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www.emitent.ro 

Ciuşcoiu Wytter-Cornelius Date PFA 
Victoria, Prislop 49, Tulcea 
telefon: 0749 758 123 
e-mail: admin@emitent.ro 

Ofertă 

- Modificare site pentru preluarea automată a informaţiilor din portalul emitent.ro 

A.  Introducere 

 a.1.  Modificările propuse au ca obiectiv înlocuirea operaţiunilor manuale de 
actualizare ale site-ului oficial al primăriei cu aplicaţii electronice programate să preia 
automat informaţiile publice din portalul emitent.ro, pe măsură ce funcţionarii din primărie 
generează şi administrează documentele prin intermediul portalului emitent.ro.  

 a.2.  Modificările propuse sunt special proiectate pentru portalul emitent.ro, însă 
trecerea ulterioară a utilizatorilor primăriei la o platformă de lucru similară (în eventualitatea 
unei rezilieri a contratului de arondare la portalul emitent.ro), site-ul va putea fi configurat 
astfel încât păstrând informaţia acumultată din portalul emitent.ro, să continue să preia 
informaţii dintr-o altă platformă. În procesul-verbal de recepţie finală vor fi enumerate şi 
instrucţiunile pentru eventualitatea trecerii la un alt furnizor.    

 a.3.  Modificările propuse sunt proiectate pentru preluarea automată de către site-ul 
oficial, a informaţiilor de publicat dintr-un program online prin intermediul căruia utilizatorii 
din primărie emit si administrează documente, însă în eventualitatea reîntoarcerii 
utilizatorilor primăriei la modul clasic de emitere şi administrare a documentelor (local, fără 
un program online dedicat), site-ul va putea fi configurat astfel încât păstrând informaţia 
acumultată din programul online să poată mai departe să fie actualizat manual. În procesul-
verbal de recepţie finală vor fi enumerate şi instrucţiunile pentru eventualitatea renunţării la 
emiterea şi administrarea documentelor prin intermediul unui program online specializat. 

 a.4.  Modificările, o dată aplicate, vor elimina necesitatea unui contract de 
actualizare/administrare site. Nu va mai fi nevoie ca primăria să apeleze la un serviciu care 
să asigure activităţi de primire de documente de la primărie, de prelucrare şi de încărcare a 
lor pe site şi ulterior de retragere sau arhivare. De asemenea nu va mai fi nevoie ca 
atribuţiile personalul din cadrul primăriei să fie încărcate cu obligaţii similare.  Pentru a 
vedea exact care servicii vor fi păstrate şi la care se va renunţa, în funcţie de modul de 
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funcţionare a fiecărui site în parte, vă rugăm să consultaţi "Condiţii de operare în site-ul 
oficial al primăriei  în reţeaua emitent.ro" - publicat pe www.emitent.ro, la secţiunea oferte.     

 a.5.  Având în vedere: 
 
- REGULAMENTUL Nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date; 
 
- MEMORANDUMUL "Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de 
interes public" - aprobat de Guvernul României la data de 02-03-2016; 
 
- GHIDUL pentru accesibilizarea paginilor web ale instituţiilor publice din România - 
referitor la aplicarea Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 
 
- COMUNICATUL Google din ianuarie 2017 prin care anunţă că va penaliza site-urile care 
nu au Certificat SSL 
 
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică şi Legea nr. 
544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; 
 
- ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
şi  PROCEDURA din 3 iulie 2019 de organizare și publicare a monitoarelor oficiale; 
 
- Alte legi şi regulamente (toate cu completări şi modificările ulterioare) care se referă 
punctual la informaţii pe care o primărie este obligată să le publice pe site-ul oficial - lista 
completă a acestora pentru verificare şi testare va fi prezentată în procesul-verbal iniţial de 
recepţie;  
 
- Creşterea semnificativă a numărului de utilizatori care accesează site-urile instituţiilor 
publice de pe dispozitive mobile (cu ecran mic) din care rezultă necesitatea adaptării 
automate a site-urilor la modul responsive; 
 
vă prezentăm propunerile noastre tehice şi financiare 
 
B.  Propunere tehnică 

 b.1. Condiţii obligatorii de întrunit înainte de preluarea site-ului primăriei pentru 
operarea modificărilor. 
 
- site-ul primăriei trebuie beneficieze de un serviciu de hosting (găzduire) şi să fie activ. 
Dacă site-ul este găzduit în regie proprie (într-un server local) - vom analiza de la caz la 
caz, întrunirea condiţiilor de lucru, acces şi securitate). Dacă sunt probleme în serviciul de 
găzduire (preţuri prea mari, facilităţi necorespunzătoare, vă rugăm să consultaţi ofertele 
noastre de găzduire);    
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- site-ul primăriei trebuie să funcţioneze pe un domeniu dedicat cu terminaţia .ro (de 
exemplu, www.primaria-nume.ro) În cazul în care site-ul funcţionează în subdomeniu 
arondat la un domeniu cumulativ (ca de exemplu www.primăria_nume.paginadestart.com), 
primăria trebuie să-şi achiziţioneze un domeniu propriu. Furnizorul unic pentru România 
care asigură eliberarea şi administrarea de domenii .ro este  INSTITUTUL NAȚIONAL DE 
CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - I.C.I. BUCUREȘTI - prin componenta 
ROTLD. Comandarea de domenii se poate face la adresa de internet www.rotld.ro, la 
secţiunea "Înregistrare domeniu .ro". Atenţie, alţi furnizori de domenii.ro cumpără domeniile 
la rândul lor de la ROTLD şi pot adăuga taxe sau vă pot condiţiona să luaţi şi alte servicii 
conexe. În cazul în care site-ul primăriei funcţionează pe un domeniu .eu, .com, .info, etc. şi 
doreşte ca pe viitor să se păstreze această caracteristică, trebuie să înţeleagă că 
performanţele optime de comunicare automată a site-ului cu portalul emitent.ro, nu vor fi 
garantate, întrucât aceste domenii nu beneficiază de avantajele traficului în metropolitan.  
 
- site-ul primăriei trebuie să beneficieze de un certificat de securitate valabil (care poate să 
fie deja instalat în site sau nu). Pe internet sunt o mulţime de furnizori de certificate de 
securitate pentru site, dar atenţie, aceşti furnizori nu oferă şi instalarea lor. Instalarea 
iniţială a unui certificat de securitate (care asigură componenta verde https pentru 
domeniu) presupune o serie de alte condiţii de la caz la caz pe care site-ul trebuie să le 
întrunească. Oferta noastră include şi instalarea cerificatului. Domeniile şi certificatele au 
perioade de valabilitate - se reînoiesc periodic prin plata unor taxe către furnizorii autorizaţi.       
 
- site-ul primăriei trebuie să beneficieze de un spaţiu liber de cel puţin 50 MB pentru 
instalarea şi funcţionarea scriputilor emitent.ro. Nu este necesar ca site-ul să dispună de 
spaţiu suplimentar pentru toate informaţiile şi documentele care se vor acumula  în timp -
acesta va fi suportat de emitent.ro. Atenţie alţi ofertanţi nu asigură acest lucru,  fapt pentru 
care,  în timp, veţi fi nevoiţi să contractaţi spaţiu suplimentar - care este destul de costisitor 
pe internet. 
 
- primăria trebuie să ne pună la dispoziţie datele de autentificare la directorul rădăcină al 
site-ului şi la baza de date aferentă, inclusiv la platforma cPanel sau similar, dacă site-ul 
beneficiază de această facilitate. 
 
  b.2. Asigurăm toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a 
site-ului în domeniul .ro şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea corespunzătoare 
a certificatelor de securitate. 
  
 b.3. Implementăm instrumente de ajustare a site-ului pentru persoane cu disabilităţi. 
 
 b.4. Redactăm şi implementăm informaţiile obligatorii care prezintă Termeni şi 
Condiţii, Utilizare cookie, Protecţia datelor cu caracter personal. 
 
 b.5. Implementăm harta-site, harta informaţiilor de interes public şi motoare de 
căutare în site. 
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 b.6. Implenentăm modulul automat "Monitorul oficial local" - cu toate legăturile la 
paginile pe care le implică şi la registrele electronice publice. 
 
 b.7. Arhivăm informaţia veche sau care nu mai este de actualitate şi implementăm 
modulele de arhivare automată pentru noile informaţii care vor deveni în timp aşa. 
 
 b.8. Implementăm toate aplicaţiile necesare pentru funcţionarea secţiunilor 
intercative pentru utilizatori: formular de contact, petiţii online, înscrieri în audienţe, 
dezbateri publice, abonare la monitorul oficial. 
 
 b.9. Orice vizitator se va putea înregistra cu un cont propriu de unde să beneficieze 
de facilităţi în plus (urmărirea unei petiţii depuse, abonare la newsletter, comentarii în 
diverse pagini, etc). Iar comportamentul acestora va fi controlat automat de portalul 
emitent.ro şi de utilizatorii primăriei prin intermediul portalului. Niciun comentariu nu va 
apărea efectiv pe site, fără primirea unui accept.   
 
 b.10. Comunicarea automată dintre site şi portal va fi în aşa măsură programată 
încât fiecare utilizator în aria sa de responsabilitate va fi informat în contul său din portal 
prin mesaje de lucru despre ce trebuie să facă în continuare sau cu ce este în întârziere.   
 
 b.11. Reconfigurăm şi îmbunătăţim structura meniurilor ca să corespundă cu 
cerinţele legislative.  
 
 b.12. Corelăm toate paginile dinamice care afişează informaţie publică frecventă cu 
portalul emitent.ro pentru preluare automată, în fiecare format în parte specific tipului de 
prezentare (informaţie tabelară, de context, document propriu-zis sau referinţă). 
  
 b.13. Adăugăm facilităţi de actualizare a paginilor statice (pagini care nu afişează  
informaţie obligatorie din punct de vedere legislativ), prin intermediul modulelor dedicate în 
portalul emitent.ro. (Exemplu: o primărie are dedicată o pagină pentru ansamblul local de 
dansatori. Dacă la un moment dat, un act normativ emis de primărie îl va viza în mod 
direct, pe pagină va apărea automat acel act normativ cu toate facilităţile lui automate de 
urmărire, referire, modificare şi arhivare. Inclusiv conţinutul static - text/toto - va putea fi 
controlat din portal de către utilizatorul care are atribuţii în acest sens). Timpul pe care îl 
petrecea un funcţionar pentru pregătirea şi transmiterea informaţiilor unui terţ (plătit) pentru 
a publica informaţiile va fi echivalent cu timpul pe care funcţionarul îl va acorda plasării 
informaţiilor respective direct în portal pentru a se publica singure pe site, automat unde 
trebuie, cum trebuie şi pentru ce perioadă trebuie să rămână afişate. Iar pentru situaţii 
deosebite (documente voluminoase sau în formate rare sau instituirea unei pagini noi, 
modificări de structură, etc) fiecare utilizator beneficiază de suportul administratorilor 
portalului emitent.ro.  
 
 b.14. Implementare de module automate de publicitate instituţională. Toate spoturile 
şi mesajele de informare pe care o primărie va fi obligată de diferite instituţii să le publice 
sau să facă referinţe (prefectură, ministere, etc), vor apărea automat fără ca utilizatorii 
primăriei să întreprindă vreo acţiune - aceştia doar vor fi informaţi că au apărut pe site şi că 
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obligaţia a fost onorată. De asemenea, în anumite secţiuni din paginile site-ului se vor 
actualiza automat  informaţii, avertizări, recomandări  controlate direct de către autorităţile 
în cauză. (De exemplu, în viitor, ISU nu va mai specifica în comunicările lor cu primăria - 
afişaţi pe site-ul dvs pentru următoarele trei zile avertizarea ataşată. ISU va posta 
avertizarea direct pe site-urile primăriilor vizate din contul său emitent.ro).       
 
 b.15. Implementăm  scripturile necesare CSS şi JavaScript pentru adaptare 
automată a site-ului la toate tipurile de monitoare (desktop, laptop, tabletă, telefon); 
 
 b.16. Implementăm module de raportare periodică automată a stării de funcţionare a 
site-ului şi a numărului de vizitatori; 
 
Menţiune: 
 Nu numai noi putem opera modificarile necesare pe site pentru ca acesta să preia 
automat informaţiile din portalul emitent.ro. În cazul în care nu acceptaţi oferta noastră: 
Dacă aveţi printre angajaţii dvs o persoană care deţine cunoştinţe de administrare a unui 
site web sau aveţi o relaţie contractuală cu un furnizor pentru servicii similare, 
administratorul desemnat de primărie pentru emitent.ro îi poate accepta acestuia un cont 
arondat la grupul dvs cu permisiuni pentru administrare site. - Acolo, noul utilizator va găsi 
scripturi şi informaţii necesare pentru conectarea site-ului oficial la emitent.ro, beneficiind 
de tot sprijinul din partea noastră. Dar faptul că nu noi vom aplica aceste măsuri, ne va 
limita şi responsabilităţile. Oricum pentru orice situaţie de disfuncţionalitate, administratorii 
portalului vor prezenta cauza exactă şi instrucţiunile de remediere necesare persoanei care 
se va ocupa. Iar scripturile şi informaţiile pentru terţe persoane care ar putea conecta site-
ul la emitent.ro nu acoperă toate facilităţile pe care le-am descris în oferta noastră, însă vor 
asigura necesarul pentru respectarea obligaţiilor în privinţa publicării automate a 
informaţiilor cu caracter public, cum respectarea legii. 
  
C.  Propunere financiară 

 c.1. Operaţiunile de modificare site pentru preluarea automată a informaţiilor din 
portalul emitent.ro, conform descrierilor din prezenta ofertă se vor efectua în baza unui 
contract de prestări servicii pe o perioadă de un an. 

 c.2. Dacă alegeţi să găzduiţi site-ul la emitent.ro, pe toată durata contractului, 
găzduirea este gratuită. Iar de la finalizarea contractului înainte, găzduirea site-ului se 
poate încadra în oferta noastră publicată pe emitent.ro.  

 c.3. În prima lună de la semnarea contractului, vor fi finalizate majoritatea  
operaţiunilor din ofertă, în special cele prin care se asigură respectarea obligaţiilor 
legislative (referitoare la publicarea informaţiilor). Restul operaţiunilor vor fi efectuate în 
următoarele luni, acestea depinzând de evoluţia utilizatorilor în portalul emitent.ro şi de 
nivelul de asimilare şi punere în practică a procedurilor prevăzute la fiecare aplicaţie în 
parte din cadrul portalului. Iar pe toată perioada contractului vom supraveghea funcţionarea 
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site-ului şi vom oferi tot suportul tehnic, asfel încât la finalizarea contractului, acesta să 
funcţioneze singur - atâta timp cât condiţiile care ţin de terţa parte îi sunt întrunite (dacă 
ROTLD nu opreşte domeniul pentru neplată, dacă furnizorul de hosting nu suspendă site-ul 
pentru neplată, dacă cerificatele de securitate nu sunt prelungite la timp).   

 c.4. Atât timp cât primăria va derula un contract de servicii pentru funcţionarea ei ca 
grup în portalul emitent.ro, atenţia administratorilor portalului (suportul tehnic şi programul 
de dezvoltare) vor fi obligatoriu răsfrânte şi asupra site-ului, întrucât rezultatele publice 
obţinute în portal şi afişate pe site-ul oficial al grupului face parte din obiectivul principal al 
portalului emitent.ro 

  c.5. Propunerea financiară nu face referire la diverse teme (afişaj şi funcţionalităţi) 
din care primăria poate alege o variantă. În prezent avem dezvoltată o singură temă care a 
fost proiectată să răspundă tuturor cerinţelor moderne de funcţionare a unui site de 
primărie pe internet. Avem în planurile noastre, printre altele, să oferim în viitor şi facilităţi 
de schimbare a temei site-ului la un singur click.  

  c.6. De asemenea propunerea financiară nu include preluarea pentru modificare şi 
eventual pentru conectare la portalul emitent.ro a oricărui alt tip de aplicaţie dezvoltată de 
facebook, google, instagram, etc sau aplicaţii instalate în site care provin de la terţe părţi, 
ca de exemplu: liste oferte vanzări terenuri extravilane, ziare locale etc. Dacă acestea 
există, atunci vor rămâne aşa cum sunt, iar o solicitare expresă de administrare a lor poate 
face obiectul unor negocieri separate.    

 c.7. Preţul lucrării este de 630 LEI. Nu suntem plătitori de TVA.  
  
 c.8. Preţul se achită o singură dată la o lună de la semnarea contractului, când în 
baza procesului-verbal de recepţie inţială vor fi predate în stare de funcţionare pe site 
pachetul iniţial care va porni să asigure obligaţiile legislative în materie de publicare de 
informaţii. Celelelalte aplicaţii vor fi implementate pe măsură ce se acumulează informaţie 
şi acţiuni în portalul emitent.ro din partea grupului reprezentat de primărie şi care vor 
constitui necesarul pentru testele succesive prin a căror rezultate se va putea dovedi 
capabilitatea site-ului de a se actualiza singur pe măsură ce funcţionarii administrează 
documentele prin intermediul portalul emitent.ro.    

06 septembrie 2019 

Pentru informaţii suplimentare: 

Ciuşcoiu Cornelius 

telefon: 0749 758 123 

e-mail: admin@emitent.ro  


