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1.

1.4

1.1

48000000-8 Servicii de dezvoltare a programului 

pentru evidența resurselor umane, inclusiv 

servicii proiectare caiet de sarcini

Dezvoltarea programului de contabilitate SIIECAP  

"Resurse umane"

CVM I semestru 60000,00 -42000,00 18000,00

Actualizarea valorii  din pct. 

1.9. din Plan TIC 2022 în 

concordanță cu suma totală a 

contractului nr.27 Servicii de 

acces și actualizare a 

produsului software Sistemul 

Informatic ”Resurse Umane” 

și Servicii IaaS (resurse TI 

pentru mediul de găzduire) 

din 28.03.22 încheiat cu 

STISC în valoare de 18000,00 

lei. Mijloacele financiare 

rămase neutilizate din Plan 

TIC 2022 se vor redirecționa 

către pct. 4.3 (telefoane IP). 

1.2

48000000-8 Servicii de dezvoltare a programului 

pentru  evidența de gestiune, inclusiv 

servicii proiectare caiet de sarcini 

Dezvoltarea programului de contabilitate SIIECAP 

"Depozit"

CVM I semestru 60000,00 -30000,00 30000,00

Mijloacele financiare 

planificate inițial în pct. 1.10. 

din Plan TIC 2022 se vor 

redirecționa către pct. 4.1. 

(sistem video conferință).  

Necesitatea obiectivului nu a 

decăzut, este vorba de 

prioritizarea achizițiilor 

publice, fiind inclus în 

Propuneri bugetare pentru 

anul 2023.
... 120000,00 72000,00 48000,00

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)

Nr. d/o

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

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

 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.4)

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

Valoarea estimată 

inclusiv TVA (lei) 

coordonată/aproba

tă de către AGE



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 100000,00 -100000,00 0,00

 Mijloacele financiare rămase 

planificate în pct. 2.1. din 

Plan TIC 2022 (diminuate 

prin modificarea nr.3 la 

Planul TIC),  se vor 

redirecționa către pct. 4.1.  

(sistem video conferință)  

Necesitatea obiectivului nu a 

decăzut, este vorba de 

prioritizarea achizițiilor 

publice.
100000,00 -100000,00 0,00

3.

3.1

4.

4.1

32300000-6 Sistem video conferință Tabla interactivă inteligentă, Suport tablă 

interactivă - Mobile stand, Camera videoconferință 

-  Full HD, Microfon/Speaker  conform 

specificațiilor din Caietul de sarcini elaborat.

CVM II semestru 0,00 130000,00 130000,00

Hotărârea Guvernului nr. 133 

din 27.02.2019, întru 

exercitarea competențelor 

funcționale ale angajaților 

AAC. Orientarea AAC spre 

digitalizarea proceselor. 

Imbunatatirea experientei de 

lucru pentru angajatii remote. 

Transformarea digitala a 

modului în care se 

interacționează în ședințe. O 

asemenea abordare în dotare 

tehnică a angajaților atestă 

productivitate și operativitate 

mai înaltă în exercitarea 

atribuțiilor.

4.2

30200000-1 Echipament şi accesorii pentru computer Se suplinește detalizarea pe acest post din Planul 

TIC adițional cu:                                               Set 

Tastatură + Mouse (Fără fir) - 1 buc.      Statie 

de andocare - 1 buc.

Ports min. 1x USB-C 3.1 Gen 2, 1x USB-A 3.1 

Gen 1 with PowerShare, 2x DisplayPort 1.4, 1x 

HDMI 2.0b, 1x USB-C Multifunction DisplayPort, 

2x USB-A 3.1 Gen 1, 1x Gigabit Ethernet RJ45 

port;

Adaptor de min. 130W (fisa de conectare la 

rețeaua 220V standard european);

Posibilitatea de a încarcă notebook ofertat prin 

port USB Type-C                                        Solid 

State Drive (SSD) - 10 buc.

Factor de formă 2.5" 

Capacitate min 500 GB

Interfață	SATA III 

Rata de transfer la citire min 550 MB/s

Rata de transfer la scriere min 520 MB/s

CVM II semestru 200000,00

S-a modificat 

componența obiectului 

de achiziție. La 

moment sunt 

identificate rezerve de 

resurse financiare pe 

acest articol, precum și 

noi necesități.

200000,00

Hotărârea Guvernului  nr. 133 

din 27.02.2019,  întru 

exercitarea competențelor 

funcționale ale angajaților 

AAC.  Echipamentele notate 

sunt necesare modernizarea 

tehnicii de calcul întru 

asigrarea productivității 

proveselor de lucru și 

continuității activității AAC. 

Pe parcursul desfășurării 

activității s-au identificat noi 

necesități de articole.

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

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

Total

Total



4.3

32550000-3 Telefon IP, cu fir Telefon IP - 10 buc.

Caracteristici Tip: telefon IP 

Microfon si difuzor HD: 0-7 kHz 

Suport: 802.1x 

Suport VPN: L2TP 

Suport: VLAN 

Suport: QoS Display: 2,8", 320×240 color-screen 

LCD

Temperatura de lucru: 0-40 ℃ Umiditate: 10-65 % 

Dimensiuni: 275x215x62 mm 

Functii 

Retinerea apelului: da Dezactivarea microfonului: 

da Transfer de apeluri: da Suport ID apelant: da 

Apel in asteptare: da Modul "Nu deranjati": da 

Raspuns automat: da Mesagerie vocala: da 

Conferinta cu 3 cai: da Linie directa: da 

Suplimentar Configurator rapid: da PIN 

configurabil pentru conturile de utilizator: da Carte 

de apeluri: 500 inregistrari Suport pentru lista 

neagra: da Lista de apeluri: 300 inregistrari 

Indicare mesagerie vocala: da

CVM II semestru 0,00 15000,00 15000,00

Hotărârea Guvernului  nr. 133 

din 27.02.2019,  întru 

asigurarea tehnico-materială a 

salariaților Autorității în 

legătură cu reorganizarea 

AAC. AAC are încheiat cu IP 

“Serviciul Tehnologia 

Informației și Securitate 

Cibernetică” un contract 

referitor la achiziționarea 

serviciilor din domeniul TIC 

– servicii de telefonie fixă.

200000,00 145000,00 215000,00

Președintele grupului de lucru pentru achiziții valoare mică Victor NEAGA

Total
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