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1. Generalităţi
Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţii tehnice, face parte integrantă din referatul de achiziţie şi
constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant
propunerea tehnico-financiară, în condiţiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este "preţul cel mai
scăzut".
2. Obiectivul procedurii de achiziţie
Achiziţie publică de achiziţie de servicii de servicii specializate dezvoltare pagină web (inclusiv
servicii de mentenanţă) care va permite o transparenţa mai mare a activităților desfășurate, precum şi
o modalitate mai ușoară de obținere a informațiilor. Acest website va permite obținerea informațiilor
utile şi necesare pentru desfășurarea proiectului POSDRU/161/2.1/G/137930 „Stagiile de practică – o
premisă a reuşitei profesionale”.
3. Beneficiar
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
4. Compartimentul responsabil
Compartimentul juridic , Str. Târgu din Vale, Nr.1, 110040 Piteşti;
telefon: +40348 453 113
fax: +40348 453 123
5. Surse de finanţare
Proiect/program finanţat din fonduri comunitare – FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN
FONDURI STRUCTURALE - FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POSDRU 2007-2013.
6. Procedura achiziţiei publice
ACHIZIŢIE DIRECTĂ – conform legislaţiei în vigoare (OUG 34/2006 actualizată, etc.),
instrucţiunilor şi deciziilor emise de AMPOSDRU - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, a
instrucţiunilor şi clarificărilor emise de OIPOSDRU – Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic şi a normelor interne.
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7. Specificaţii tehnice
Realizarea website-ului www…………...ro
7.1. Cerințe generale
Website-ul:
Va permite accesarea modulului de administrare folosind un protocol securizat şi prin intermediul unui
cont cu username şi password.
Platforma va permite posibilitatea accesării şi postării rapide, oricând şi de oriunde (de la
distanţă - via Internet) a documentelor şi intormaţilor de interes general.
Prestatorul va elabora şi va pune la dispoziţia beneficiarului un sistem de gestionare a
conţinutului platformei usor de utilizat şi va instrui m i n i m doi membri ai echipei de proiect în
privinţa utilizării acestuia.
În acest sens, prestatorul va elabora şi va livra un manual de instalare şi utilizare a aplicaţiei,
care va conţine cel puţin urrnătoarele informaţii.
• caracteristicile generale ale secţiunii de administrare,
• modificările setărilor platformei,
• modificarea conţinuturilor,
• descrierea motorului de căutare s.a.m.d.
Modulul de administrare va permite:
• editarea structurii website-ului, încărcarea de fișiere şi imagini în timp ce versiunea publică rămâne
neschimbată;
• adăugarea/ștergerea modificarea administratorilor
• suport pentru română şi engleză;
• Va avea o arhitectură scalabilă;
• Va dispune de un motor intern de căutare
• Paginile web vor fi optimizate pentru a fi bine clasate în motoarele de căutare;
• Toate paginile web vor conține marcaje meta care să explice conținutul paginii şi să enumere
cuvintele cheie pentru pagina respectivă.
Cerințe de design
Website-ul trebuie să respecte o linie de design corespunzătoare cu cerințele POSDRU
Layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puține informații sau pagina redimensionabilă
în cazul website-urilor cu un volum mare de informații;
• Sursa imaginilor să fie proprie. În cazul în care se inserează de pe internet trebuie verificat dacă acele
imagini sunt sub copyright, iar imaginile care se pot descarcă gratis şi care se pot prelucra să nu se
folosească de sursa originală;
• banner-ul din antet să fie reprezentativ şi să conțină după caz sigla sau logo-ul instituției
• se recomandă evitarea inserării de meniuri de tip flash sau Java script în website-uri instituționale.

Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: Investeşte în oameni !
Contract POSDRU/161/2.1/G/137930

Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/137930
Titlul proiectului: „Stagiile de practică – o premisă a reuşitei profesionale”

Se poate însă crea un fișier de tip text în care va fi introdus codul iar în pagina html va fi dat un link
către el astfel: <script type=”text/javascript” src=”nume_fisier.js”></script>;
• documentele care fac obiectul unor hiperlegături trebuie să fie tip:
PDF
JPG recomandat, PGN sau GIF;
ZIP
• tehnologia de realizare a website-ului trebuie să fie compatibilă Linux;
• nu se acceptă pagini .aspx/.asp
Stil
Design-ul website-ului trebuie să fie unul simplu, original şi modern. Pentru toate paginile se va folosi
un stil unitar. Adăugarea unei noi pagini va diferi de celelalte doar prin informația conținută.
Legături
Toate paginile vor conține legături utile în cadrul website-ului
Contact
În cadrul website-ului va exista posibilitatea transmiterii de mesaje (cereri de informaţii, sugestii,
reclamaţii etc.) prin intermediul unui form personalizat, la secţiunea contact. Acest form va prelua
datele de identificare (nume, prenume, e-mail) ale destinatarului cât şi mesajul respectiv.
Mesajul, împreună cu datele de identificare se vor transmite automat la o adresă de mail care
poate fi modificată de către beneficiar prin intermediul modulului de administrare.
Audienta vizată
Grupul țintă:
Cursanți – în vederea actualizării şi îmbunătățirii competentelor, discuții între cursanți referitoare la
unele probleme comune ;
Participanți la workshop-uri organizate în cadrul proiectului.
Copyright
După realizarea website-ului, toate drepturile de autor vor reveni în întregime Universității din Pitești
Recepția serviciului de creare web – site
Recepția serviciului de creare web – site se va efectua în condițiile tehnice impuse de cerințele
prezentului caiet de sarcini, a specificațiilor tehnice anexate şi de standardele în vigoare. Se va întocmi
un proces verbal pentru recepția serviciilor.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica website-ul creat.
Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini vor fi considerate minimale pentru calificare.
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Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerinţele minimale privind caracterisicile tehnice şi cele
contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare.
Caracteristicile specificate în Caietul de Sarcini sunt minimale şi obligatorii.
Ofertanţii pot oferi servicii cu caracteristici superioare celor specificate.
Ofertantul va trebui să prezinte oferta pentru construirea şi mentenanţa site-ului
www.nume.ro luând în calcul următoarele:
Servicii furnizate de website
Afișarea rapidă a conținutului într-o manieră intuitivă;
Formular de contact, care să trimită automat mesaje de tip e-mail la o adresa pe care beneficiarul o
poate modifica prin intermediul modulului de administrare şi care să conțină numele, prenumele,
adresa de e-mail şi mesajul respectiv;
Motor intern de căutare în site.
Posibilitatea administrării prin intermediul website-ului.
Conținut
Structura site-ului:
Despre noi
Noutăți
Prezentare proiect
Activități
Legislație
Galerie foto – video
Link-uri
Contact
Substructura site-ului va urmări derularea activităților în implementarea proiectului.
Pagina va conține un contor pentru numărul de vizitatori şi sau afișări Analytics etc.
Actualizarea website-ului
Actualizarea şi întreținerea website-ului va fi realizată de către beneficiar prin intermediul modulului
de administrare oricând este cazul.
Găzduire
Se solicită servicii de găzduire a site-ului.
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Accesibilitate
Standarde
Proiectarea paginilor website-ului trebuie să îndeplinească cerințele de compatibilitate şi accesibilitate
în concordanta cu specificațiile W3C
 site-ul cu adresa www.........................ro trebuie să aibă titlul complet „Stagiile de practică – o
premisă a reuşitei profesionale”, iar în descriere un scurt text comunicat ulterior;
 optimizarea website-ului astfel încât să fie afişat identic indiferent de navigatorul web folosit;
 optimizarea website-ului astfel încât să poată fi accesat şi de pe dispozitivele mobile (smarphone,
tabletă, s.a.) indiferent de navigatorul web folosit
 respectarea elementelor de identitate vizuală puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă;
 optimizarea timpului de încărcare a website-ului;
 înscrierea website-ului în principalele motoare de căutare;
 optimizarea configurării website-ului pentru a fi înscris pe principalele motoare de căutare;
 back-up zilnic al acestuia pentru perioada contractului;
 găzduire domeniu minim 16 luni, 8 GB, spaţiu stocare, căsuţă de e-mail nelimitate, trafic
nelimitat şi asigurarea funcţionalităţii minim 2 luni de la expirarea contractului.
 număr de pagini nelimitat; site-ul este administrat şi astfel este permisă creearea paginii cu un
număr nelimitat;
 optimizarea SEO;
 statistici vizitatori;
 asigurarea update-ului website-ului în maxim 24 ore cu informaţiile (text, imagini, video, s.a.)
transmise de persoana de contact nominalizată de beneficiar pentru o perioadă de minim 16
luni.
 asigurarea serviciilor de mentenanţă (întreţinerea şi actualizarea site-ului) pentru o perioadă de
minim 16 luni.
 Realizarea unei recepţii parţiale în maxim 30 de zile de la data încheierii contractului; la data
recepţiei parţiale prestatorul trebuie să prezinte o formă initială a paginii web, cu acordul de
identitate vizuală furnizat de contractor.
 asigurarea tuturor infomaţiilor şi cunoştinţelor (inclusiv a parolelor de administrare şi
modalităţilor de acces) necesare întreţinerii şi actualizarii site-ului după perioada de minim 16
luni la care se adaugă minim 2 luni de garanţie.
7.2. Asistenţă tehnică
Prestatorul trebuie să pună la dispoziţia beneficiarului un serviciu de tip ASISTENŢĂ pe perioada
implementării contractului.
Cerinţe pentru serviciul ASISTENŢĂ
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 să opereze la o capacitate adaptată necesităţilor beneficiarului pe durata programului de lucru
(cel puţin un om alocat în intervalul orar 9 – 17);
 să asigure suport prin e-mail şi suport telefonic;
 să răspundă la solicitările primite în termen de maxim 24 de ore;
 în cazul unor sesizări care presupun un timp mai îndelungat de răspuns, la propunerea
prestatorului, se va stabili un termen, cu acordul beneficiarului;
 să asigure suport tehnic pentru identificarea naturii disfuncţionalităţilor semnalate (eroare de
software, eroare de hardware, eroare de aplicaţie specifică sau eroare de operare) şi să
declanşeze prompt procedurile specifice de izolare/remediere.
7.3. Proprietatea intelectuală
Drepturile de autor pentru informaţiile stocate în baza de date, template-ul portalului şi elementele
vizuale, vor aparţine beneficiarului.
7.4. Alte cerinţe
În cazul în care beneficiarul solicită alte modificări decât cele menţionate mai sus, prestatorul se obligă
să le efectueze, conform solicitărilor venite din partea beneficiarului. Termenele de realizare ale
acestora se vor stabili de comun acord între beneficiar şi prestator .
Prestatorul va prezenta beneficiarului o estimare de timp pentru efectuarea modificărilor.
Prestatorul va proceda la efectuarea modificărilor menţionate numai în urma acordului beneficiarului
(scris sau telefonic).
Prestatorul va oferi soluţii de îmbunătăţire a aplicaţiei şi a bazei de date (facilităţi suplimentare faţă de
caietul de sarcini, relevante pentru domeniu). Oferirea acestor soluţii nu implică nici un cost
suplimentar din partea beneficiarului.
8. Precizări finale
Prestatorul va încheia Contractul de prestări de servicii cu beneficiarul în maxim o zi lucrătoare de la
data atribuirii de oferte.
Beneficiarul va încheia cu prestatorul un Proces verbal de acceptanţă a serviciilor în urma efectuării
transferului website-ului pe serverul beneficiarului, configurării acestuia şi asigurării funcţionalităţii
conform prevederilor Contractului de prestări de servicii.

Manager proiect,
Prof.univ.dr. Anton-Florinel Boţa-Moisin
Consilier Juridic,
Jr. Teodora Magdalena BUCURESCU
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