
Planul de achiziţii a BC "Moldova - Agroindbank" S.A. pentru anul 2018

Nr. 

d/o

Obiectul achiziţiei Perioada desfăşurării 

procedurii

1 Programe antivirus pentru servere virtuale

2 Softuri şi licenţe: Adobe  Photoshop, Team Viewer, MS Project, MS Visio, s.a.

3 Smartphoane, telefoane, tablete, alte gaget-uri portabile

4 Servicii de modernizare routere şi switch -uri de distribuire în oficiile Centralei  (SSL Concentrator&ADC)

5 Servicii de mentenanţă a sistemelor UPS Symmetra, alte UPS

6 Servicii de migrare la Windows 10

7 Terminale self-service

8 MAIBChatbot Telegram, Facebook Messanger, Viber  (servicii de  dezvoltare soft)

9 Extras de cont cu semnatura digitala (servicii de  dezvoltare soft)

10 Mobile Banking PF  (soluţie soft de mobile banking –aplicaţie mobilă)

11 Redesign & Upgrade BankFlex (servicii de dezvoltare interfeţe web)

12 BigData & Machine Learning (servicii de analiză date şi  dezvoltare soft)

13 CRM (servicii de  dezvoltare soft)

14 Marketplace  (servicii de  dezvoltare soft)

15 Mobile banking for business (servicii de  dezvoltare soluţie soft de mobile banking –aplicaţie)

16 NPS continous measuring (soluţie soft pentru măsurarea nivelului de satisfactie a clienţilor)

17 Servicii de consultanţă privind analiza riscurilor informaţionale aferente componenţelor SIB

18 Servicii de aistenţă şi asigurare medicală în călătorii peste hotare pentru deţinătorii cardului din segmentul Premium

19 Modul de evidenţă contabilă - Automatizarea evidenţei contabile a operaţiunilor cu carduri

20 Cadouri promoţionale clienţi corporativi

21 Generatoare

22 Sistem pentru prevenirea scurgerilor de date

23 Implementarea Module CRM

24 Implementarea Modul Tinsight (Data Warehouse) in T24

25 Dezvoltare software  RLA, Ingenio. Achizitie soft "Managementul Cererilor de credite PF"  

26 Licenţe Microsoft RDS, licenţe MS

27 Licenţe Oracle

28 Calculatoare,  Notebook-uri, Monitoare, imprimante, multifuncţionale, echipamente pentru ZAS, UPS, alte echipamente din aceeaşi 

categorie

29 Servere şi sisteme de stocare

30 Maşini de casa şi control 

31 Modernizarea infrastructurii de telecomunicaţii pentru Centrul de Apel nou

32 POS terminale

33 Servicii de modernizări ATM şi POS, echipamente antiskiming

34 Servicii de mentenanţa monitorizare GPS 
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35 Instalare şi reconstrucţii reţele locale şi de telecomunicaţii

36 Servicii de mentenanţă Adobe, Jivosite, SSL)

37 Echipamente de telecomunicaţii

38 Bani electronici (servicii de  dezvoltare soft)

39 Tichete de masa (servicii de  dezvoltare soft)

40 Servicii de implementare a procesului RCSA

41 Mobilier

42 Rechizite de birou

43 Anvelope, acumulatoare

44 Cadouri pentru clienţii Private Banking

45 Elaborarea şi executarea agendelor personalizate

46 Cadouri pentru  clienţi Retail, pungi corporative

47 Agende VIP, Agende A5, Calendare de imagine, triptice, de buzunar

48 Licenţe şi mentenanţa  Sistemului  "DeviceLock" 

49 Modernizare SAPI - substituire PIL "Centrul de decontări"

50 Modernizare servere şi sisteme de stocare

51 Servicii suport lărgit servere centrale  şi sisteme de stocare 

52 Servicii de elaborare a cadrului ILAAP

53 Servicii de consultanţă pentru reorganizarea şi optimizarea Sistemului de Management al Continuităţii Afacerii, conform celor mai 

bune practici şi cerinţelor standartelor interneţionale

54 Elaborarea şi executarea calendarelor 2019 (de imagine, triptice, de buzunar, etc)

55 Cadouri revelion clienţi corporativi

56 Apa potabilă îmbuteliată

57 Produse Cisco,  Routere şi switch-uri, inclusiv mentenanţa
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Notă: Planul de achiziţii  are un caracter informativ, banca nu îşi asumă obligaţiunea procesării tuturor achiziţiilor incluse în 

Plan sau procesarea acestora conform termenilor stabiliţi.

 Trimestrul III 

 Trimestrul IV 


