
 
CAIET DE SARCINI 

CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA 
“Servicii proiectare site-uri www“ 

 
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul 
cerintelor in baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica si propunerea 
financiara. 
Evaluarea ofertelor se va face in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire, inclusiv 
prezentul caiet de sarcini. 
 
1. OBIECTUL ACHIZITIEI  
Obiectul achizitiei consta in achizitionarea de servicii proiectare si realizare site www pentru un 
Concurs de canto organizat de autoritatea contractanta. 
Site-ul are ca scop prezentarea concursului si inscrierea concurentilor folosind un formular de 
inscriere. 
Toate informatiile vor fi predate prestatorului de servicii de catre autoritatea contractanta. 
Termenul de finalizare a site-ului: prima jumatate a lunii februarie 2017. 
 
Descriere: 
Realizare website bilingv (romana/engleza) de înscriere si prezentare a Concursului, avand 
urmatoarea structura: 
-              Sistem de inscriere  
-              Integrare sistem de plata a taxei de inscriere (PayPal sau PayU) 
-              Regulamentul concursului 
-              Pagini individuale de prezentare pentru: 
                 -   Juriul Concursului 
                 -  Concurentii 
                 -  Orchestra, dirijor, acompaniator 
-              Programul concursului 
-              Sponsori / parteneri 
-              Stiri  / informatii 
 
Detalii tehnice: 
1. Design 
- realizare design website respectandu-se principiile actuale de UX/UI 
- design pentru mobile (responsive design) 
 
2. Front-end 
- implementarea design-ului stabilit 
- tehnologii folosite: CSS si JavaScript 
- implementare modul social media (facebook, twitter, pinterest etc.) 
- implementare interfata mobile 
- implementare program 
 
3. Back-end 
- interfata de administrare bazata pe WordPress care sa permita creare/editarea/stergerea tuturor 
paginilor website-ului 
- implementare modul de plata PayPall 
- implementare sistem de newsletter (MailChimp) 
 
4. SEO 
- optimizare SEO 
- implementare Google Analytics 
 
Sistemul de inscriere consta intr-un formular cu campuri specifice (nume, prenume, studii, 
posibilitatea de a atasa documente – CV in format word sau pdf, imagini etc.) pe sistemul Google 
forms cu export in format excel. 



Modelul de formular poate fi vizualizat pe site-ul Artexim, la adresa www.artexim.ro/achizitii 
  
4. OFERTA FINANCIARA 
Participantii vor depune ofertele financiare in lei, cu si fara TVA inclus. 
Oferta va fi fermă şi obligatorie din punct de vedere al conţinutului pentru toată durata de valabilitate a 
acesteia, care este de 30 zile. 
 
5. MODALITATI DE PLATA  
Plata se face astfel :  
- 100% dupa predarea si acceptarea site-ului de catre autoritatea contractanta 
- Facturile vor fi fi achitate in lei prin ordin de plata, in termen de cel mult 30 de zile de la data acceptarii 
acestora de catre autoritatea contractanta, in contul Furnizorului deschis la trezoreria statului. 
 
6. TERMEN DE FINALIZARE - prima jumatate a lunii februarie 2017 
 
 
 


