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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: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii” 

Domeniul major de intervenţie: 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 

Titlul proiectului: Standarde de Participare pentru Cetatenie Activa 

Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/31896 

Beneficiar: Asociatia Regionala pentru Dezvoltare Rurala 

 
 
 

ANUNT PUBLICITAR  

Achizitie servicii proiectare, promovare şi mentenanţă pagina WEB 

COD CPV: 72413000-8 

1. Obiectul contractului: achiziţie servicii proiectare, promovare si mentenanta pagini 

web cod cpv: 72413000-8 pentru derularea in condiţii optime a contractului 

POSDRU/17/1.1/G/31896. 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: prospectarea 

pietei conform instructiunii 26 din 31.08.2010 emisa de AMPOSDRU privind 

efectuarea achizitiilor publice necesare implementarii proiectelor finantate din 

POSDRU 2007-2013, respectiv anexa 1 procedura pentru atribuirea contractelor de 

achiziţii de produse, servicii sau lucrări finanţate din FSE si din fonduri de la bugetul 

de stat prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestuia, 

care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu 

modificările si completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile 

prevazute la art.9 lit.c 1. 

3. Sursa de finantare a contractului de servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiect 

finantat din fonduri structurale europene nerambursabile FONDUL SOCIAL 

EUROPEAN, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007 - 2013, Axa Prioritara 1, Domeniul major de interventie 1.1 “Acces la educaţie şi 

formare profesională iniţială de calitate”, " Standarde de Participare pentru 

Cetatenie Activa " ID - POSDRU/17/1.1/G/31896 

4. Informatii privind achizitia servicii de proiectare de site-uri web cat si documentia 

pentru ofertanti se pot obtine de la secretariatul Asociatiatiei Regionale pentru 
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Dezvoltare Rurala în urma unei solicitări scrise sau poate fi descarcata de pe site-

ul www.ardr.ro 

5. Informatiile suplimentare legate de contractul de achizitie se pot obtine la numarul de 

telefon 0351468774 ,fax: 0351468774 sau email : office@ardr.ro 

6. Ofertele se depun la sediul achizitorului din Craiova, Jud.Dolj , Str: Nicolae Iorga , 

Nr.80 , pana la data de 10.07.2012, ora 09:00. 
Orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilit în documentaţia 

pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus, nu va fi evaluată de către 

achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. 

7. Specificatiile tehnice privind serviciile de proiectare, promovare şi mentenanţă pagina 

WEB  

• operatorul economic care va presta serviciile de proiectare, promovare şi 

mentenanţă WEB trebuie sa aiba obiect de activitate de asemenea natura. 

8. Specificatii tehnice: 

 Serviciul include etapele de proiectare, promovare şi mentenanţă pagina WEB 

recomandat pentru o perioada de 5 luni 

 inclus in serviciul achizitionat, instruire personal non-tehnic. 

 Cerinţele tehnice principale ale site-ului sunt: 

 Structura sectiunilor site-ului:  

• Modul administratori:  

• Modul articole: 

• Modul de pagini 

• Module categorii: 

• Modul utilizatori: 

• Modul de salvare al logu-urilor. 

• Modul de management al fisierelor de pe site  

• Modul de administrare al galeriilor foto si video 

• Modul plugin-uri 

• Modul de setari ale plaformei 

• Modul de comentarii 

• Modul newsletter 

• Modul de statistici 

 Elaborarea unui plan de promovare WEB şi implementarea acestuia în acord 

cu scopul urmarit de catre achizitor 

 Intretinere site  

 
 
 

Reprezentant legal in proiect, 
 
Radu Cristian Petcu 


