
1
Procurarea rechizitelor de birou, 

inclusiv hîrtie pentru imprimante
45,6 mii lei Contract de valoare mică octombrie 2018

2 Procurarea tonerului pentru imprimante 21,6 mii lei Contract de valoare mică martie 2018

3 Abonarea la ediții periodice 7,9 mii lei Contract de valoare mică octombrie 2018

4 Mărfuri de uz gospodăresc 6,6 mii lei Contract de valoare mică la necesitate

5 Legitimații de serviciu 1,5 mii lei Contract de valoare mică la necesitate

6 Servicii telefonie fixă 22,5 mii lei Contract de valoare mică
ianuarie-februarie 

2018

7 Servicii telefonie mobilă 29,4 mii lei Contract de valoare mică
ianuarie-februarie 

2018

8
Servicii de expediere a corespondenței 

oficiale
12,0 mii lei Contract de valoare mică februarie 2018

9 Servicii de telefonie guvernamentală 11,5 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

10 Servicii TV 3,5 mii lei Contract de valoare mică februarie 2018

11 Articole de poștă (timbre, plicuri) 25,0 mii lei Contract de valoare mică
mai 2018; octombrie 

2018.

12 Internet mobil 2,4 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

13 Deservirea bazei de date "Jurist" 3,0 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

14
Actualizarea programului contabil 

"1C:Buget"
6,0 mii lei Contract de valoare mică februarie 2018

15

Servicii de asigurare a funcționalității 

continue a paginii web 

www.datepersonale.md

9,2  mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

16

Asistența funcțională a sistemului 

informatic de evidență și control a 

executării documentelor

9,0 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

17
Servicii de mentenanță a SIA Registrul 

operatorilor de date cu caracter personal
248,4 mii lei

Unică sursă, Achiziții 

Publice
ianuarie 2018

18

Organizarea Conferinței cu prilejul 

Celebrării zilei de28 ianuarie - Ziua 

Protecției Datelor

20,0 mii lei Contracte de valoare mică ianuarie 2018

19
Servicii de deservire a echipamentului 

telecomunicațional
16,8 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

20
Servicii de întreținere și reparație a 

tehnici de calcul, imprimante, xerox
7,5 mii lei Contract de valoare mică la necesitate

21 Întreținerea climatizoarelor 9,2 mii lei Contract de valoare mică mai 2018

APROB

Eduard RĂDUCAN

Director al Centrului Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal

PLANUL DE ACHIZIŢII                                                                                                                                                         

AL CENTRULUI NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL                                                                         

PENTRU ANUL 2018

Nr. 

d/o
Expunerea obiectului de achiziţie

Procedura de achiziţie 

aplicabilă

Perioada 

desfăşurării proce

durii de achiziţie 

publică

Suma estimativă 

planificată cu 

TVA 

Achiziție din unică sursă



22
Arenda birourilor ce formează sediul 

instituției
375,0 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

23 Servicii de pază la distanță 12,0 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

24 Servicii spălare auto 14,2 mii lei Contract de valoare mică aprilie 2018

25 Servicii de protocol 30,0 mii lei Contract de valoare mică la necesitate

26 Servicii de întreținere și reparație auto 35,0 mii lei Contract de valoare mică ianuarie 2018

27
Servicii de traducere a Raportului de 

activitate din limba de stat în limba rusă
10,0 mii lei Contract de valoare mică februarie 2018

28
Asigurarea de răspundere civilă 

obligatorie
5,1 mii lei Contract de valoare mică martie 2018

29 Asigurarea facultativă auto CASCO 30,6 mii lei Contract de valoare mică februarie -mai 2018

30
Servicii de dezvoltare a SIA Registrul 

operatorilor de date cu caracter personal
1500,0 mii lei Licitație publică deschisă iulie - august 2018

31 Procurarea combustibilului 121,2 mii lei COP ianuarie 2018

32

Servicii de tipărire și machetare a 

Raportului de activitate a Centrului 

pentru anul 2017

24,0 mii lei COP februarie 2018

33 Procurarea mobilierului 42,0 mii lei COP iulie - august 2018

34 Procurarea tehnicii de calcul 83,1 mii lei COP iunie - iulie 2018

35
Bilete avia pentru deplasările în interes 

de serviciu peste hotare 
120,9 mii lei Acord cadru februarie 2018

Procedura acord cadru

Licitație publică deschisă

Concurs prin cererea ofertelor de prețuri




