQL,
suportul tehnic şi consultanţă pentru sisteme
operaţionale a serverelor (Unix Solaris,
Windows). Asigurarea funcționării platformei
tehnologice CNAS (Data Center Hardware Application servers SPAS, FMS, Corporate file
server, data warehouse and Intermanking,
DELL PE1850 Server, Archiving/Network
resources, Data Center UPS, Disk Array),
Mediu de virtualizare, Network and
communication equipment , General Purpose
software, Date Center de Rezervă hardware,
Componente de securitate Check Point).

Cerinţele tehnice necesare pentru sistemul de
telecomunicaţii guvernamentale

Contract serviicii de
valoare mică

Trimestrul IV, anul 2021

10,00

8,33

Asigurarea conexiunii de comunicație cu regim
restricționat

54 Conexiuni, Internet 40/40 Mbps, Resurse
locale 100/100 Mbps, Fibră Optică.

Cererea ofertelor de preț

Trimestrul IV, anul 2021

400,00

333,33

Asigurarea conexiunii rapide pentru servicii
informaţionale de telecomunicaţii
CNAS/CTAS

Prestarea serviciilor de deservire a sistemului
automat de stingere a incendiilor cu gaze
(sistemul automat de stingere incendiilor cu
gaze server, RLC, SYMETRA,)

Contract serviicii de
valoare mică

Trimestrul IV, anul 2021

140,00

116,66

Asigurarea funcționalității continue a
infrastructurii sistemelor informaționale ale
CNAS

2550,00

2124,98

35,00

29,16

35,00

29,16

Servicii de suport şi consultanţă pentru suportul
tehnic al serverelor, pentru Sisteme Opraţionale,
Baze de Date şi Software de sistem a servere
(Windows, Unix Solaris, MS SQL, Oracle).
Servicii de suport şi consultanţă pentru suportul
tehnic al componentelor de virtualizare
(inclusiv pe platforma MCloud) şi pentru
Servicii de suport tehnic pentru platforma
suportul tehnic echipamentului activ de reţea.
tehnologică pentru sistemul informaţional Servicii de suport tehnic și consultanță pentru
(hardware și software)
asigurarea integrității și interacțiunii a
infrastructurii SI CNAS și MCloud, componente
de securitate Check Point, echipamentului
pentru asiguirarea alimentării electrice: APC,
Generator. Servicii de suport tehnic și
consultanță pentru asigurarea integrității și
interacțiunii a infrastructurii Centrului de Date
de Bază, Centrul de date de Rezervă și Mcloud.

2.1

72100000-6

2.2

64000000-6

Servicii de telecomunicaţii guvernamentale:
(1 post)

2.3

72411000-4

Servicii informaţionale de telecomunicaţii a
Sistemul de telecomunicaţii al autorităţilor
publice CNAS/CTAS

2.4

50610000-4

Servicii de mentenanţa sistemului
antiincendiar pentru încăperile server

Total
Licențe pentru produse program, abonamente la servicii software
3.
3.1

Total

72000000-5

Asigurarea accesului de utilizatori la
Programul de acte normative (eLex)

Procurarea licenţelor pentru programul de acte
normative

Contract serviicii de
valoare mică

Trimestrul IV, anul 2021

Consultarea cadrului normativ actualizat,
arhiva legislaţiei, precum şi practicile
judiciare.

4.

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

4.1

50000000-5

4.2

50323000-5

Repararea calculatoarelor și/sau înlocuirea
pieselor de schimb; înlocuirea peliculei termice,
repararea sau ajustarea tactului de transport
hîrtie, înlocuirea Press Roll, Bucsei, reglarea
dispozitivului Lazer, înlocuirea sau repararea
plachetei electronice, înlocuirea sau repararea
plachetei electronice, separaotorului, înlocuirea
Reparaţia calculatoarelor şi imprimantelor
sau repararea sursei de alimentare, profilaxia şi
curăţarea unităţii în întregime a imprimantelor
HP LaserJet
1200/1100/1105/1020/1018/1015/1010, Xerox
Worck Centre 3225/3315/3121, Canon
4550d/4018/2900/3000, Dell 1700/ Dell 1710 și
Panasonic 236/403

Contract serviicii de
valoare mică

Trimestrul IV, anul 2021

300,00

250,00

Asigurarea funcționalității continue a
infrastructurii sistemelor informaționale ale
CNAS. Cheltuielile planificate a fost estimate
ţinînd cont de costul serviciilor/bunurilor din
perioadele precedente şi vor fi utilizate la
apariţia necesităţii.

Încărcarea și regenerarea cartușelor (tip cartuș Fx - 10, HP 12A, Canon 719H, Canon 52,
Canon 57, Canon 728 HP 15, Xerox 3315,
Xerox 3225 Toner, Xerox 3225 Drum)

Contract serviicii de
valoare mică

Trimestrul IV, anul 2021

380,00

316,60

Asigurarea funcționalității continue a
infrastructurii sistemelor informaționale ale
CNAS. Asigurarea poceselor de prelucrare a
documentelor în cadrul AC CNAS și CTAS

680,00

566,60

Încarcarea/regenerarea cartridge pentru
imprimante

Total

Președinte grupului de lucru

Maia Moraru

Secretarul grupului de lucru

Serghei Donici
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