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SITE-UL WEB: FEREASTRA PRIN CARE LUMEA  

PRIVEȘTE COMUNA DUMNEAVOASTRĂ 
 

OFERTĂ PENTRU SERVICII COMPLETE DE GĂZDUIRE (HOSTING), WEB DESIGN, 

ADMINISTRARE PAGINĂ DE INTERNET (SITE WEB) 
 

SCURT ÎNDRUMAR PE ÎNȚELESUL TUTUROR:  

CE ESTE ȘI DE CE ESTE ABSOLUT NECESAR UN SITE WEB? 

Pagina de internet, site-ul comunei, este casa dumneavoastră virtuală; este cartea de vizită a 

administrației publice locale și, implicit, a primarului, sursa autorizată de informații pentru 

cetățeni. În lumea digitală în care trăim astăzi, dacă nu ești prezent pe internet, NU EXIȘTI! Mai 

mult, există obligația legală de a publica pe site anumite informații de interes public, cum ar fi 

declarațiile de avere și interese, bugetul, hotărârile de consiliu. Dincolo de aceste aspecte, ÎNTR-O 

SITUAȚIE DE CRIZĂ, ESTE SINGURUL LOC, ACCESIBIL TUTUROR CETĂȚENILOR, UNDE POT FI 

PUBLICATE, ÎN TIMP REAL, COMUNICATE, AVERTISMENTE, ALERTE CU IMPACT LOCAL.  Și încă un 

lucru: toată lumea te vede, așa că este foarte important cum arată și ce conține casa ta virtuală! 

CUM POT AVEA UN SITE WEB?  

Un site web, pentru funcționare, are nevoie de toate elementele următoare: 

 DOMENIUL WEB: este adresa „poștală” a casei dumneavoastră virtuale; această adresă este 

unică, de forma www.comunafrumoasa.ro și constituie ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 

CASEI! Atenție, nu lăsați pe nimeni să cumpere adresa; domeniul trebuie să fie al 

dumneavoastră, nu al firmei care v-a făcut site-ul, nu al administratorului, nu al „băiatului de 

la IT”! Domeniul web al unui site se acordă de către ICI-ROTLD și se plătește anual sau pentru 

maxim 10 ani odată; dacă domeniul pe care îl vreți este liber sau nu, puteți afla pe 

www.rotld.ro – și tot aici, în cazul în care aveți deja un site web, puteți verifica dacă sunteți 

proprietar sau nu pe acesta;  

 GĂZDUIRE (HOSTING WEB): fiecare site trebuie să fie găzduit undeva fizic, pe un server; este 

terenul (închiriat sau în proprietate) pe care stă casa dumneavoastră virtuală; odată cu 

dezvoltarea centrelor de date și a scăderii drastice a costurilor de găzduire, nimeni nu mai 

utilizează servere proprii; găzduirea se plătește lunar sau anual (cu discount); 

 WEB DESIGN: înseamnă partea de programare, design, text, imagini, meniul, adică tot ceea 

ce se vede pe ecranul monitorului sau al telefonului; cu alte cuvinte, este echipa care 

construiește casa dumneavoastră virtuală; web-designul, se plătește o singură dată; 

 ADMINISTRARE: ca orice casă, și casa dumneavoastră virtuală are nevoie de întreținere, de 

reparații, de extindere atunci când casa veche rămâne mică, de protecție în fața hoților care 

vor să vă spargă casa; asta face administratorul site-ului; el este cel care ARE CHEILE CASEI 

DUMNEAVOASTRĂ! Administrarea este un proces continuu, care se desfășoară în spatele 

fațadei casei și care de regulă nu se vede dar fără de care site-ul nu funcționează; 

administrarea se plătește lunar sau anual (cu discount). 
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CINE POATE CONSTRUI UN SITE WEB? 

Vecinul, nepotul, „băiatul cu IT-ul”, orice firmă autointitulată „de soft” sau o firmă care chiar se 

pricepe. Tot ca la o casă: o poți face cu diverși „meșteri” care le știu pe toate sau o poți ridica cu 

constructori responsabili și de profesie. Depinde ce anume vreți. Dar, din puzderia de oferte, cum 

recunoști un profesionist responsabil? O firmă serioasă NU încearcă să vă țină captiv: vă realizează 

site-ul dar domeniul îl cumpără privat; nu vă înghesuie într-un subdomeniu; nu are adresa de e-

mail pe gmail sau pe yahoo; nu vă obișnuiește să nu faceți nimic, astfel încât să nu știți nimic și să 

fiți mereu dependenți de „serviciile” ei și când nu este cazul! 
 

OFERTA SPECIALĂ  

(VALABILĂ DOAR ÎMPREUNĂ CU APLICAȚIA NOASTRĂ MONITORUL OFICIAL LOCAL) 
 

ACTIVITATEA COSTURI REDUCERI OBSERVAȚII 

DOMENIUL WEB 18,5 euro/an 15,3 euro/an x 10 ani = 153 

euro (plată unică pe 10 ani) 

1. Domeniul este proprietatea 

dumneavoastră – vă consiliem pentru 

alegerea domeniului și plata acestuia către 

ROTLD; 

2. Tarifele nu conțin TVA (19%);  

3. Tarifele pot suferi ajustări anuale în 

funcție de rata inflației și de cursul valutar. 

HOSTING 98 lei/lună 83 lei/lună x 12 luni = 996 

lei/an (plată unică anuală) 

WEB DESIGN 

(CONSTRUIRE) 

870 lei (plată unică) 

ADMINISTRARE 80 lei/lună 70 lei/lună x 12 luni = 840 

lei/an (plată unică anuală) 

TOTAL ÎN ANUL 1 3.006 lei 3.441 lei 

TOTAL DIN ANUL 2 2.137 lei 1.836 lei 
 

SITE DEMO CARACTERISTICI TEHNICE: http://primarie.negativmedia.ro   
 

SUPLIMENTAR: 

 Dezvoltarea site-ului ori de câte ori este nevoie; updatarea platformei;  

 Formarea unei persoane din cadrul instituției, care să asigure administrarea primară, 

conținutul ce trebuie configurat, relația cu dezvoltatorul; 

 Implementarea indicatorilor de urmărire a celor care accesează site-ul (google analytics); 

 PENTRU SITEURI COMPLEXE, VĂ RUGĂM SĂ CEREȚI O OFERTĂ PERSONALIZATĂ  

 DACĂ AVEȚI DEJA SITE ȘI DORIȚI SĂ AFLAȚI: 

 Cine este proprietarul domeniului; 

 Cine este administratorul; 

 Dacă site-ul dumneavoastră respectă GDPR; 

 De ce nu aveți adrese de e-mail ale instituției; 

 Dacă site-ul este construit pe platforme moderne, care permit updatare și dezvoltare sau nu; 

 Dacă site-ul dumneavoastră conține afișat minimul de informații cerut de legislație; 

 Dacă aplicația Monitorul Oficial Local pe care o utilizați corespunde Anexei 1 la Codul 

administrativ, 

CEREȚI ACUM O ANALIZĂ PERSONALIZATĂ! 
 

CONTACT: 

www.big-media.ro 

E-mail: office@big-media.ro 

Tel (centrala): 0372-032.313;  

Mobil (consilier Adriana STOICA): 0747/159.303 


