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Ofertă 

- găzduire site primărie 

 A.  Introducere 

 a.1.  Oferta este valabilă doar pentru site-urile primăriilor care au abonament în 
reţeaua emitent.ro. Dar nu este valabil şi invers - ca site-urile conectate la reţeaua emitent.ro 
să fie găzduite la noi. Totuşi vă recomandăm să comparaţi oferta nostră cu alte oferte şi să 
remarcaţi avantajele. 

 a.2.  Pe scurt, despre găzduire site: Hosting-ul sau găzduirea web este un serviciu 
oferit de companii specializate şi fără de care nu se poate ca un site să fie găsit şi accesat pe 
internet. Găzduitorul administrează şi păstrează deschise nonstop servere şi alte dispozitive 
specifice pentru a stoca fişierele şi datele site-ului şi pentru a-i livra paginile oricărui vizitator 
din orice colţ al lumii. Găzduirea se achiziţionează sub forma unui pachet de găzduire 
conţinând o mulţime de subservicii care împreună contribuie la definirea raportul preţ-calitate. 
Una din caracteristicile definitorii ale unui pachet de găzduire este spaţiul de stocare - 
întrucât acesta are cea mai mare pondere în stabilirea preţului final. Pentru performanţe 
superioare apoi, avem în vedere caracteristicile tehnice ale sistemelor fizice. De exemplu 
stocarea pe SSD, care este de aproximativ 10 ori mai rapid decât stocarea clasică SATA (cu 
discuri rotative), memoria alocată, viteza procesorului, numărul de procese concomitente şi 
nu în ultimul rând subservicii de securitate, backup şi personalul specializat pentru 
rezolvarea problemelor. 

 B.  Propunerea tehnică 

 b.1.  Având în vedere că serviciul se adresează primăriilor care au abonament (grup) 
în reţeaua emitent.ro, pachetul este unic şi conţine următoarele facilităţi: 
 b.1.1.  Spaţiul alocat pe SSD este nelimitat. Acest avantaj rezultă din faptul că pentru 
marea majoritate a documentelor şi informaţiilor, spaţiul este suportat de portalul emitent.ro - 
restul de spaţiu necesar funcţionării site-ului fiind alocat doar pentru structura acestuia şi 
pentru cele câteva fişiere sau date care se încarcă din afara portalului emitent.ro.  
 b.1.2.  Traficul şi utilizarea memoriei, sunt de asemenea parametri care nu sunt 
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limitaţi, având în vedere că marea majoritate a accesărilor şi a proceselor sunt suportate de 
asemenea de portalul emitent.ro.  
 b.1.3.  Asigurăm certificatul de securitate SSL pentru adrese cu https astfel: 
a) dacă site-ul beneficiază de la noi de serviciul de Reconstruire/Adaptare site primarie 
pentru conectarea la emitent.ro (vezi oferta pe www.emitent.ro), sunt asigurate toate 
aspectele funcţionării acestuia, inclusiv reînnoirea şi reinstalarea periodică fără ca utilizatorii 
primăriei să urmeze vreo procedură şi fără niciun cost în plus pentru primărie.  
b)  dacă site-ul nu beneficiază de la noi de serviciul de Reconstruire/Adaptare site primarie 
pentru conectarea la emitent.ro (vezi oferta pe www.emitent.ro), dar a mai avut instalat 
certificatul SSL şi a funcţionat cu acesta, serviciile asigurate sunt aceleaşi ca la pct. b.1.3.a. 
c)  dacă site-ul nu beneficiază de la noi de serviciul de Reconstruire/Adaptare site primarie 
pentru conectarea la emitent.ro (vezi oferta pe www.emitent.ro) şi nu a mai avut instalat 
certificat SSL, instalarea iniţială poate presupune unele operaţiuni în plus (de adaptare a 
structurii site-ului pentru acceptarea certificatului) de la caz la caz, cu costuri suplimentare de 
la 0 la 200 LEI. (Operaţiunile le putem efectua noi sau aţi colaboratori ai primăriei).  
 b.1.4.  Asigurăm mentenanţă şi administrare integrală. Alţi furnizori vă oferă o consolă 
de administrare de unde să efectuaţi toate acţiunile necesare (ocazionale sau periodice).  
Prin oferta noastră vă asigurăm că nu va fi niciodată nevoie să interveniţi dvs cu vreo 
operaţiune legată de pachetul de găzduire. 
 b.1.5.  Asigurăm suport tehnic nonstop prin telefon, e-mail şi prin sistemul de tichete 
din portalul emitent.ro. 
 b.1.5.  Asigurăm operaţiunile de mutare ale site-ului de la alţi furnizori de hosting la 
emitent.ro şi de asemenea asigurăm mutarea site-ului de la emitent.ro la alţi furnizori de 
hosting în cazul rezilierii contractului cu emitent.ro. 
 b.1.5.  Asigurăm backup zilnic. 
 b.1.5.  Asigurăm protecţie DDOS, antivirus, log-acces-neautorizat, etc. Detaliile 
tehnice de server, php şi mySql sunt anexate la oferă.  

 C.  Propunerea financiară 

 c.1. Preţul pachetului de găzduire este de 5 Lei/ lună. (Nu suntem plătitori de TVA) 
 c.2. Dacă site-ul beneficiază de serviciul de Reconstruire/Adaptare site primarie 
pentru conectarea la emitent.ro (vezi oferta pe www.emitent.ro), pe perioada acestui 
contract: 1 an - găzduirea este gratuită. 

Anexa ofertă găzduire site (detalii privind mediul de lucru pentru site-urile găzduite la emitent.ro) 

Versiune PHP 7.3 (cu posibilităţi de downgrade pentru acceptare site-uri care nu beneficiază de serviciul de 
 Reconstruire/Adaptare site primarie pentru conectarea la emitent.ro) 

System server 
Linux server-0195.whmpanels.com2.6.32-954.3.5.lve1.4.59.el6.x86_64 #1 SMP Thu Dec 6 
05:11:00 EST 2018 x86_64 
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Build Date Apr 11 2019 08:53:19 

Server API LiteSpeed V7.2 

PHP API 20131106 

PHP Extension 20131226 

Zend Extension 220131226 

Zend Extension 
Build 

API220131226,NTS 

PHP Extension 
Build 

API20131226,NTS 

IPv6 Support enabled 

BCMath support enabled

BZip2 Support Enabled 

Stream Wrapper support compress.bzip2://

ctype functions enabled 

cURL support enabled 

cURL Information 7.62.0 

IPv6 Yes 

Largefile Yes 

libz Yes 

NTLM Yes 

NTLMWB Yes 

SPNEGO Yes 

SSL Yes 

SSL Version OpenSSL/1.0.2k 

ZLib Version 1.2.3 

libSSH Version libssh2/1.8.0 

DOM/XML enabled 

DOM/XML API Version 20031129 

libxml Version 2.9.4 

HTML Support enabled 

XPath Support enabled 

XPointer Support enabled 

Schema Support enabled 

RelaxNG Support enabled 

Regex Library Bundled library enabled

EXIF Support enabled 

fileinfo support enabled 

libmagic 517 

Input Validation and Filtering enabled 

FTP support enabled 

GD Support enabled 

GD Version bundled (2.1.0 compatible)

FreeType Support enabled 
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T1Lib Support enabled 

GIF Read Support enabled 

GIF Create Support enabled 

JPEG Support enabled 

WBMP Support enabled 

XPM Support enabled 

libXpm Version 30411 

XBM Support enabled 

WebP Support enabled 

IMAP c-Client Version 2007e 

SSL Support enabled 

Kerberos Support enabled 

json support enabled 

json version 1.2.1 

Multibyte Support enabled 

Multibyte string engine libmbfl 

libmbfl version 1.3.2 

mcrypt support enabled

MySQL Support enabled

MysqlI Support enabled 

Client API library version 5.6.29-76.2 

OpenSSL support enabled 

OpenSSL Library Version OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017

PDO support enabled 

PDO drivers mysql, sqlite 

PDO Driver for MySQL enabled 

Client API version 5.6.29-76.2 

Session Support enabled 

Registered save handlers files user memcache
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Pentru informaţii suplimentare: 

Ciuşcoiu Cornelius 

telefon: 0749 758 123 

e-mail: admin@emitent.ro  

 


