
 

   
 

 

RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI 

Servicii de realizare, găzduire, actualizare și întreținre website, în cadrul Proiectului 
„Nordis – Creșterea șanselor de incluziune socială a romilor privați de libertate din 

Penitenciarul Aiud” 
 

 

Solicitare clarificări 1 

Considerând ca Obiectul contractului - 1.1.3. Întreținerea și actualizarea 
periodică a site-ului, conform solicitărilor beneficiarului - Ce așteptări aveți 
din punct de vedere al prețului pentru întreținere după predarea site-ului 
(întreținerea lunara)? 

Răspuns 1 

Conform specificațiilor tehnice Prestatorul are obligația de a realiza 
următoarele activități în ceea ce privește întreținerea lunară a site-ului: 

- furnizarea de rapoarte Google Analytics sau similar; 
- efectuarea de servicii de optimizare; 
- efectuarea de servicii de prevenire și combatere a riscurilor de securitate; 
- asigurarea suportului tehnic pe toată durata contractului pentru asigurarea 
bunei funcționări a platformei; 
- rezolvarea disfuncționalităților de dezvoltare apărute și corectarea erorilor 
de aplicație apărute; 
- realizarea de modificări în structura website-ului (termenul de modificare a 
acestuia este de 72 de ore de la transmiterea scrisă a solicitării); 
- efectuarea de revizuiri periodice a incidentelor de securitate și a riscurilor 
de securitate, precum și realizarea optimizările necesare; 
- realizarea upgrade-urile de securitate necesare pentru protejarea 
platformei față de vulnerabilitățile noi apărute; 
- notificarea beneficiarul cu privire la incidențele majore de securitate 
survenite pe perioada derulării contractului; 
- actualizarea conținutului cu informații furnizate de beneficiar; 
- optimizarea materialului multimedia ce va fi adăugat pe site la cererea 
beneficiarului; 
- dezvoltarea site-ul în concordanță cu necesitățile sesizate la cererea 
beneficiarului; 
- evaluarea riscurilor de securitate și efectuarea de optimizări pentru 
asigurarea securității cu o periodicitate lunară și la cererea beneficiarului prin 
mijloace proprii și fără costuri suplimentare; 
- remedierea disfuncționalităților sesizate, precum și corectarea erorile de 
aplicație apărute. 
De asemenea, pentru asigurarea funcționalității continue a site-ului 
Prestatorul mai are și următoarele obligații: 
- update-ul site-ului, componentelor, temelor și plugin-urilor, la ultimele 
versiuni existente; 
- instalarea patch-uri și update-uri de securitate; 
- backup-ul site-ului. 



 

   
 

Solicitare clarificări 2 

Va rugam sa ne confirmati corectitudinea valorii estimate a achizitiei Servicii 
de realizare, găzduire, actualizare și întreținre website, publicata pe 
platforma SEAP sub nr. ADV1207593. 
Pretul de 1323,53 lei (fara tva) se refera la serviciile din ANEXA LA 
FORMULARUL DIN OFERTA si mai exact: 
Servicii de realizare website x 1 buc 
Servicii de găzduire website x 31 luni 
Servicii de actualizarea și întreținerea website x 31 luni 

Răspuns 2 

Vă confirmăm că valoarea estimată a achiziției de Servicii de realizare, 
găzduire, actualizare și întreținre website este de 1.323,53 lei, fără TVA, așa 
cum a fost aceasta publicată în cadrul anunțului publicitar din SEAP nr. 
ADV1207593. 

 

 


