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                  DE ACORD,           
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      Victor DRUGĂ 
 
 

 
SecŃiunea A3: CAIET DE SARCINI 

 
Prezentul Caiet de sarcini detaliază cerinŃele minime şi obligatorii pentru atribuirea 

Contractului de servicii de realizare, găzduire şi mentenanŃă a site-ului web dedicat Programului 
RO10 – Copii şi tineri în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 
naŃionale şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al SpaŃiului 
Economic European 2009 – 2014. 

 
1. INFORMAłII GENERALE 
Autoritatea contractantă, este FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ (FRDS), 

înfiinŃat prin Legea nr. 129/1998, cu modificările şi completările ulterioare, organism de interes 
public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Guvernului României. 
 Pentru atingerea obiectivelor sale, în cei 14 ani de funcŃionare, FRDS a finanŃat peste 1400 
proiecte de mică infrastructură, servicii sociale şi activităŃi generatoare de venit, pentru comunităŃi 
rurale şi urbane sărace şi grupuri dezavantajate, în valoare totală de cca. 82 000 000 euro. 

FRDS a fost desemnat operator de program pentru implementarea Programului RO10 – Copii 

şi tineri aflaŃi în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 

naŃionale şi pentru promovarea incluziunii sociale, în baza art. 19 al O.U.G. nr. 88 din 12 decembrie 
2012 privind cadrul instituŃional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenŃei 
financiare acordate României prin Mecanismul financiar al SpaŃiului Economic European  norvegian 
pe perioada de programare 2009-2014.  

 
2. INSTRUCłIUNI PRIVIND ÎNTOCMIREA OFERTEI  

 2.1. Documente de calificare 
 Ofertantul va prezenta toate documentele, în corelaŃie cu SecŃiunea A1 – Fişa de date a 

achiziŃiei, furnizând toate documentele solicitate la acest capitol. 
2.2. Propunerea tehnică 
Ofertantul va prezenta propunerea tehnică, în conformitate cu cerinŃele Caietului de Sarcini, 

furnizând toate datele solicitate, conform Formularului 6. 
2.3. Propunerea financiară 
Ofertantul va prezenta oferta fianciară, în conformitate cu cerinŃele Caietului de Sarcini, 

furnizând toate datele solicitate, conform Formularului 7. 
 
3. CERINłE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE 

 Prestatorul va realiza pentru autoritatea contractantă un nou website dedicat Programului  

SEE RO10 şi va asigura atât găzduirea cât şi mentenanŃa acestuia pe o perioadă de 3 ani.  
 Totodată prestatorul va asigura şi obŃinerea unui domeniu web pe care va funcŃiona acest site. 
 Prestatorul va crea şi un cont asociat site-ului pe reŃele sociale. 
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3.1. OBIECTIVE  

 Obiectivul major al site-ului este informarea eficientă a entităŃilor interesate asupra 
obiectivelor şi rezultatelor Programului  SEE RO10, precum şi promovarea acestora către publicul 
larg. 
           Obiectivele specifice urmărite în funcŃionarea website-ului sunt: 

-  obŃinerea unui timp de răspuns mai bun la încărcarea paginilor din site, atât în modul public,  
    cât şi în mod administrare, 
-  posibilitatea de a actualiza conŃinutul digital al site-ului cu uşurinŃă şi flexibilitate, 
-  posibilitatea adăugării de noi facilităŃi, 
-  crearea de funcŃionalităŃi, care să permită arhivarea documentelor, introducerea de prezentări          
   PowerPoint, de prezentări video, 
-  prezenŃa sporită în motoarele de căutare, prin diverse tehnici de optimizare a indexării site-

ului în motoarele de căutare, 
-  realizarea sistemului de gestiune de conŃinut <SGC>, permiŃând, astfel, buna editare vizuală 

a structurii şi conŃinutului site-ului, 
-  site-ul va trebui să permită modificarea butoanelor din meniul orizontal (a numărului şi a   

conŃinutului acestora), modificarea numărului de coloane cu articole (1, 2 sau 3), pentru 
fiecare secŃiune din pagina principală; aceste coloane de articole vor putea fi de tipul 
fotografie, text sau combinat (realizat după un tipar prestabilit),  

-  posibilitatea adăugării, pe prima pagină, a unei secŃiuni dinamice care să cuprindă fotografii 
alături de care se va putea plasa text editabil din interfaŃa de gestionare conŃinut, 

-  crearea unei bune funcŃii de securitate a sistemului. 
 
 3.2. CERINłE 
         InterfaŃa site-ului trebuie proiectată Ńinându-se cont de recomandările şi standardele naŃionale şi 
internaŃionale existente în domeniu, iar soluŃia proiectată şi realizată trebuie să conŃină două 
componente esenŃiale: 

-   interfaŃa administrator – care reprezintă interfaŃa administrator a site-ului, prin intermediul   
     căreia va fi posibilă administrarea structurii şi conŃinutului site-ului, 

-  interfaŃa utilizator – care reprezintă partea publică a site-ului, accesibilă tuturor 
utilizatorilor Internet, adică partea site-ului afişată la deschiderea URL a site-ului. 

        Pentru actualizarea informaŃiei pe secŃiunea generală a site-ului, Prestatorul va realiza o 
interfaŃă care să permită formatarea textului introdus şi introducerea semnelor diacritice. Elementele 
vor fi separate şi configurabile individual. Se vor folosi stiluri CSS (Cascading Style Sheets) pentru 
afişarea diferenŃiată a meniurilor principale, a sub-meniurilor şi a link-urilor către articole. Va exista 
un stil implicit pentru textul introdus. 
       Întreg conŃinutul site-ului va Ńine seama de cerinŃele finanŃatorului, stipulate în Communication 
and design manual, disponibil la adresa http://eeagrants.org/Results-data/Results-
overview/Documents/Toolbox-for-programmes 
 
 3.2.1 InterfaŃa administrator (SGC) 
 Această interfaŃă permite administratorilor să gestioneze facil conŃinutul site-ului. Pentru a 
simplifica munca administratorului, la baza acestei interfeŃe trebuie implementate principii vizuale 
ale administrării conŃinutului. 
 InterfaŃa administrator trebuie să fie accesibilă doar unor persoane autorizate (trebuie 
realizată verificarea după nume de utilizator şi parolă pentru a acorda acces la interfaŃă).  
 Modulul de login va avea timeout şi blocare automată, pentru o perioadă de timp, în cazul 
introducerii unei parole eronate de 3 ori consecutiv. Parola din modulul de login va fi ascunsă şi 
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criptată. Administratorul va putea adăuga, şterge sau modifica informaŃiile din site. 
 Se va contoriza numărul de încercări repetate de a accesa interfaŃa de administrare. La 9 
încercări repetate nereuşite se va bloca accesul acelui IP la interfaŃa de administrare (deblocabil din 
interfaŃa de administrare). 
 FuncŃionalităŃile principale necesare: 
 - Gestionare conŃinut. În baza unui editor asemănător cu MS Word operatorul/ 
administratorul trebuie să aibă posibilitatea de a adăuga/redacta/şterge în mod vizual paginile si/sau 
articolele siteului. 
 Fiecare categorie va oferi posibilitatea definirii ordonării articolelor dupa data introducerii, 
titlu sau articol ID, în sens crescător sau descrescător. Sistemul trebuie să ofere minim 2 modalităŃi 
de introducere a informaŃiei de context: pagină textuală HTML standard sau ataşare de fisiere 
(documente, imagini) PDF, DOC, JPG, etc. cu titlu, rezumat, date bibliografice, data postare etc. De 
asemenea, va exista posibilitatea ca in cadrul paginilor HTML standard să poată fi inserate 
documente downloadabile. 
 - Gestionare structură site. Administratorul trebuie să poată defini arborele structurii site-
ului (totalitatea categoriilor şi subcategoriilor de orice nivel al site-ului) şi să ataşeze fiecărei 
categorii un anumit şablon care conŃine regulile de administrare şi vizualizare a conŃinutului 
categoriei respective. Se vor putea modifica părinŃii pentru fiecare capitol indiferent daca mai are 
copii mutându-se categoria cu totul păstrându-se caracteristicile copiilor. 
 - Gestionare fişiere. Prin mijloace vizuale, operatorul/administratorul trebuie să aibă 
posibilitatea de a gestiona fişierele stocate pe server. Această funcŃionalitate reprezintă echivalentul 
unui manager de fişiere prin intermediul căruia e posibilă gestiunea structurii de directoare, copierea, 
suprimarea sau redenumirea fişierelor. De aici se pot ataşa fişiere existente pe server, la orice articol 
din site, la alegerea administratorului. 
 - Configurare pagină principală. Pagina principală trebuie să aibă posibilitatea de a fi 
configurată de administrator. Astfel, el trebuie să poată afişa/ascunde versiunile lingvistice, articole, 
să poată adăuga noutăŃi, evenimente, text arbitrar, documente din conŃinutul site-ului şi defini 
ordinea afişării lor. De asemenea, administratorul trebuie să poată defini dinamic blocuri informative 
şi să indice ce informaŃie trebuie plasată în ele. 
 - Defineşte detalii. InterfaŃa administrator trebuie să dea posibilitatea de a actualiza 
informaŃia privind datele generale ale site-ului: contacte, adresă, copyright precum şi configurări de 
sistem generale: numărul de documente afişate pe pagină, metatag-urile, etc. 
 - Transferă conŃinut. Este o funcŃionalitate a interfeŃei administrator care va permite 
reorganizarea facilă a conŃinutului site-ului. Dacă e nevoie de a modifica structura site-ului, 
administratorul trebuie să aibă la dispoziŃie posibilitatea de a transfera uşor informaŃia din categoriile 
vechi (care trebuie suprimate sau care nu mai sunt relevante) în categoriile noi. 
Articolele vor avea definita structura arborescenta unde aparŃin şi care se va putea selecta şi 
modifica. 
 - Statistică. InterfaŃa administrator trebuie să asigure acces la informaŃia statistică detaliată 
zilnică, săptămânală, lunară şi globală a utilizatorilor site-ului. Administratorul trebuie să poată 
vedea şi analiza statistica după vizitele unicat, vizitele repetate. De asemenea, trebuie să fie calculat 
rating-ul documentelor site-ului după frecvenŃa de accesare. 
 
 3.2.2 InterfaŃa utilizator Internet 
 La baza acestei interfeŃe trebuie să stea un sistem facil de navigare, astfel încât toŃi utilizatorii 
să poată uşor găsi informaŃia căutată.  
InterfaŃa site-ului trebuie realizată în baza unui design original şi agreabil, optimizat pentru toate 
categoriile de utilizatori (lăŃime optima 960 pixeli, încărcare rapidă, elemente multimedia echilibrate 
şi optimizate, compatibilitate perfectă cu navigatoarele Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, 
Mozilla FireFox etc.). în cazul în care fereastra navigatorului este mai mica decât aceasta 
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dimensiune, pagina site-ului va trebui sa poată prezenta toate informaŃiile esenŃiale. 
 Prestatorul va propune achizitorului minimum 5 variante de layout, elemente grafice şi de 
dinamică a site-ului, dintre care se vor alege 2 variante care vor fi personalizate în vederea alegerii 
variantei finale. 
 În cadrul secŃiunii Proiecte FinanŃate, va exista o afişare tabelară a proiectelor, care vor fi 
stocate într-o bază de date minimală utilizând un SGBD free precum MySQL, disponibil pe 
platforma de găzduire a site-ului. 
 AplicaŃia va permite filtrarea şi sortarea înregistrărilor după informaŃia din fiecare coloană. 
 O secŃiune care permite vizitatorilor site-ului sa transmită sesizările lor va fi plasată la loc 
uşor accesibil. 
 Suplimentar faŃă de publicul larg care va avea acces la informaŃiile publicate pe site, va exista 
o categorie specială de UTILIZATORI AUTORIZAłI. Utilizatorii autorizaŃi vor primi de la FRDS 
un nume de utilizator şi o parolă pe baza carora vor putea să se autentifice la intrarea pe site şi să 
aibă acces la funcŃii specifice, conform drepturilor asignate. 
 
 3.3 Principiile funcŃionale de realizare a site-ului 
 SoluŃia elaborată trebuie să permită administratorilor site-ului să modifice dinamic structura 
şi conŃinutul site-ului, apelând doar la mijloace vizuale de interacŃiune cu Sistemul de Gestiune a 
conŃinutului site-ului (SGC). De asemenea, administratorul site-ului nu trebuie să fie limitat în 
numărul de categorii sau adâncimea arborelui de structură al site-ului ori în numărul documentelor 
de context, imaginilor grafice inserate în text, etc. 
 Site-ul va fi construit astfel încât va putea fi afişat în două versiuni lingvistice: română şi 
engleză.  
 Traducerea articolelor este sarcina achizitorului. 
 Site-ul (articole, imagini, etc.) trebuie să permită inserarea hyperlink-urilor. 
 Rutele link-urilor vor fi de tipul „friendly links” şi se vor genera automat din baza de date. 
 Se vor utiliza tehnici de optimizare pentru motoarele de căutare: 

- În titlul paginilor se vor include cuvinte cheie. 
- Tiltul va fi unic pentru fiecare pagină. 
- Se va folosi „Meta Description”, unică pentru fiecare pagină, care să includă cat mai multe 
cuvinte cheie (TAG). 
- Titlurile capitolelor, subcapitolelor şi secŃiunilor vor fi scrise folosind Heading (H1, H2,…), 
- Codurile HTML şi CSS trebuie să fie valide 

 Site-ul se va promova online de către Prestator, prin introducerea manuală a link-ului către 
site, în cât mai multe directoare web (minim 10), forum-uri, site-uri de specialitate şi portaluri din 
România şi internaŃionale. 
 
 3.4. Gestiunea paginii principale 
 Pagina principală a site-ului trebuie să fie configurabilă. Trebuie să fie asigurată posibilitatea 
definirii elementelor standard: anunŃuri, evenimente, text generic pe prima pagină şi a elementelor 
dinamice. 
 Elementele dinamice ale paginii principale vor constitui blocurile de informaŃie. 
 Administratorii trebuie să poate defini dinamic blocurile date (creare, suprimare, indicare a 
elementelor de stil), indica informaŃia ce trebuie plasată în bloc, defini informaŃia de identificare a 
blocurilor şi ordinea de apariŃie a lor. 
 Pagina principală este elementul cheie al întregii locaŃii prin intermediul căreia utilizatorul va 
găsi rapid informaŃia de maxim interes. Orientativ, ea va conŃine următoarele blocuri informative: 

- Pagina principala va conŃine obligatoriu elemente de accesibilitate specială, în acest sens 
va conŃine butoane pentru mărirea sau micşorarea caracterelor textelor întregului site, 

- ReferinŃe de navigare directă HOME – referinŃă către Home page, CONTACT – referinŃă 
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către adresa, HARTA – referinŃă către harta site-ului, CĂUTARE – formă de introducere a 
interogării pentru căutare; 

-  Modulul de căutare globală pe site incluzând elemente de căutare avansată; 
- Antet cu elemente grafice relevante site-ului. Antetul poate să conŃină elemente grafice, 

referinŃe, versiunile lingvistice;  
- Meniul rapid de navigare în antet (ex: Prezentare program cu sub-meniuri: Obiective, 

Relatii bilaterale, Rezultate, Apeluri de proiecte cu sub-meniuri: apeluri lansate, pregătire 
proiect, cum soliciŃi, evaluare şi selectie, Documente relevante cu sub-meniuri: 
Regulament, LegislaŃie naŃională, Memorandum, Format cadru al contractului de proiect, 
Proiecte finanŃate ), -  În partea superioară, sub Meniul rapid se va afla o caseta cu: 

  - text care rulează dinamic, 
  - fotografii care rulează dinamic în concordanŃă cu textul de la pct. 1; 
  - semnalare asupra unor evenimente sau proiecte speciale; 

 - SecŃiunea principală divizată în 3 părŃi, ex:  
  - ştiri, noutăŃi - bloc informaŃional va conŃine un număr definit de noutăŃi extrase din 
    conŃinutul site-ului afişate în ordinea descreşterii datei apariŃiei lor; 
  - secŃiune centrală 
  - link-uri utile (la site-uri relevante). 
 - Subsolul  care conŃine link-uri interne structurate tabelar; 

 Modulul de administrare trebuie să permită modificarea, la nevoie, a modalităŃii de 
prezentare a informaŃiei pe pagina principală adică: 

- Afişarea/ascunderea opŃiunilor de meniu. 
- Adaugarea/stergerea butoanelor de meniu 
- Definirea numărului ultimelor evenimente afişate pe pagina principală. 
- Plasarea / ascunderea de anunŃuri, evenimente de maximă importanŃă, interviu, etc. 
- Definirea/ascunderea/ştergerea blocurilor cu informaŃie. 

 
 3.5 . Modulele estimative ale SGC 
 SGC trebuie să conŃină toate modulele de bază care să cuprindă informaŃiile prevăzute în 
Regulament: 

-  informaŃii privitoare la Program şi la Mecanismul Financiar al SEE;  
-  o prezentare a apelurilor deschise de propuneri de proiecte, inclusiv documentele relevante      
   pentru respectivul apel deschis;  
-  informaŃii privind criteriile de selecŃie, procedurile şi datele limită de depunere;  
-  informaŃii referitoare la toate proiectele finanŃate, inclusiv date de contact, descrierea    
   proiectelor şi durata lor, valoarea finanŃării alocate fiecărui proiect şi informaŃii privind    
   cooperarea cu entităŃi din Statele donatoare;  
- informaŃii privitoare la impactul Programului şi la sprijinul oferit de Mecanismul Financiar 

al SEE;  
- informaŃii privind achiziŃiile; 
- documente relevante pentru Promotorii de Proiect şi partenerii lor;  
- un link către site-ul Mecanismului Financiar din României;  
- link-uri către site-urile partenerului de program (Consiliul Europei) şi ale altor instituŃii   
   relevante;  
- date de contact. 

 La aceste module se adaugă eventuale module suplimentare, care să asigure funcŃionalitatea  
optimă a site-ului. 
 Site-ul va dispune de următoarele module / funcŃionalităŃi specifice programului: 

- FORUM care va permite dialogul cu utilizatorii săi şi între aceştia; 
- pagini de tip FAQ pentru fiecare actiune majora gen apel de cereri de finantare, prezenta 
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pe site; 
- facilitate de inscriere online la conferinte, seminarii si alte evenimente; 
- sectiune de autentificare a utilizatorilor autorizati pentru operatiuni pe site; 
- încărcare (up-load) de documente pentru utilizatorii autorizaŃi; 
- încărcare de date cu transfer în baza de date MIS CYRI pentru utilizatorii autorizaŃi – 

datele se referă strict la proiectele finantaŃe. 
 
 
 3.6. Principii de asigurare a securităŃii 
 3.6.1 Site-ul Web trebuie realizat asigurând existenŃa a urmatoarelor nivele de acces: 

-   Administrator –––– este nivelul de acces la interfaŃa administrator (SGC) cu drepturi 
absolute asupra interfeŃei administrator şi a bazei de date. Acest nivel de acces dispune de 
toate drepturile funcŃionale: gestiune structură site, gestiune comentarii, gestiune 
conŃinut, gestiune pagină principală, gestiune utilizatori, reorganizarea informaŃiei, 
vizualizare informaŃie statistică, etc. 

- Utilizator Internet –––– reprezintă cel mai limitat nivel de acces care poate accesa doar 
interfaŃa publică a site-ului, naviga, descărca documente publice, trimite comentarii sub 
forma de mesaje e-mail, inscriere la evenimente si activitate pe forum. 

- Utilizator Internet AUTORIZAT. Utilizatorii autorizati vor primi de la FRDS un nume 
de utilizator si o parola pe baza carora vor putea sa se autentifice la intrarea pe site şi să 
aibă acces la funcŃii specifice, confrom drepturilor asignate. 

 3.6.2 Site-ul WEB trebuie să conŃină module care înregistrează în mod automat oricare 
accesare a conŃinutului site-ului din afară. Acest lucru va fi folosit pe de-o parte pentru vizualizarea 
statisticii popularităŃii site-ului în ansamblu şi a rating-ului şi popularităŃii fiecărei pagini în parte iar 
pe de altă parte va reprezenta un instrument de monitorizare şi vizualizare a totalităŃii utilizatorilor şi 
timpului când au accesat diferite secŃiuni ale site-ului, lucru binevenit pentru auditul securităŃii site-
ului. 

De asemenea se va înregistra un log cu întreaga activitate a operatorilor – Session 
management, Login History 
 3.6.3 Site-ul trebuie să suporte comunicaŃii software prin protocol criptat; 
 
 3.6.4 Se va asigura compatibilitate SSL; 
 3.6.5 La nivel de securitate fizică a site-ului Prestatorul va trebui să asigure un modul de 
back-up / restore care să poată fi pornit în mod automat, iar cu o anumită periodicitate sa realizeze 
copii de rezervă ale site-ului. Se va asigura posibilitatea restaurării corecte şi complete a site-ului pe 
baza copiilor de rezervă. 
 3.6.6 Site-ul va trebui să fie configurat astfel încât să ofere protecŃie pentru următoarele 
vulnerabilităŃi: 

- Cross-site scripting (XSS) şi reflected (RXSS), 
- Information leakage, 
- Content spoofing, 
- Predictable resource location, 
- SQL injection, 
- Insufficient authentication, 
- Insufficient authorization, 
- Abuse of functionality, 
- Directory indexing, 
- HTTP response splitting. 
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  3.7. CERINłE DE PERFORMANłĂ 
a) timpul mediu de încărcare a unei pagini: max. 3 sec. în funcŃie de tipul de conexiunea la 
internet de care dispune vizitatorul; 
b) număr mediu de utilizatori concurenŃi: 20; 
c) număr minim de cereri/minut: 50; 
d) disponibilitate (uptime) mai mare de 99% (sau 24/7 exclusiv perioadele de mentenanŃă); 
e) capacitatea de a răspunde într-un timp rezonabil unui număr de cel puŃin 1.000 de 
vizitatori unici pe lună pentru pagina de internet; 
f) capacitatea de a suporta cel puŃin 2 utilizatori interni cu diverse roluri de administrare; 
g) capacitatea de a suporta perioade lungi de trafic intens; 
h) suport pentru furnizarea de fluxuri video şi audio (pentru maxim 10 utilizatori simultan). 
i) posibilitatea de a ataşa din interfaŃa de administrare documente de orice tip, cu 
dimensiunea de până la (minim) 100 MB şi posibilitatea de a ataşa fişiere mai mari de 100 
MB (fişiere video, audio etc.). 

 
 3.8. CERINłE PENTRU INTEROPERABILITATE 

- Permite upload de documente; 
- suport FTP; 
- suport multilingvistic (UTF-8,UTF-16 etc.). 

 
     3.9. CERINłE OBLIGATORII 

a.  Toate cerinŃele din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii şi vor fi 
prezentate şi comentate detaliat, în oferta tehnică; 

b.  Elaborarea unui manual electronic de tip HELP în interfeŃa de administrare, 
care să aibă rolul de ghid rapid de utilizare pentru administratorii site-ului; 

c.  Vizibilitate prin intermediul celor mai importante browsere de Internet 
(se vor opera up-grade-urile necesare în cazul apariŃiei unor noi versiuni de browsere pe 
toată durata mentenantei); utilizarea unei platforme tehnologice care să nu genereze 
costuri hardware & software pentru dezvoltarea în viitor a soluŃiei; 

d.  Timp de răspuns la solicitările beneficiarului. Pentru caracterizarea timpului 
de răspuns se definesc următoarele: 

i. solicitări majore – timp de răspuns 4 ore, timp de rezolvare 24 ore; 
ii. solicitări normale – timp de răspuns 24 ore, timp de rezolvare 48 ore; 
e.  Ofertantul trebuie să asigure instruirea personalului achizitorului care va fi 

implicat în administrarea curentă a site-ului; 
f.  Codul sursă al site-ului va fi livrat pe suport CD/DVD, inclusiv 

componentele software open source; 
g.  FRDS va deŃine dreptul de proprietate intelectuală asupra produsului. 
h.  Site-ul va fi înscris în cel puŃin unul dintre sistemele de monitorizare a 

traficului (de exemplu Google Analytics) 
i.  Se solicită organizarea de şedinŃe de analiză cu autoritatea contractantă, pe 

parcursul cărora se vor stabili direcŃiile de lucru pentru realizarea site-ului. 
j.  Executantul va oferi consultanŃă gratuită pe durata dezvoltarii site-ului 

web. 
k.  După terminarea fazei de proiectare se va desfăşura în mod obligatoriu o 

şedinŃă de avizare a soluŃiilor adoptate şi a măsurilor tehnice care vor fi implementate. Cu 
această ocazie se vor avea în vedere şi eventualele corecturi şi adaosuri necesare realizării 
produsului final. 

 La şedinŃa de avizare vor participa specialişti şi factori de decizie ai prestatorului şi 
achizitorului. Se va întocmi un proces verbal al şedinŃei de avizare, care va fi semnat de 
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către participanŃi. Nu se vor începe lucrările de implementare a proiectării fără AVIZUL 
POZITIV al participanŃilor la şedinŃa de avizare. ŞedinŃa de avizare se poate repeta până 
la soluŃionarea tuturor problemelor ridicate de participanŃi, cu respectarea termenului de 
execuŃie a contractului. Toate reuniunile/discuŃiile vor avea loc la sediul autorităŃii 
contractante. 

l.  Sistemul de găzduire (hosting) al site-ului va realiza copii back-up dupa 
fiecare sesiune de modificari, nu mai mult decat o copie pe zi, fiind disponibile în orice 
moment minimum 2 copii de rezervă. Pentru găzduire se va rezerva un spaŃiu de 20 GB; 
se poate lua in calcul si o solutie bazata pe copii complete lunare si backup-uri 
incrementale, ale actualizarilor cu asigurarea unei solutii de restaurare a backup-urilor 
incrementale; 

m. Se solicita prestatorului realizarea unei Note de certificare a serviciilor 
prestate, la încheierea lucrărilor de implementare. În document, acesta va detalia succint, 
dar fără a omite, toate serviciile prestate. Nota va fi aprobată şi avizată de un reprezentant 
al achizitorului. 

n. Durata maximă de realizare a site-ului: 45 zile calendaristice. Se solicită 
prezentarea termenului de realizare propus. 

o. Prestatorul va asigura instruirea personalului achizitorului care va fi implicat 
în administrarea şi exploatarea curentă a site-ului. Instruirea va fi realizata de către 
reprezentantul prestatorului şi va consta în explicarea utilizării fiecărei funcŃionalităŃi 
incluse în interfaŃa de administrare a site-ului. Numărul de persoane care vor participa la 
instruire din partea achizitorului va fi stabilit ulterior de către acesta. 

p. Prestatorul va asigura gratuit suport tehnic pe toată durata implementării site-
ului; 

q. MentenanŃa pentru produsul informatic: 3 ani.  
În cadrul perioadei de mentenanŃă prestatorul se obligă să asigure cu titlu gratuit şi 

prin mijloace proprii remedierea eventualelor disfuncŃionalităŃi de ordin software, precum 
şi corectarea erorilor de aplicaŃie apărute (nu include erori apărute datorita utilizării 
incorecte a aplicaŃiei) ale site-ului.  

MentenanŃa cuprinde urmatoarele: 
- suport tehnic in administrarea site-ului; 
- modificari asupra site-ului care nu pot fi facute prin interfata de administrare –   

                  cu plata serviciilor prestate, conform tarifului contractat. 
r. Gestionarea site-ului. Pe toată durata mentenanŃei Prestatorul se obligă să 

asigure suportul tehnic necesar pentru toate actualizările necesare site-ului, inclusiv 
postarea de articole noi, materiale şi gestionarea structurii acestuia, atunci când 
achizitorul solicită acest lucru. 

 Suportul tehnic se asigura de către Prestator la cererea Beneficiarului, ori de câte ori este 
nevoie, conform termenelor stipulate la cerinta d) Timp de răspuns, astfel încât să se asigure 
eficienŃa în utilizarea site-ului. Pe toata perioada mentenanŃei, Beneficiarul va putea efectua 
modificări şi actualizări la acest site conform drepturilor sale de administrare. 
 Serviciile de mentenanŃă presupun:  

• asigurarea statisticilor  privind accesarea site-ului,  
• actualizări periodice de securizare site,  
• intervenŃii pentru schimbări şi completări în site,  
• analiză periodica (lunara) a poziŃiei într-un motor de căutare,  
• actualizări periodice (lunare) pentru optimizare, menŃinere şi avansare poziŃie în motorul de 

căutare.  
Prestatorul va prezenta în Nota de certificare care va însoŃi factura trimestrială pentru servicii de 
mentenanŃă o situaŃie recapitulativă a serviciilor menŃionate mai sus (va descrie succint tipul şi 
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numărul intervenŃiilor, completărilor, actualizărilor precum şi rezultatele acŃiunilor respective). 
 

4. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI 
 4.1 Propunerea tehnică 
 Ofertantul va transmite propunerea tehnică prin completarea Formularului 6.  
 Propunerea tehnică trebuie prezentată conform cerinŃelor caietului de sarcini astfel încât să se 
asigure posibilitatea verificării corespondenŃei întocmirii propunerii tehnice cu specificaŃiile tehnice 
prevăzute în caietul de sarcini.  
 Propunerea tehnică va conŃine un comentariu, articol cu articol, al tuturor specificaŃiilor 
conŃinute în caietul de sarcini, prin care ofertantul va demonstra corespondenŃa propunerii tehnice cu 
specificaŃiile respective. 
 OfertanŃii care participă la procedura de atribuire înteleg să ofere numai servicii care să 
îndeplinească cel puŃin condiŃiile tehnice minime specificate în caietul de sarcini. 
 Astfel, ofertanŃii au obligaŃia de a prezenta: 
 a. Toate documentele, declaraŃiile, formularele, anexele, etc. prevăzute în prezenta Fişa de 
date a achiziŃiei. 
 b. O descriere detaliată a serviciilor oferite în conformitate cu specificaŃiile tehnice, precum 
şi literatura tehnică de specialitate, dacă este cazul. 
 Neprezentarea propunerii tehnice în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea ofertei. 
 În cazurile pentru care va considera necesar acest lucru, Comisia de Evaluare va aplica 
prevederile legale conform art. 202 al OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
toate modificările şi completările ulterioare, astfel: „în cazul unei oferte care are un preŃ aparent 

neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea 

contractantă are obligaŃia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de 

respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care să le considere semnificative cu privire la 

oferta, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preŃul respectiv”.  
  
 4.2 Propunerea financiară 

Oferta financiară se  transmite prin completarea Formularului nr. 7 
 Nu se acceptă oferte alternative. Prezentarea unei oferte alternative atrage după sine 
descalificarea ofertantului. 
   
 4.3 Alte solicitări 

Dacă formularele sunt completate de o persoană împuternicită se va completa şi Formularul 
nr. 9 şi va fi însoŃit de o copie a cărŃii de identitate a persoanei împuternicite. 
 OfertanŃii au obligaŃia de a numerota documentele ofertei şi de a anexa un opis al 
documentelor prezentate 
 Adresa la care se depune oferta, într-un exemplar Original, este str. Eugeniu Carada, nr. 1, 
etj. 3, Sector 3, Bucureşti, înainte de  de termenul limită de depunere  - ora şi data -  prevăzute în 
anunŃul publicitar publicat în SEAP sau ăn documentaŃia de atribuire publicată integral pe site-ul 
FRDS.  
 În cazul în care, în scopul verificării conformităŃii propunerii tehnice cu cerinŃele caietului de 
sarcini sau în scopul verificării propunerii financiare ori pentru a demonstra îndeplinirea anumitor 
criterii de selecŃie, autoritatea contractantă solicită prezentarea anumitor documente, acestea trebuie 
transmise la aceeaşi adresă. 
 Oferta nu va conŃine rânduri inserate, sublinieri, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul 
iniŃial. În cazul documentelor emise de instituŃii/organisme oficiale abilitate în acest sens, 
documentele respective trebuie să fie valabile, semnate şi parafate conform prevederilor legale.  
 Ofertantul va elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaŃia de atribuire. 
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Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conŃinutului, pe toată perioada de valabilitate 
stabilită de către autoritatea contractantă. 
 Semnăturile de pe fiecare formular vor avea menŃionat în clar numele şi funcŃia celui care 
semnează. 
 Ofertantul poate modifica conŃinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea 
ofertelor, adresând pentru aceasta autorităŃii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea 
modificării.  
 Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare în legatură cu posibilitatea ofertantului de a 
depune noua ofertă, modificată, pâna la data şi ora limită, stabilită în anunŃ. 
 Plicul în care este transmisă oferta va avea înscrise următoarele informaŃii obligatorii: 

- numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului;  
- titlul serviciilor pentru care se depune oferta „Contract de servicii de realizare, 

găzduire şi mentenanŃă a site-ului web dedicat Programului RO10 – Copii şi tineri 
în situaŃii de risc şi iniŃiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităŃilor 
naŃionale şi promovarea incluziunii sociale finanŃat prin Mecanismul Financiar al 
SpaŃiului Economic European 2009 – 2014” 

- adresa autorităŃii contractante indicată mai sus, la care este depusă oferta; 
- menŃiunea „A nu se deschide înainte de sedinŃa de deschidere a ofertelor din data de 

.....2014 ora 14.00”. 
 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractantă 
nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru neprimirea ofertei în timp util. 
  
 Oferta depusă la o alta adresă decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru 
depunere este considerată întârziată şi va fi respinsă conform prevederilor art. 33 alin. 3 din H.G. nr. 
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 
de achiziŃie publică a OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. 
 Neprezentarea propunerii tehnice sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului. 
 Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forŃa majoră, cad în sarcina ofertantului. 
 
 

ÎNTOCMIT 
 
 

   DoruleŃ DAVID           Alexandru TRICĂ       Ştefan Dabu  
     


