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www.emitent.ro 

 

 

Condiţii de operare în site-ul oficial al primăriei   
în reţeaua emitent.ro 

 

Recomandări privind ordinea acţiunilor de întreprins pentru întrunirea condiţiilor de 
arondare la emitent.ro şi de pregătire a site-ului oficial al primăriei pentru a se 

actualiza automat cu toate informaţiile prevăzute de lege (inclusiv ORDONANȚA DE 
URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 cu referire la Monitorul Oficial Local)    

 

În speranţa că veţi achiziţiona un abonament în reţeaua emitent.ro pentru asigurarea respectării 
legislaţiei referitoare la informaţiile pe care primăria trebuie să le publice din oficiu pe site-ul oficial, 
vă oferim, la cerere, întregul nostru suport tehnic prin telefon sau e-mail.   

 

 1. Primăria trebuie să deţină un site în care, sub o formă sau alta îşi publică 
informaţiile. Dacă nu deţine, vă rugăm să ne contactaţi pentru o ofertă de construire site 
primărie. 

 2. Pentru site, primăria trebuie să deruleze un contract de găzduire cu un furnizor de 
hosting.  Acest furnizor asigură disponibilitatea site-ului nonstop pe internet. Unele primării 
cu posibilităţi tehnice şi personal calificat îşi găzduiesc singure site-ul oficial alături de 
celelalte programe sau baze de date pe care le operează local. Dacă aveţi probleme cu 
furnizorul de hosting (preţ mare, servicii necorespunzătoare, etc), vă rugăm să consultaţi şi 
oferta noastră pentru găzduire site. 

 3. Site-ul trebuie să fie operaţional într-un domeniu propriu. Astfel, adresa site-ului 
trebuie să fie de forma www.primaria-nume.ro Nu vor mai fi acceptate site-uri ca 
subdomeniu la un domeniu din afara instituţiei, ca de exemplu, www.primaria-
nume.paginadestart.com. Domeniile se pot achiziţiona de la unicul autorizat în România: 
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - I.C.I. 
BUCUREȘTI - prin componenta ROTLD de pe pagina oficială a acestuia www.rotld.ro. 
(Atenţie, alţi furnizori de domenii .ro cumpără domeniile la rândul lor de la ROTLD şi pot 
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adăuga taxe în plus sau vă pot influienţa să achiziţionaţi şi alte servicii conexe de care nu 
veţi avea neapărată nevoie). Domeniile .ro (ca de altfel toate tipurile de domenii) expiră şi 
trebuie prelungite periodic prin achitarea unei taxe de administrare la ROTLD. 

 4. Site-ul trebuie să aibă instalat corespunzător un certificat de securitate SSL. Ne 
dăm seama că site-ul are certificat, dacă adresa lui începe cu https (adresele site-urilor fără 
certificat încep cu http). Şi ne dăm seama că certificatul este instalat corespunzător, dacă 
browser-ul ne asigură cu mesajul site-ul este sigur - altfel protocolul  https va apărea cu 
semnul exclamării, tăiat sau scris cu roşu în funcţie de problemele cu care se confruntă 
site-ul. Pentru certificatele SSL sunt mai mulţi furnizori şi diferite preţuri. La certificate 
scumpe (cu capabilităţi extinse) apelează băncile sau magazinele online. Pentru o primărie 
este suficient cel mai ieftin certificat pe care îl găsiţi. Certificatele de securitate pentru site-
uri de asemenea, expiră şi ele şi trebuie prelungite periodic prin achitarea unei taxe la 
furnizor. Dacă optaţi la noi pentru găzduirea site-ului, tot ce ţine de certificatele de 
securitate SSL va fi asigurat de noi.  

 5. Pentru ca site-ul să preia automat informaţiile publice din portalul emitent.ro, (cu 
alte cuvinte: să se actualizeze singur), acesta va trebui reconfigurat şi instalat apoi în el o 
serie de scripturi. Avem o ofertă publicată pe emitent.ro pentru asigurarea acestor 
modificări. O altă variantă prin care puteţi să instalaţi scripturile, dacă oferta noastră nu vă 
este potrivită, este să apelaţi la un angajat sau o cunoştinţă care să se priceapă la site-uri 
web. Acesta, după arondarea primăriei, trebuie să să-şi facă un cont în emitent.ro şi să-l 
primiţi în grupul dvs. Administratorul grupului desemnat de primărie îi va atribui permisiuni 
pentru configurare site şi astfel noul utilizator va găsi în contul lui scripurile necesare, 
instrucţiunile aferente şi va beneficia de tot suportul nostru tehnic. (Însă nu vom acorda 
asistenţă  în acest caz pornind de la un nivel de începător. Acel utilizator trebuie să aibă 
deja cunoştinţe de html şi CSS, despre ce este şi cum funcţionează JavaScript).   

 6. După instalarea corespunzătoare a scripturilor, nu veţi mai avea nevoie de un 
contract cu o firmă  pentru actualizare site. Şi nici dintre angajaţii dvs nu va mai trebui ca 
cineva să aibă în atribuţii actualizarea diferitelor secţiuni din site. Site-ul se va actualiza 
singur îndeplinind toate obligaţiile legislative, atâta timp cât funcţionarii îşi vor redacta şi 
administra documentele, situaţiile şi ce mai presupune fişa postului în portalul emitent.ro.  

 7. Va mai trebui să păstraţi eventual doar un contract de mentenanţă site (costuri 
foarte mici - pentru două-trei intervenţii la site pe an), fără servicii de actualizare. Dacă 
pentru găzduirea site-ului apelaţi la serviciile noastre, în ofertă sunt incluse şi operaţiunile 
de mentenanţă. Dacă nu apelaţi la noi pentru găzduire, dacă nu veţi avea un contract 
pentru mentenanţă şi dacă găzduitorul site-ului dvs nu vă asigură şi mentenanţă, atunci 
când va fi cazul, puteţi apela punctual la serviciile noastre şi vom factura doar pentru acea 
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intervenţie (care poate fi şi gratuită dacă intervenţia presupune doar câteva setări) - atâta 
timp cât aveţi un abonament activ la emitent.ro. 

 8. Inclusiv noi am derulat contracte de actualizare site cu primării. Contractele care 
expiră sau au expirat nu vor mai fi prelungite, iar cât de curând vom trimite notificări pentru 
rezilierea contractelor în vigoare. Admitem că metoda emitent.ro pentru actualizarea site-
ului la standardul pe care legislaţia specifică îl solicită de la primării va fi cea mai eficientă. 
Iar la această eficienţă se va adăuga constant timpul economisit de funcţionarii din primărie 
prin intermediul fluxului tehnologic de emitere şi administrare de documente, specific 
portalului emitent.ro.  

 Pentru punerea la punct în ceea ce priveşte site-ul oficial al primăriei, administrarea 
documentelor, gestionarea datelor cu caracter personal şi comunicarea electronică cu 
instituţiile publice, vă recomandăm să iniţiaţi proceduri de achiziţie pentru cele 4 oferte 
prezentate la adresa www.emitent.ro  

 - Administrarea electronică a documentelor în vederea publicării: Monitor 
Oficial Local, primarie, înfiinţare grup în reţeaua emitent.ro şi abonament emitent.ro  
cpv: 48311100-2 Sistem de gestionare a documentelor (Rev.2) 
 - Reconstruire/Adaptare site primarie pentru conectarea la emitent.ro 
cpv: 72212517-6 Servicii de dezvoltare de software IT (Rev.2) 
 - Găzduire site primărie 
cpv: 72415000-2 Servicii de gazduire pentru operarea de site-uri WWW (Rev.2) 
 - Servicii mail primarie 
cpv: 64216120-0 Servicii de posta electronica (Rev.2) 
  

 La aceeaşi adresă am postat şi o listă cu sfaturi privind analizarea şi punctarea 
ofertelor noastre şi ale celorlalţi furnizori de servicii similare, pentru a vă ajuta să luaţi cea 
mai bună decizie.  

 

17 septembrie 2019 

Pentru informaţii suplimentare: 

Ciuşcoiu Cornelius 

telefon: 0749 758 123 

e-mail: admin@emitent.ro  


