
 

 

 
 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară: 3. “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie: 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale” 
Titlul proiectului: “FII TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili” 
Cod Contract: POSDRU/176/3.1/S/150673 
 
 

ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE PROGRAMARE DE SOFTWARE DE APLICATIE 

PENTRU REALIZARE PLATFORMA CENTRU DE SPRIJIN AL AFACERILOR 

 

 

Invitatie de Participare 
 

Buna ziua, 

 

ARoTT Craiova, în calitate de Beneficiar de fonduri structurale prin Programul Operaţional 

Regional 2007 - 2013, a încheiat contractul de finanţare POSDRU/176/3.1/S/150673, intitulat: „FII 

TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili”. 

  

În vederea respectării cerinţelor din contractul de finantare privind auditarea tututror operaţiunilor 

finanţate în cadrul proiectului şi luând in considerare obligatia Beneficiarului de respectare a tuturor 

prevederilor legislative prevăzute în documentațiile aferente Programului Operaţional Regional 2007-

2013, Axa prioritara: 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor”, Domeniul major de 

intervenţie: 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, beneficiarul privat AroTT Craiova doreşte 

achiziţionarea de servicii de programare de software de aplicatie pentru realizare platforma centru de 

sprijin al afacerilor - proiect „FII TARE! – Tineri Antreprenori Responsabili” dupa cum urmeaza: 

Cerinţe generale 

Website-ul: 

 Va fi organizat pe sectiuni (pagini); 

 Fiecare sectiune trebuie sa poata include sub-sectiuni. Numarul sectiunilor posibile a fi create 

va trebui sa fie, practic, nelimitat; 

 Suport pentru romana si engleza; 

 Va avea o arhitectură scalabilă; 

Beneficiar: ARoTT Craiova 

Sediul: Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova, Dolj, cod postal: 200130, CUI: 20968258; 

Contact: 

Tel. 0251418882/ Fax: 0251418882,  

E-mail: hancelena@yahoo.com   anamariamogosan@yahoo.com  

Ref la:   Ref la:  Cerere de ofertă -  Achizitie servicii de programare de software de aplicatie 

pentru realizare platforma centru de sprijin al afacerilor in cadrul proiectului: „FII TARE! 

– Tineri Antreprenori Responsabili ” 
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 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 conţine marcaje meta care să explice conţinutul paginii şi să enumere 

 cuvintele cheie pentru pagina respectivă; 

 Va permite accesarea modulului de administrare folosind un protocol securizat şi prin 

intermediul unui cont cu username şi password. 

 Modulul de administrare va permite: 

· editarea structurii website-ului, încărcarea de fişiere şi imagini; 

· adaugarea/stergerea modificarea administratorilor. 

 

Cerinţe de design 

Website-ul trebuie să respecte o linie de design corespunzătoare cu cerintele POSDRU: 

 layout: pagina centrată în cazul website-urilor medii cu puţine informaţii sau pagina 

redimensionabilă în cazul website-urilor cu un volum mare de informaţii; 

 sursa imaginilor să fie proprie. În cazul în care se inserează de pe internet trebuie verificat 

daca acele imagini sunt sub copyright, iar imaginile care se pot descărca gratis şi care se pot 

prelucra să nu se folosească de sursa originală; 

 banner-ul din antet să fie reprezentativ şi să conţină după caz sigla sau logo-ul instituţiei (pusă 

la dispoziţie de către beneficiar); 

 se recomandă evitarea inserării de meniuri de tip flash sau javascript în website-uri 

instituţionale. 

 documentele care fac obiectul unor hiperlegături trebuie să fie tip: 

o PDF (se vor folosi în cazul în cazul în care textul din document depăşeşte o pagină standard în 

format word, extensia .doc); 

o JPG recomandat, PGN sau GIF; 

o ZIP (tip arhivă), în cazul înregistrărilor audio-video; 

o tehnologia de realizare a website-ului trebuie să fie compatibilă Linux; 

 

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 informaţia 

conţinută (va avea cel puţin acelaşi stil de scriere, aceeaşi aşezare în pagină, aceeaşi modalitate de 

umplere a spaţiilor goale). 

Stilul de scriere trebuie să respecte acelaşi tip în toate paginile (titlurile cu un stil, capetele de 

tabel cu un stil, capetele de liste cu un stil, listele cu un stil, link-urile cu un stil etc.). 

Nu se vor folosi texte în care să existe numai litere mari, nu se vor folosi texte care clipesc sau 

defilează. 

Contrastul între fundal şi culoarea textului trebuie să fie suficient de mare pentru a asigura o 

lizibilitate mai bună. 

 

Legături 

Toate paginile vor conţine legături utile în cadrul website-ului (prima pagină, sugestii, sesizări, 

link-uri utile, adrese de e-mail etc.). 

 

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. 

 

Website-ul va contine: 
 Acasa cu o descriere generala a beneficiarului;  

 Proiecte implementate si in desfasurare (informatii despre parteneri, activitati etc); 

achizitii efectuate;  

 Comunicare media care va cuprinde: comunicate de presa ; publicatii ; galerie poze 

 Tipuri de Servicii oferite 

 Linkuri utile catre materiale informative; programme de finantare si diverse alte link-

uri uri utile 

 Contactele expertilor care isi desfasoara activitatea in centru  

Standarde de dezvoltare 

o Portalul trebuie dezvoltat intr-o structura modulara, permitand adaugarea de sectiuni noi de catre 

Administrator;  

o Trebuie asigurata compatibilitate cu IE7, Firefox; 

o  In paginile accesate frecvent nu trebuie sa existe imagini cu rezolutie mare sau meniuri prea 

incarcate. Trebuie respectate cerintele de ergonomie si viteza buna de acces la pagina.  

o Fiecare pagina va contine cuvinte cheie si titluri sugestive pentru a fi folosite in motoarele de 

cautare;  

o Interfata va fi incarcata din CSS pentru fiecare pagina, situl permitand modificari radicale numai 

la nivel CSS in conditiile logarii cu contul de Administrator;  

o Editarea se vaface in format html “obtineti ceea ce vedeti” – wordpad pentru toate paginile in 

editate;  

o Paginile sitului vor permite printarea, cu antet si incluzand strict continutul paginii, fara 

continutul auxiliar (meniuri, bannere, fotografii etc);  

o Baza de date va fi completata in mod relational; 

o Orice operatie facuta de Administrator sau utilizatori va fi definita prin proceduri de lucru.  

 

Tehnologii 

1. Partea de client: pentru o aplicatie usor de utilizat, se va prefera o tehnologie de retea ce poate fi 

suportata de principalele browsere web (Internet Explorer si Firefox)  si nu trebuie sa necesite 

echipament hardware pretentios sau deosebit.  

Sunt de preferat urmatoarele caracteristici: 

o Limbaj XHTML pentru editarea paginilor 

o Limbaj CSS pentru definirea stilului 

o Limbaj Javascript pentru partea interactiva 

o Tehnologie AJAX pentru eficienta sporita a operatiilor interfetei. 

2. Partea de server: Aplicatia web trebuie sa utilizeze o tehnologie de retea uzuala, cerintele 

minime fiind descrise mai jos: 



 

 

 
 

o Serverul aplicatiei:  

 Sa suporte accesari simultane fara deficiente de viteza sau accesibilitate; 

 Sa fie un program foarte bine cunoscut si utilizat la scara larga;  

 Sa suporte limbajul aplicatiei;  

o Limbajul de programare 

 Sa fie folosit la scara larga;  

 Sa permita suport pentru management pe obiecte;  

 Sa poata folosi o memorie cache (RAM), globala, pentru variabile generale, fara a accesa 

continuu baza de date;  

o Sistemul folosit la crearea bazei de date: To be a widely used system;  

 Sa fie folosit la scara larga; 

 Sa ofere suport complet pentru bazele de date relationale;  

 Sa permita crearea de ferestre/coduri de executie automata; 

 Sa permita crearea automata de back-up-uri pentru continutul bazei de date; 

 Sa suporte dictionar de functii complexe si integrarea lor;  

 Sa fie o baza de date usor scalabila.  

o Sistemul recomandat pentru platforma web .NET va spori eficienta urmatoarelor 

componente: 

 Interfata ASP.NET  

 Limbaj de programare C# 

 Baza de date MSSQOL 205  

 Aplicatia IIS 

 Sistem de operare  Windows Server 2003 

o Aplicatia va fi elaborata folosind metoda programarii “3-tier” (pe 3 nivele) cu urmatoarele 

elemente: 

 Nivel de interfata cu utilizatorul (utilizator) 

 Nivel de interfata logica (toate operatiile logice) 

 Nivel de accesare a bazei de date: va fi realizat utilizand o interfata uzuala 

(OBDC/JDBC) pentru o mai buna portabilitate. 

 

Termenul de depunere a ofertei este 16.03.2015, ora 10:00, la Achizitor – ARoTT – Craiova,  Str. 

Stefan cel Mare, nr. 12, Jud. Dolj. 

 

Ofertele se pot transmite prin Fax si e-mail la urmatoarele adrese: 

Fax: 0251418882 

E-mail: anamariamogosan@yahoo.com 

 

Procedura aplicată este achiziție directă în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 

1120/15.10.2013 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din data de 22 octombrie 2013 și 

valoarea estimată este mai mică decât pragul indicat la art. 19 din OUG 34/2006, privind atribuirea 

contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de 

concesiune de servicii, cu completările și modificările ulterioare. 
 

 


