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CAIET DE SARCINI
Achiziţia serviciilor de realizare si intretinere pagina web
COD CPV: 72413000-8

GENERALITATI
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul
cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică şi financiară de către fiecare ofertant.
Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice oferta prezentata, care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare doar in masura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din caietul de
sarcini.
Nerespectarea cerinţelor minime va conduce la eliminarea ofertei ca fiind neconformă.
Autoritatea contractanta:
ASOCIATIA WWF ROMANIA, Municipiul Bucuresti, România, Str. b-dul Tudor Vladimirescu nr. 29,
Bucuresti, cod postal 050881, România
DETALII PRIVIND CONTRACTUL
In vederea implementarii Proiectului ,,Îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de
interes conservativ din Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa şi ariile naturale de interes comunitar şi
naţional suprapuse prin revizuirea planului de management integrat“ - proiect cofinanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, WWF
ROMANIA, partener in cadrul proiectului doreste achizitionarea de servicii de Realizare si intretinere
pagina web .
Procedura achizitie: directa

OBIECTUL CONTRACTULUI
Prezentul contract are ca obiect achizitionare serviciilor de realizare si intretinere a unei pagini
web/sectiune in site-ul oficial al administratiei ariei protejate Parcul National Cheile Nerei-Beusnita,
achizitia este aferenta activitatii A.G.2. – Publicitatea obligatorie a proiectului
Actiunea de realizare a unei pagini web/sectiune in site-ul oficial al administratiei ariei protejate
Parcul National Cheile Nerei-Beusnita are ca tip de public tinta persoanele intereste de protejare
naturii, de turismul prietenos cu natura, fotografi, biologi, comunitate locala, centre educationale,
persoane interesate de natura salbatica si de ariile protejate. Site-ul va cuprinde detalii despre proiect,
vor fi mediate evenimente din timpul desfasurarii si dupa finalizarea proiectului, va cuprinde o galerie
foto care promoveaza aria protejata si informatii utile din lucrul cu comunitatile locale.
Operatorul economic selectat va trebuie să asigure elaborarea paginii web/sectiunii site-ului:
- implementarea sectiunii;
- design site/sectiune;
- introducere conţinut şi dezvoltare;
- garantie/mentenanta

SPECIFICATII TEHNICE
Platforma online va trebui să fie astfel încât să respecte următoarele cerinţe tehnice minimale:
o Compatibilitate desktop si mobil;
o asigurare acces utilizatori;
o asigurarea serviciilor de optimizare;
o asigurare servicii de prevenire şi combatere a riscurilor de securitate;
o furnizare de rapoarte privind numărul de accesări, numărul de utilizatori unici
Cerințe referitoare la structura platformei
o La nivel general, platforma online va conţine 2 module: site web public, disponibil tuturor
utilizatorilor si modul administrare.
o Site-ul web va fi structurat după conținutul pus la dispozitie de Autoritatea Contractantă,
în format text și/sau imagine (acolo unde este cazul)
o Toate materialele/produse/servicii mentionate mai sus vor respecta regulile de identitate
vizuală POIM 2014 – 2020 și prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele
Structurale 2014 – 2020, actualizat 2018 prin Ordinul de Ministru nr. 1925/29.01.2018.
o Platforma va avea incorporat un motor de căutare după cuvinte-cheie introduse, căutarea
efectuându-se în tot conţinutul site-ului, inclusiv după cuvintele-cheie definite pentru documentele
încărcate pe site
o Structura finală a platformei online va fi elaborată de comun acord cu Autoritatea Contractantă
Cerinţe tehnologice
o Tehnologia utilizată în dezvoltarea platformei nu trebuie să implice costuri suplimentare de
licenţiere din partea Autorităţii Contractante.
o Proiectarea paginilor trebuie să îndeplinească cerinţele de compatibilitate şi accesibilitate
acceptate la nivel mondial drept standarde internaţionale în domeniu.
Cerinţe privind grafica
o Designul sectiunii trebuie să fie atrăgător, cu sobrietatea necesară imaginii Parcului National
Cheile Nerei-Beusnita, dar fără a da impresia de rigiditate.
o Contrastul dintre litere/scris și fond trebuie să fie suficient de mare pentru vizualizarea rapidă
a conținutului. Fonturile utilizate vor asigura lizibilitatea textului indiferent de browser sau
platforma utilizatorilor.
o Propunerile grafice trebuie să creeze un concept vizual unitar, in conformitate cu sectiunile
existente si sa respecte regulile de identitate vizuală POIM 2014 – 2020 și prevederile
Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale 2014 – 2020, actualizat
2018 prin Ordinul de Ministru nr. 1925/29.01.2018.
o Stilul de scriere trebuie să fie unitar în toate paginile în funcţie de categorie (titlu, cap lista,
lista, text, etc.).
o Pentru imaginile din galeria de imagini va exista posibilitatea derulării fișierelor media făcând
click pe butoane tip “înainte/înapoi”
Mentenață, actualizare, dezvoltare și instruire
Prestatorul se obligă ca pe perioada de derulare a contractului:
o să actualizeze conţinutul platformei cu informaţii furnizate de Autoritatea Contractantă (text,
multimedia, etc.) la cererea Autorităţii Contractante;
o să dezvolte platforma în concordanţă cu necesităţile sesizate la cererea Autorităţii
Contractante
o să evalueze riscurile de securitate şi să efectueze optimizări pentru asigurarea securităţii cu o
periodicitate lunară şi la cererea Autorităţii Contractante
o prin mijloace proprii şi fără costuri suplimentare, să remedieze disfuncţionalităţile sesizate şi
să corecteze erorile de aplicaţie apărute

Etapele activitatii de realizare a sectiunilor aferente proiectului vor fi stabilite, de comun acord, de
Autoritatea contractanta si de Prestator, in functie de necesitatile proiectului.
Drepturi de proprietate intelectuală:
Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de
proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute ca urmare a executării serviciilor ce fac obiectul
prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea Autorităţii contractante, care le poate utiliza, publica sau
transfera după cum consideră necesar, fara limitare geografica sau de alta natura
Valoarea estimata a contractului este de 5041,18 lei fara TVA

Durata contractului:
Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia și dureaza până la data de decembrie
2023, cu posibilitatea de prelungire.
Termen de plată
Rapoartele elaborate de Prestator pe parcursul implementarii activitatilor vor fi supuse aprobarii
autoritatii contractante, aprobare care va sta la baza efectuarii platilor. Dupa aprobarea rapoartelor,
prestatorul poate emite facturii fiscale.
Plata serviciilor prestate se va realiza în baza facturilor fiscale emise de către prestator, în termen de
30 de zile de la receptionarea acestora. Fiecare factură fiscală va fi însoţită, în mod obligatoriu, de
procesul-verbal de recepţie a serviciilor prestate în perioada de facturare.

Intocmit: Cristina Curelea
Manager proiect: Mariana Drugă

