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2.

2.1 72540000-2

Servicii de mentenanță a echipamentului 
de rețea și backup

Mentenanță pentru produsele “Data Domain – 
appliance fizic și softul de back-up” de la DELL

CVM I semestru 200000,00 -100000,00 100000,00

JAR-OPS, AMC1 
ADR.AR.B.020(a) Record-
keeping, AMC1 
ADR.AR.B.020(a) Hotărârea 
Guvernului  nr. 133 din 
27.02.2019, asigurarea 
transparenței și eficienței în 
executarea atribuţiilor şi 
sarcinilor Autorității 
Aeronautice Civile. 
Mijloacele financiare 
planificate în pct. 2.1., parțial,  
se vor redirecționa către pct. 
3.1.  Necesitatea obiectivului 
nu a decăzut, este vorba de 
prioritizarea achizițiilor 
publice.

100000,00

3.

 TOTAL GENERAL, inclusiv:

Total

Coordonat:

Agenția de Guvernare Electronică

Propuneri de modificare (+,-) al Planului general de achiziții pentru tehnologii informaționale (TI) pe anul 2022 (mod.3)

AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ
(autoritatea publică/instituția publică)

Aprobat

Propuneri de 
modificate (+,-)  

inclusiv TVA (lei)

Valoarea 
ajustată/rectific
ată inclusiv TVA 

(lei) 

Conducătorul autorității publice

Andrei CEBANU

Total

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 
inclusiv TVA (lei) 

coordonată/aproba
tă de către AGE

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

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

Licențe pentru produse software sau abonamente la servicii software

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 

modicărilor



3.1 48761000-0 

Pachete software antivirus, subscripție 
pentru 3 ani 

Soluția trebuie sa asigure protecție si management 
centralizat pentru stații de lucru, servere și 
dispozitive mobile conform caietului de sarcini 
detaliat: pentru 96 stații de lucru fizice si 
virtualizate; pentru 4 servere fizice si virtualizate; 
Consola de administrare web
Protecție pentru servere Windows si Linux
Protecție pentru stații de lucru si laptopuri
Protecție pentru dispozitive mobile

CVM IV semestru (octombrie) 0,00 100000,00 100000,00

Expirarea actualei licențe a
produsului software 
Bitdefender Antivirus. 
Minimizarea  riscurilor 
asociate activitatii în mediul 
online în contextul executării 
atribuţiilor şi sarcinilor 
Autorității Aeronautice 
Civile.

100000,00

4.
4.1

4.2

...

Președintele grupului de lucru pentru achiziții Vladimir GOREA

Total

Total

Stații de lucru, echipamente periferice (imprimante, centre multifuncționale, scanere și monitoare) și servicii de deservire a acestora
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