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Agenția Proprietății Publice 

 
ÎNTREPRINDEREA  DE  STAT  ”POȘTA  MOLDOVEI” 

 
                                                    
 
 

INVITAȚIE LA CONCURS Nr. 1 din 12.08.2022 
PENTRU ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR FINANCIARE ADIȚIONALE  

 
 

Denumirea entităţii contractante  
Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” 
  
Sediul entităţii contractante (adresa depunerii ofertelor şi desfășurării concursului)  
Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 134 

  
Numărul de telefon şi persoana de contact  
Fix 022251257, mobil 079614777 Pavel Țîpa, Șef Direcția Servicii Financiare 

  
Obiectul achiziției  
Achiziționarea serviciilor financiare adiționale. 
  
 
Cerințele față de serviciile financiare solicitate  
 

LOTUL I. OPERAȚIUNI ÎN MONEDA NAȚIONALĂ 

Nr. 
Denumirea Servicii 

solicitate 
 

Cerințe  Perioada Altă 

informație 

I. DESERVIREA CONTURILOR 
1 Deschiderea conturilor: 1/Bucată     

 
- primul cont deschis în 

cadrul băncii (curent sau 

provizoriu) 
 

- pentru fiecare cont deschis; 
- conturi ulterioare, inclusiv: 
 conturile curente sau 

provizorii deschise în alte 

filiale/sucursale; 
 conturile curente sau 

provizorii deschise în urma 

reorganizării persoanei 

juridice; 
  la deschiderea conturilor de 

depozit, credit  

 

 

 
- conturi ulterioare (curente 
sau provizorii) în toate 

sucursalele băncii 
  

2 Închiderea conturilor: 1/Bucată     
3 Deservirea conturilor curente: 1/Bucată     

 Fără rulaje în conturi curente 

în luna de gestiune  Comision lunar   

 Cu rulaje în conturi curente în 

luna de gestiune  Comision lunar   

















 

Caiet de sarcini 

privind selectarea băncii comerciale pentru deservirea bancară complexă pentru perioada 2022-2024  

I. Informaţie generală 

1. La licitație sunt invitate băncile comerciale din Republica Moldova, licenţiate de către Banca Naţională a 

Moldovei în corespundere cu Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017, care nu sînt supuse 

măsurilor de redresare sau rezoluție conform Legii privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 232 din 

03.10.2016.  

2. Băncile comerciale (denumite în continuare – Bănci) vor prezenta ofertele de participare conform 

condiţiilor expuse în prezentul Caiet de sarcini. 

3. Pentru deservirea bancară și/sau anumite servicii/operațiuni adiționale se pot selecta mai multe bănci.  

II. Organizatorul licitaţiei  

1. Organizatorul licitaţiei este Î.S. “Poșta Moldovei”. 

III. Participanţii la licitaţie 

Participanţii la licitaţie pot fi băncile comerciale din Republica Moldova, licenţiate de către Banca 

Naţională a Moldovei în corespundere cu Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017, care nu 

sînt supuse măsurilor de redresare sau rezoluție conform Legii privind redresarea şi rezoluţia băncilor nr. 

232 din 03.10.2016.   

IV. Condiţii obligatorii de calificare pentru participare la licitație 

Pentru a participa la licitație, Băncile, în mod obligatoriu, trebuie să întrunească cumulativ următoarele 

condiţii:  

a) să fie participant al Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare. 

b) să dispună de mecanism de încasare prin intermediului Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice 

(MPay).  

c) să asigure dotarea subdiviziunilor Î.S. “Poșta Moldovei” cu tehnică specializată (POS-terminale) în 

vederea eliberării plăţilor prin intermediul cardurilor bancare. 

V. Criteriile financiare de evaluare 

În cadrul licitației, ofertele Băncilor vor fi evaluate în funcţie de valorile minimale a comisionului 

solicitat pentru servicii/operațiuni sau valorii maximale pentru comision/dobândă achitat către Î.S. “Poșta 

Moldovei”, acoperirea teritorială, raportată la sucursalele Î.S. “Poșta Moldovei”, viteza de procesare a 

operațiunilor.   

VI. Cerinţe tehnice 

1. Pentru funcționarea eficientă a Î.S. “Poșta Moldovei”,, Băncile urmează să asigure:  

a)un canal permanent şi securizat de transfer de date (de capacitatea minimă garantată de 5 MB/s) între 

sediul central al Băncii şi Î.S. “Poșta Moldovei”.  

b)stabilitatea  şi disponibilitatea conexiunii în regim non-stop (minimum 97% din timp efectiv). 

c) remedierea oricăror probleme de ordin tehnic (la nivel soft şi/sau hard) în maximum 1 oră. 

d)disponibilitatea unei conexiuni de rezervă de aceeaşi capacitate de transmisie, disponibilă în cel mult 30 

min. de la pierderea conexiunii de bază. 

2. Să asigure posibilitatea interconectării prin API a sistemului informaţional utilizat de Î.S. “Poșta 

Moldovei”, şi cel al Băncii în vederea asigurării schimbului informaţional în cadrul deservirii bancare 

(anexa nr.3).  


