
/06/36.05.20llAct aditional Nr. 3 
la Contractul de prest�ri servicii nr. 268 din data de 30.04.2020 

Art. 1 Partile contractante: 
Achizitor: Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti - PROEDUS
Prestator: DINAMIC MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.
Cu datele de identificare mentionate in contract. 

S-a incheiat prezentul act aditional la contractul de servicii nr. 268/30.04.2020 avand ca obiect prestarea serviciilor de intretinere si gazduire site-uri web. prin care partile consimt. prin liberul acord de vointa. 
exprimat in forma neviciata. modificarea urmatoarelor clauze contractuale, care vor avea urmatorul continut. 
urmand ca celelalte clauze sa ramana nemodificate: 

Art. 2 Obiectul contractului
Obiectul contractului se modifica dupa cum urmeaza: 

Prestatorul se obliga sa presteze servicii de administrare, gazduire, mentenant� si dezvoltare site-uri 
WEB (hubproedus.ro si proedus.ro), cu respectarea urm�toarelor cerin�e minime _i obligatorii: 

spatiu de gazduire pentru website-uri si pentru e-mail de 500GB;
asistenta 24h/24h; 
gazduire si initializare sesiuni de streaming; 
se va pune la dispozitie o persoana de contact care va gazdui sesiuni de streaming live in functie de 

cerintele beneficiarului; 
certificate SSL pentru toate domeniile gazduite; 
trafic lunar nelimitat pentru toate site-urile gazduite; 
IP dedicat;

protectie impotriva atacurilor de tip Distributed Denial-of-Service (DDoS):
monitorizarea si curatarea periodica a log-urilor de pe server: saptamanal se vor verifica logurile de 
pe serverul de gazduire si in caz de erori se vor remedia;

actualizare continut pagini web (adaugare text,imagini): la cerere se vor actualiza continutul paginilor 
web pentru site-urile gazduite;: 
modificare structura website la cerere; 
la intrarea in contract se efectueaza optimizarea SEO pentru toate site-urile gazduire. ulterior se vor 
optimiza doar paginile nou adaugate; 

adaugarea website-urilor gazduite in directoare web pentru obtinerea de backlink-uri: 
optimizare viteza de incarcare a site-ului; 
administrare cont mailgun: achitare servicilor aferente utilizarii: monitorizare emailuri trimise: 
corectare erori care pot duce la intreruperea serviciului 
administrare cont vimeo: achitarea servicilor aferente utilizarii: monitorizarea spatiului de stocare:
optimizarea materialelor incarcate; 
verificarea periodica a site-ului si a functionalitatii acestuia; 
modificarea, blocarea sau crearea de noi conturi de e-mail; 
verificarea functionalitatii link-urilor; 
copie de siguranta o data la 2 zile a site-urilor; 
administrarea bazelor de date;
imbunatatirea designului site-ului: in functie de designe-ul site-urilor se vor imbunatatii si optimiza

pentru toate tipurile de dispozitive (mobil, tableta, pe): 
monitorizare pagerank si rezultate in motoarele de cautare;
monitorizare si blocare e-mail-uri de tip spam.

Art. 3 Durata contractului 

Durata contractului se prelungeste cu I luna calendaristica fata de perioada convenita initial. respectiv pain 
na 

la data de 30.06.2021 



Art. 4 Pretul contractului 
Avand in vedere modificarea obiectului contractului prin renuntarea la serviciile de mentenanta echipamente 

T (laptopuri, imprimante, unitati PC, etc) precum _i modificarea celorlalte activitati care trebuie prestate, 

pretul contractului se modifica dupa cum urmeaza: 

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului platibil prestatorului de catre achizitor pentru prestarea 
conforma a serviciilor ce formeaza obiectul prezentului contract este de 3.780,00 lei exclusiv TVA, 

respectiv 4.498,20 lei cu TVA inclus. pentru o perioada contractuala cuprinsa intre 01.06.2021 si 

30.06.2021. 

Prezentul act aditional a fost incheiat astazi, in doua exemplare cu valoare egala, cate unul pentru fiecare

parte.

Achizitor, Prestator, 

Centrul de Proiecte Educationale si DINAMIC MANAGEMENT CONSsULTING S.R.L. 

Sportive Bucuresti - PROEDUS 

Director, Prin Administrator 

Avizat iuridir

Avizat Sef Serviciu Rélatii publice,

Intocmit, 
Consilier 


