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Ministerul Administraţiei şi
Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional
"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"

ANUNŢ PRIVIND ACHIZIŢIA
DE SERVICII DE PROIECTARE DE PAGINI WEB

pentru proiectul:
“Dezvoltarea Resurselor Umane şi îmbunătăţirea eficacităţii
organizaţionale în cadrul Administraţiei Publice din judeţul
Suceava”
Contract nr. 277/22.06.2011-PODCA/COD SMIS: 17286
- Data: 2.08.2011 Universitatea Ștefan cel Mare Suceava a demarat în data de 22.06.2011 proiectul cu titlul:
“Dezvoltarea Resurselor Umane şi îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în
cadrul Administraţiei Publice din judeţul Suceava.”, Cod SMIS: 17286, cofinanțat din
Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacităţii
Administrative” (PO DCA), Axa prioritară 1 - “Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.3.
„Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 11
de luni.
Surse de finanțare
Proiectul beneficiază de o finanțare nerambursabilă de 98% respectiv, 85% din Fondul
Social European şi 13% din bugetul naţional, prin Programul Operațional „Dezvoltarea
Capacităţii Administrative” (AM PODCA).
Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului,
lansează procedura de achizitie servicii de proiectare de pagini web, respectiv
procedura de achiziție directă.
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Obiectul contractului de achiziţie
Obiectul contractului îl constituie / reprezintă achiziția de servicii de proiectare de
pagini web pentru proiectul cu titlul“Dezvoltarea Resurselor Umane şi îmbunătăţirea
eficacităţii organizaţionale în cadrul Administraţiei Publice din judeţul Suceava”,
Cod SMIS: 17286.
Cod CPV:
72413000-8, Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web)
Cerinţe minimale / Clauze contractuale obligatorii
Condiţii de livrare: termen de livrare final - maxim 14 zile de la data semnării
contractului.
Standarde de calitate: ofertantul va pune la dispoziţia beneficiarului, prin oferta
tehnică, datele de contact pentru două persoane implicate în proiectarea site-ului
web al proiectului, inclusiv CV-uri care evidentiază experienţa în domeniu.
Ofertantul va anexa la oferta tehnică, o schiţă de manual de utilizare a aplicaţiei în
care se vor specifica capitolele ce vor fi detaliate ulterior.
Punere în funcţiune/recepţie: prestatorul va asigura punerea în funcţiune în minim
o etapă intermediară până la recepţia finală, în care va rula aplicaţia la sediul
beneficiarului, adaptând funcţionalităţile şi grafica după recomandările echipei de
implementare.
La momentul recepţiei finale, ofertantul se obligă să pună la dispoziţia echipei de
implementare un manual de utilizare complet al aplicaţiei web, în care se vor
explica detaliat atât modul general de utilizare al acesteia cât şi al funcţionalităţilor
specifice solicitate.
Ofertantul va colabora cu echipa de implementare pentru obţinerea avizului de
identitate vizuală specific programelor PO DCA.
Preţul contractului: preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.
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Specificaţii tehnice ale serviciilor
Se solicită ca web site-ul să conţină cel puţin următoarele secţiuni:
1. Sistem de management al utilizatorilor, cu următoarele funcţii:
a. Înregistrare în cadrul site-ului
Acesta trebuie să permită particularizarea informaţiilor solicitate utilizatorului la
momentul înregistrării;
b. Posibilitatea de control a utilizatorilor înregistraţi de către
administratorul site-ului;
c. Actualizarea informaţiilor, utilizatorii vor putea realiza actualizări ale
informaţiilor personale;
d. Afişarea diferită a informaţiilor în funcţie de tipul de utilizatori. Aceasta
se va realiza în funcţie de statusul celui care le accesează (utilizator înregistrat,
utilizator cu atributii avansate, vizitator).
2. Formulare specifice
Pentru colectarea de informaţii specifice pe parcursul derulării proiectului, site-ul
trebuie să permită construcţia de formulare care să permită preluarea diverselor
informaţii prin intermediul câmpurilor specializate de tip: alfanumeric, numeric, e-mail,
încărcare fişiere, liste predefinite. La momentul preluării informaţiilor sistemul trebuie să
permită validarea acestora.
Proiectarea site-ului web trebuie să asigure posibilitatea desfăşurării activităţii de
actualizare şi întreţinere a diverselor baze de date create prin proiect.
3. Sistem de management al proiectului
Pentru o transmitere eficientă a informaţiilor legate de implementarea proiectului între
membrii echipei de implementare, site-ul proiectului va oferi şi un sistem de
management al proiectului. Acesta va permite:
Managementul activităţilor, cu precizarea responsabilului, duratei de realizare, etc.;
Gestionare de fişiere;
Prezentarea unui calendar de evenimente;
Listă de discuţii;
Management al conţinutului în funcţie de atribuţiile utilizatorilor.
4. Sistem de newsletter
Sistemul va permite:
- transmiterea de email-uri către liste specifice de utilizatori;
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- suport pentru ataşamente.
5. Web feed
Crearea în cadrul site-ului a unui sistem web feed care să ofere conţinut web din
cadrul site-ului şi legături către acest conţinut. Acest sistem web feed va trebui să
permită:
Abonarea utilizatorilor la conţinutul site-ului şi la actualizări, astfel încât aceste date
să se transmită în mod automat către utilizatori;
Posibilitatea de creare a unui numar nelimitat de web feed-uri;
Posibilitatea alegerii numărului de articole ce apar în web feed;
Posibilitatea ordonării articolelor în cadrul feed-ului (ordonare după dată sau după
secţiunile site-ului);
Posibilitatea alegerii numărului de cuvinte care vor fi afişate în prezentarea fiecărui
articol în cadrul feed-ului;
Posibilitatea alegerii modului de randare HTML;
Posibilitatea alegerii modului de includere a imaginilor din articole;
Posibilitatea alegerii secţiunilor din site pe baza cărora să se creeze web feed-uri;
Posibilitatea alegerii individuale a articolelor ce vor fi incluse în cadrul web feed-uri.
6. Forum
În scopul facilitării realizării reţelelor virtuale, site-ul va oferi un sistem de forum.
Această aplicaţie din cadrul site-ului va conţine/permite:
Secţiune de login;
Crearea de topicuri de discuţie;
Postarea de mesaje şi afişarea lor în cadrul site-ului;
Forumul va fi integrat vizual dar şi din punct de vedere al managementului
utilizatorilor cu site-ul general;
Forumul va asigura roluri diferite pentru utilizatori neînregistraţi, înregistraţi,
administratori şi moderatori;
Sistem de monitorizare a mesajelor nou postate în cadrul forumului;
Posibilitatea ataşării de fişiere în formate specificate de administrator la mesajele
postate;
Statistici privind numărul de utilizatori, mesaje postate.
7. Sistem de backup al site-ului web pentru protejarea datelor
Sistemul trebuie să asigure:
Posibilitatea de creare a unei copii de backup a întregului site;
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Posibilitatea restaurării site-ului pe baza copiei de backup;
Posibilitatea de filtrare a fişierelor şi directoarelor pentru care se doreşte crearea de
copii de backup;
Posibilitatea programării unui proces de backup automat.
Criteriul aplicat
Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este prețul cel mai scăzut.
Termenul limită de depunere a ofertelor: 8.08.2011, ora 10:00 (ora locală). Orice ofertă
primită după termenul limită de depunere a ofertelor, stabilit în documentația descriptivă
pentru ofertanți, nu va fi evaluată de achizitor fiind păstrată la sediul achizitorului.
Orice ofertă transmisă la o altă adresă decât cea indicată mai jos, nu va fi luată în
considerare.
Valabilitatea ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă timp de 30 zile de la data limită
pentru depunerea ofertelor.
Date de contact ale Achizitorului
Ofertele vor fi trimise în atenția:
Numele şi Prenumele: Administrator financiar, Ramona Elena PRAZNIŢCHI
Telefon:0330/103 703, Fax: 0330/103 703
Email: ramonam@usv.ro, Web: www.seap.usv.ro
Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, str. Universităţii, nr. 13, Corp F, Parter, Birou
Achiziţii Publice
Operatorii economici interesați pot obține mai multe informații de luni-vineri, între orele
09.00 - 16.00 (ora locală), cu excepția sărbătorilor legale, la adresa de mai sus.
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