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Agenția Resurse Informaționale Juridice
Agenția de Guvernare Electronică (AGE), în conformitate cu prevederile
Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019 (în continuare Metodologie), a examinat solicitarea repetată a Agenției Resurse Informaționale Juridice
privind examinarea oportunității achiziționării serviciilor de administrare a infrastructurii
tehnologiilor informaționale și comunicații a Agenţiei Resurse Informaţionale Juridice și
avizarea documentației aferente acestei achiziții și vă comunică următoarele.
Atestăm că s-a ținut cont de poziția formulată în avizul AGE nr. 3011-378 din
26.03.2021, prin care a fost solicitată completarea și revizuirea documentației tehnice
aferente procedurii de achiziție a serviciilor de administrare a infrastructurii TIC a Agenţiei
Resurse Informaţionale Juridice în modul menționat în aviz, cu transmiterea acesteia spre
coordonare repetată.
Menționăm că potrivit prevederilor pct. 4 din HG nr. 128/2014 și ale HG
nr.414/2018 ministerele, Cancelaria de stat și alte autorități administrative centrale din
subordinea Guvernului, precum și entitățile din sfera lor de competență (inclusiv Agenția
Resurse Informaționale Juridice), au obligația de a nu admite crearea de noi infrastructuri
proprii centralizate de servere și echipamente de stocare (hardware), inclusiv procurarea
licențelor pentru componentele (software) infrastructurilor nou create și obligativitatea
reutilizării în acest scop a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud).
În același context, potrivit prevederilor pct. 3 din HG nr. 823/2020, Guvernul a
dispus ca entitățile publice posesoare ale centrelor de date din sectorul public care se supun
consolidării ca parte a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), indicate
în anexa nr. 1, vor asigura în mod obligatoriu, în termen de 9 luni (limita este până în luna
iunie 2021) transmiterea centrelor de date, cu titlu gratuit, din administrarea lor în
administrarea Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate
Cibernetică”.
Constatăm că se planifică achiziția serviciilor specifice centrelor de date –
administrarea Data centrului virtual al Ministerului Justiției (Proxmox, VMWare Server)
(pct.8 subpct. 10 din Anunțul de participare), setarea sistemelor noi în Data Centrului
virtual al Ministerului Justitiei și Agenției Resurse Informaționale Juridice (Proxmox,
VMWare Server) (pct.8 subpct. 11 din Anunțul de participare). Aceste activități intră în
responsabilitatea directă a Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
potrivit cadrului normativ menționat supra și a Statutului acestuia (Anexa nr.1 la HG
nr.414/2018). Astfel, Agenția Resurse Informaționale Juridice urmează să se asigure că
odată cu transmiterea centrelor de date în administrarea STISC, nu va fi admisă finanțare
în raport cu aceste activități.
Semnat în temeiul Ordinului Directorului AGE nr.3005-60 din 08.09.2021
Document semnat electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: https://msign.gov.md.

De asemenea, atestăm prezența cerinței ca ofertantul să dețină certificări ISO -9001,
ISO-27001 și ISO-14001 (pct.4 din Cerințele generale față de Prestator din Anunțul de
participare). Certificările ISO ar putea fi solicitate în cazul achiziționării unor servicii de
dezvoltare a sistemelor informaționale, dar nu și în acest caz. Aceste certificări se referă la
managementul proceselor de lucru în cadrul ofertantului, motiv pentru care nu sunt
relevante și urmează a fi excluse.
În concluzie, în conformitate cu prevederile pct. 8 subpct. 2) și 3) din Metodologie,
AGE consideră oportună achiziția serviciilor de administrare a infrastructurii
tehnologiilor informaționale și comunicații a Agenţiei Resurse Informaţionale
Juridice și avizează pozitiv, cu rezervele menționate supra, documentația aferentă
acestei achiziții.
Reiterăm recunoștința pentru atenția și atitudinea manifestată și mizăm pe o bună
colaborare în continuare.
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