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Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”
Titlul proiectului „INTEGRAT- Servicii integrate pentru integrarea pe piata muncii”
Contract POSDRU/104/5.1/G/80979

CAIET DE SARCINI
CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE A SITE-ULUI WEB SI MENTENANTA
www.calificareprofesionala.cavnic.ro
în cadrul proiectului POSDRU/104/5.1/G/80979
„INTEGRAT- Servicii integrate pentru integrarea pe piata muncii”
Pret estimat: 6.500 lei fara TVA
COD CPV:

79952000-2Servicii pentru evenimente
55520000-1Servicii de catering

Autoritatea contractanta, Orasul Cavnic, cu sediul in Cavnic, Strada 22
Decembrie, Nr. 7, Judetul Maramures, va lanseaza achizitia directa in vederea
achizitionarii de servicii de proiectare a unui subdomeniu pe site-ului web
www.calificareprofesionala.cavnic.ro necesar implementarii proiectului „INTEGRATServicii integrate pentru integrarea pe piata muncii”, cofinantat din Fondul Social
European prin Programul Operational Sectorial 2007-2013, Fondul Social European,
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritara: 5 „Promovarea masurilor active de Ocupare”, Domeniul major de interventie: 5.1
„Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare”.
1. Obiectul contractului: “CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE A
SUBDOMENIULUI PE SITE-ULUI WEB, www.calificareprofesionala.cavnic.ro
SI MENTENANTA, conform specificatiilor tehnice enumerate la punctul 2).
Conform activitatii 9 din cererea de finantare se va crea o pagina web, in cadrul siteului oficial al solicitantului, inclusiv a unui newsletter, unde se vor posta toate
informatiile referitoare la activitatile acestui proiect si la serviciile integrate oferite
2. Specificatii tehnice:
Se vor realiza serviciile vizand extinderea, dezvoltarea si prelucrarea de design a
site-ului web existent cu adresa www.calificareprofesionala.cavnic.ro
Aceasta extindere, respectiv dezvoltarea si prelucrarea de design a site-ului
nou, vor pastra integral functionalitatea existenta.
Site-ului de prezentare al solicitantului va include prezentari ale activitatilor ce
se vor desfasura, calendarul activitatilor si module de comunicare de tip newsletter si
grupuri de comunicare ale seriilor de cursanti
Extinderea site-ului va fi realizata prin dezvoltarea unui nou subdomeniu in domeniul
existent la ora actuala si va fi axata pe urmatoarele directii:
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Meniul paginii web va fi poziționat în partea stângă a paginii și cu posibilitate de administrare
de catre achizitor. Meniul va cuprinde următoarele:
a) Prima pagină unde va fi postată o scurtă descriere a proiectului
b) Despre proiect va cuprinde 7 pagini și anume:
 Obiective – aici vor fi descrise obiectivele proiectului pe care îl derulăm;
 Activitati – vor fi prezentate activitățile proiectului;
 Rezultate – vor fi prezentate rezultatele proiectului;
 Grupuri de comunicare ale seriilor de cursanti
 Viziune - a acestui proiect.
 Newsletter
 Link-uri utile – la această rubrică beneficiarul va posta link-uri utile și de interes
pentru vizitatorii paginii web;
c) Contact – la această rubrică se va realiza un câmp prin intermediul caruia vizitatorii
site-ului să poată trimite mail direct de pe pagina web;
d) Achizitii publice- aici achizitorul va posta anunturi si documentatii pentru diverse
achizitii
e) Administrare
f) Hartă site – în cadrul aceste rubrici va fi prezentată toată structura paginii web.
Ofertantul va remedia, in mod gratuit, problemele tehnice sau de functionalitate semnalate
de catre Achizitor in perioada de garantie.
Administrarea conținutului paginii web (text și poze) trebuie să poată fi gestionata de către
beneficiar.
Ofertantul va acorda o perioada de garantie de 24 luni de la data finalizarii operatiunii de
extindere. Ofertantul va remedia, in mod gratuit, problemele tehnice sau de functionalitate
semnalate de catre Achizitor in perioada de garantie.
Pagina web va trebui sa contina obligatoriu pe pagina de deschidere semnatura tipizata,
plasata in partea de sus. Semnatura este compusa din Siglele UNIUNII EUROPENE,
GUVERNULUI ROMANIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE,
AMPOSDRU, Fondului Social European POSDRU 2007-2013 si al Instrumentelor
Structurale 2007-2013.
Pagina web va avea ca design în partea de sus, ca întâietate, Semnătura specifică
finanțatorului care cuprinde de la stânga la dreapta următoarele: logo-ul Uniunii Europene
însoțit de textul: UNIUNEA EUROPEANA; logo-ul Guvernului României însoțit de textul
așezat unul sub altul: GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE, AMPOSDRU; logo-ul Fondului Social European însoțit de textul:
Fondul Social European POSDRU 2007-2013; logo-ul Instrumentelor Structurale în
România, însoțit de textul: Instrumente Structurale 2007-2013. Menționăm ca aceste logouri vor fi trasmise în varianta completă pentru întocmirea site-lui de către achizitor.
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Pentru date tehnice exacte cu privire la sigle se va consulta manualul de identitate vizuala
obligatoriu, accesibil pe pagina de internet a Achizitorului, sectiunea Proceduri Achizitii, sau
de pe pagina de internet www.fseromania.ro .
Fiecare pagina trebuie sa contina, in partea de sus, declaratia: “Acest site este cofinantat
din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013”.
Se va realiza un link intre pagina de deschidere a Achizitorului si pagina de internet
www.fseromania.ro.
Pe pagina de deschidere va exista obligatoriu un link catre site-ul web al Instrumentelor
Structurale in Romania www.fonduri-ue.ro, insotit de textul: “Pentru informatii detaliate
despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati
www.fonduri-ue.ro (textul reprezentand un link la adresa web (URL): http://www.fonduriue.ro
Website-ul realizat va afisa citatul „Continutul acestui material nu reprezinta in mod
obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei” intr-un loc vizibil,
pe pagina principala.
2. Obiectul contractului: Contract de servicii DE PROIECTARE A SITE-ULUI WEB
SI MENTENANTA, www.calificareprofesionala.cavnic.ro
3. Activitati obligatorii :


proiectare a unui subdomeniu www.calificareprofesionala.cavnic.ro



creare si mentenanta site

4. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, Axa Prioritara nr. 5 - Promovarea masurilor active de ocupare,
Domeniul major de interventie 5.1 – Dezvoltarea si implementarea masurilor active
de ocupare, Contract de finantare POSDRU/104/5.1/G/80979
5. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut
6. Valoarea estimata: 6.500 lei fara TVA
Depăsirea prin oferta financiara a valorii estimate duce la respingerea ofertei ca fiind
inacceptabila conform art. 36 al. 1, lit e) din HG 925/2006.
7. Adresa achizitorului: Orasul Cavnic , Cavnic, Strada 22 Decembrie, Nr. 7, Judetul
Maramures
8. Operatorii economici interesati sunt rugati sa elaboreze si sa prezinte oferta tehnica
si financiara.
9. Plata serviciilor prestate se va realiza in baza facturii emise în maxim 30 de zile
lucratoare de la data recepţiei.
Pentru obtinerea de informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va rugam sa
ne contactati la numarul de telefon 0262-295101, la sediul autoritatii contractante sau la
adresa de e-mail: cavnic.posdru@yahoo.com ;
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Ofertele se vor depune la adresa sediului autoritatii contractante la Registratura pana la
data de 22.04.2011, ora 13:00
Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 22.04.2011 orele 14:00
Data: 20.04.2011
Intocmit,
Ciubotaru Cristian
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