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Pachetul de digitalizare pentru administrația publică locală. Alegeți originalul!

WEB design

PRIMUL PACHET INTEGRAT DE DIGITALIZARE PENTRU 
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Soluții digitale pentru o administrație inteligentă!

De la epoca hârtiei, la era digitală!
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Toată lumea vorbește despre digitalizare.
Atunci, haideți s-o facem! Pe bune!

Digitalizarea administrației publice locale presupune 
automatizarea celor două mari fluxuri de activitate:
- activitatea internă din instituție, inclusiv relația cu 
subordonatele;
- activitatea externă, adică relația cu cetățenii, mediul 
privat, ONG-uri, celelalte instituții publice.
Activitatea internă presupune mai multe circuite ale 
documentelor, cum ar fi: circuitul corespondenței (reg-
istratura), circuitul actelor  administrative  (proiect, 
avize, comisii, adoptare/emitere HCL/Dispoziție), 
circuitul registrul agricol-impozite și taxe locale, 
Sistemul de Control Intern etc. Cu siguranță, utilizați 
deja anumite aplicații dar, de cele mai multe ori, aces-
tea nu rezolvă decât parțial circuitele. Pentru că știm 
câtă nevoie aveți de instrumente digitale care să vă 
eficientizeze și să vă ușureze volumul tot mai mare de 
muncă, am construit pentru dumneavoastră primul 
pachet de digitalizare, care cuprinde 7 aplicații + Web-
design. Acestea digitalizează complet o bună parte 
dintre circuitele activității instituției publice locale. 
De exemplu, aplicația eMOL: spre deosebire de toate 
celelalte monitoare (care sunt în fapt doar niște utili-
tare de afișare), eMOL este un soft care automatizează 
întreg procesul, de la proiectul de hotărâre/dispoziție 
și până la controlul de legalitate, fără să fie nevoie de 
vreo hârtie!   

Sau aplicația eRegistratură: spre deosebire de alte 
registraturi electronice, eRegistratură operează cu 
Numărul Unic de Înregistrare al documentului și tot 
fluxul de rezolvare a corespondenței, de la intrarea 
petiției și până la transmiterea răspunsului, are loc în 
aplicație! 
Așadar, abia acum vorbim despre 
adevărata digitalizare!  

Digitalizare autentică! Fără print, scanat, 
urcat documente! Fără bibliorafturi cu 

proceduri copy-paste! Fără dosare!
  

Incredibil de ușor de utilizat! Aplicațiile 
noastre sunt intuitive, customizate și pentru 

mobil, cu o interfață care zâmbește la 
utilizator de simplă ce este!

DIGITALIZARE: 
automatizarea integrală a 
proceselor cu ajutorul 
programelor de calculator.
Test: să nu fie nevoie de 
print pe circuitul 
documentelor.

De ce costă așa puțin aplicațiile noastre?
 Dacă ar fi să comparăm cu piața, raportat la 
funcționalitățile pe care le oferă, la respectarea 
legislației, la modul incredibil cum eficientizează 
munca dar și la investiția pe care am făcuto, corect 
ar fi ca aplicațiile noastre să coste de cel puțin 4-5 ori 
mai mult decât celelalte. Nu costă! De ce? Pentru că 

ne dorim să câștigăm împreună: decât mult de la 

puțini clienți, mai bine puțin dar de la mai mulți 

clienți! Și nu peste noapte, ci în timp!
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Aveți toate motivele să faceți pasul către lumea digitală, împreună cu noi!
MAI MULT: PREMIEM DIGITALIZAREA CU TABLETE ȘI LAPTOPURI!

Și mai mult: încheiați contractul acum, plata la anul, după aprobarea bugetului!
Se poate chiar și plus peste mai mult? Da: mari reduceri pentru comunele membre 

A.Co.R., pentru plata în tranșă unică, pentru achiziția de soluții la pachet!
CHIAR AR FI PĂCAT SĂ PIERDEȚI O AȘA OFERTĂ BUNĂ!

office@big-media.ro; office@faxmedia.ro
tel: 0372 032 313

www.big-media.ro; www.faxmedia.ro

Cum am construit aplicațiile? 
Cu dumneavoastră, pentru dumneavoastră!

Timp de aproape 3 ani:
     am lucrat cu lectorii noștri, specialiști în admin-
istrație publică;   am discutat, în peste 100 de 
webinarii și întâlniri directe, cu primari, secretari 
generali, funcționari publici; am învățat, ne-am 
însușit sugestiile și propunerile acestora;      
.   foarte important: am lucrat permanent cu legea 
în față! De accea aplicațiile noastre respectă 
legislația la virgulă!

Acum aveți de unde alege! 7 aplicații care digitalizează circuite întregi +
 Webdesign (pentru ca fereastra prin care lumea vă privește, 

adică pagina web, să fie cristal)!

eMOL: Monitorul Oficial Local 

în format electronic, aplicația 

care digitalizează întreg proce-

sul actelor administrative 

eRegistratura: registratura elec-

tronică care cuprinde și registrul 

544 și care digitalizează întreg 

procesul de corespondență 

eConsultarePublică: aplicația 

care permite organizarea de 

consultări/referendumuri, cu 

vot, direct din pagina web

eAudiențe: aplicația care permite 

programarea online a audiențe-

lor și susținerea acestora în 

format video

e-SCIM: de ce ați cumpăra un 

biblioraft cu 200 de proceduri 

când  aveți mai mult de 350 de 

proceduri într-o aplicație cu 

multe alte funcționalități? 

eFormulare: cetățeanul nu 

trebuie să descarce, printeze, 

urce nimic! Toate formularele se 

completează direct 

WebDesign: fereastra prin care 

lumea vă privește trebuie să fie 

curată, structurată, organizată, 

cu informație actualizată

SIP-SMS/e-Mail: aplicația prin 

care comunicați cu cetățenii 

instantaneu, oricând, pe orice 

temă 



 

ANEXA 2 - Oferta financiară pentru licențe, defalcată pe aplicații/ funcționalități și cu reduceri în funcție de anumiți parametri 

Puteți bifa o aplicație, un pachet sau ambele pachete 
www.big-media.ro  

PACHET 1: Aplicații 

pentru digitalizarea 

activității interne 

Comună 

Licență 1 an 
Comună membră ACoR 

Licență 1 an 
Plata  

în rate lunare 
Plată unică 

2 luni GRATUIT 

Plata  

în rate lunare 

Plată unică 

2 luni GRATUIT 

eMOL  4.200 lei/an (350 lei/lună)  3.500 lei/an  3.360 lei/an (280 lei/lună)  2.800 lei/an 

Registratura electronică  5.760 lei/an (480 lei/lună)  4.800 lei/an  3.600 lei/an (300 lei/lună)  3.000 lei/an 

Achiziție la PACHET  

cu REDUCERE 

 7.800 lei/an (650 lei/lună) 

REDUCERE: 2.160 lei 
 6.500 lei/an 

REDUCERE: 1.800 lei 
 4.920 lei/an (410 lei/lună) 

REDUCERE: 2.040 lei 
 4.100 lei/an 

REDUCERE: 1.700 lei 

Economie 
1.300 lei 

raportat la prețul de listă de 

7.800 lei 

2.880 lei 
raportat la prețul de listă de 

7.800 lei 

3.700 lei 
raportat la prețul de listă de 

7.800 lei 
 

PACHET 2: Aplicații 

pentru digitalizarea 

relației cu cetățenii 

Comună 

Licență 1 an 
Comună membră ACoR 

Licență 1 an 

Plata 

în rate lunare 
Plată unică 

2 luni GRATUIT 
Plata  

în rate lunare 
Plată unică 

2 luni GRATUIT 

eFormulare  3.000 lei/an (250 lei/lună)  2.500 lei/an  2.580 lei/an (215 lei/lună)  2.150 lei/an 

eAudiențe  3.000 lei/an (250 lei/lună)  2.500 lei/an  2.580 lei/an (215 lei/lună)  2.150 lei/an 

eConsultare Publică  3.000 lei/an (250 lei/lună)  2.500 lei/an  2.580 lei/an (215 lei/lună)  2.150 lei/an 

Achiziție la PACHET  

cu REDUCERE 

 8.280 lei/an (690 lei / lună) 

REDUCERE: 720 lei 
 6.900 lei/an 

REDUCERE: 600 lei 

 6.480 lei/an (540 lei/lună) 

REDUCERE: 1.260 lei 
 5.400 lei/an 

REDUCERE: 1.050 lei 

Economie 
1.380 lei 

raportat la prețul de listă de 

8.280 lei 

1.800 lei 
raportat la prețul de listă de 

8.280 lei 

2.880 lei 
raportat la prețul de listă de 

8.280 lei 
 

Important: În temeiul art. 43 alin. (3), litera b), din H.G. 395/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct, pe baza unei 

singure oferte, produse sau servicii cu o valoare estimată mai mică de 70.000 lei fără T.V.A.. 
 

 

 

 



SITE BASIC

DOMENIUL WEB

HOSTING

WEB DESIGN
(CONSTRUIRE)

ADMINISTRARE

12 euro/ an

98 lei/ lună
(plata lunară)

1.270 lei (plată unică anuală)

80 lei/ lună
(plata lunară) (plată unică anuală)

70 lei/ lună x 12 luni = 840 lei/ an

83 lei/ lună x 12 luni = 996 lei/ an
(plată unică anuală)

12 euro/ an x 10 ani = 120 euro/ an
(plată unică pe 10 ani)

COSTURI REDUCERIACTIVITATEA

TOTAL ÎN ANUL 1

TOTAL ÎN ANUL 2

3.406 lei
2.136 lei

3.106 lei
1.836 lei

1. Domeniul este proprietatea dumneavoastră - vă consiliem pentru alegerea domeniului și plata acestuia către ICI - ROTLD;
2. Tarifele nu conțin TVA (19%);
3. Tarifele pot suferi ajustări anuale în funcție de rata inflației și de cursul valutar.

OBSERVAȚII

SITE PREMIUM

DOMENIUL WEB

HOSTING

WEB DESIGN
(CONSTRUIRE)

ADMINISTRARE

12 euro/ an

280 lei/ lună
(plata lunară)

6.870 lei (plată unică anuală)

190 lei/ lună
(plata lunară) (plată unică anuală)

150 lei/ lună x 12 luni = 1.800 lei/ an

250 lei/ lună x 12 luni = 3.000 lei/ an
(plată unică anuală)

12 euro/ an x 10 ani = 120 euro/ an
(plată unică pe 10 ani)

COSTURI REDUCERIACTIVITATEA

TOTAL ÎN ANUL 1

TOTAL ÎN ANUL 2

12.510 lei

5.640 lei
11.670 lei
4.800 lei

1. Domeniul este proprietatea dumneavoastră - vă consiliem pentru alegerea domeniului și plata acestuia către ICI - ROTLD;
2. Tarifele nu conțin TVA (19%);
3. Tarifele pot suferi ajustări anuale în funcție de rata inflației și de cursul valutar.

OBSERVAȚII

Vezi exemplu: https://www.primariasadova.ro/

Vezi exemplu: https://www.primariacornu.ro/

GRATUIT: Realizarea fotografiilor aeriene (dronă) pentru site!

WEB design

WEB design Site-ul instituției: fereastra dumneavoastră către lume!

office@big-media.ro; office@faxmedia.ro
tel: 0372 032 313

www.big-media.ro; www.faxmedia.ro

DIGITALIZAREA PROCESULUI DE 
DEZVOLTARE ŞI MENTENANŢĂ A 

SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

SERVICIUL DE INFORMARE PUBLICĂ
PRIN SIP-SMS/E-MAIL

Transmite orice informație publică prin sms și prin e-mail, securizat, în 
timp real și cu o interfață prietenoasă      alerte cu privire la lucrări publice, 
redirecționare trafic, oprire de gaze etc.      informări/convocări cu privire la 
evenimente locale      alerte predefinite      consultări publice cu rezultate 
contorizate, stocate și verificabile      felicitări către cetățeni.
   COST LICENȚĂ: 7.080 de lei/an, 590 lei/lună;
   5.900 de lei/an, cu plata într-o singură tranșă
   licența nu include costul pachetelor de sms.

Aproape 400 de proceduri personalizate     actualizare în funcție de 
modificările legislative      bibliotecă de documente cu semnătură 
digitală integrată      mesagerie și alerte      suport tehnic     acces 
pentru oricâți utilizatori.
   

PACHETUL „NECESITATE”

COST LICENȚĂ: 3.600 de lei/an, 300 lei/lună;
   3.000 de lei/an, cu plata într-o singură tranșă


