
       

 

         

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020  

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei  

Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în 

care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate 

Titlul proiectului ”Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni” 
Contract: POCU/18/4/1/103008 

 

Nr. 32LIVEZENI/15.09.2017 

 
CERERE DE OFERTE 

 
Asociația pentru Inovare Socială, cu sediul social în str. Gheorghe Doja, nr. 43, Voluntari, Ilfov și adresa de 
corespondență în str. David Praporgescu nr. 9, sector 2, București, intenționează să achiziționeze pentru 
proiectul Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a marginalizării în Livezeni, cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 servicii de realizare a websiteului 
proiectului cu următoarele specificatii tehnice: 
 

CODUL CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

 
Scopul site-ului este prezentarea proiectului „ Măsuri integrate pentru combaterea sărăciei și a 
marginalizării în Livezeni”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014 - 2020  

 
Cerinte cu caracter general 

 

 Site-ul va fi în limba română 

 Site-ul trebuie sa fie administrabil de către beneficiar, acesta urmând să aibă posibilitatea de a 
încărca şi/sau schimba informaţii, de a adăuga pagini şi subpagini site-ului fără suportul furnizorului. 

 Site-ul trebuie sa aibă un panou de administrare intuitiv, uşor de folosit  

 Site-ul trebuie să aibă ca funcţii principale prezentarea proiectului şi facilitarea accesului publicului 
ţintă la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului si sa fie un suport pentru campania de promovare a 
voluntariatului 

 Site-ul va fi un instrument eficient de promovare, informare şi înregistrare a persoanelor din grupul 
ţintă la evenimentele şi activităţile specifice proiectului 

 Pentru un acces facil la informaţii interfaţa site-ului va avea o prezentare şi o interfaţă user friendly 
(prietenoasă cu utilizatorul, intuitivă). 

 Unul criteriile obligatorii de care trebuie ţinut cont în realizarea site-ului este SEO (Search Engine 
Optimization). 

 Site-ul va avea intergrat un modul de abonare la newsletter – vizitatorii website-ului putând să se 
aboneze la newsletterul realizat de beneficiar şi parteneri  

 Pentru abonarea la newsletter doritorii vor avea de bifat căsuţa ” Doresc sa primesc informaţii despre 
proiect prin abonarea la newsletter”. 

 Formularul de înregistrare trebuie sa conţină următoarele câmpuri: nume şi prenume, email, localitate, 
judeţ, date de atestare a aparteneţei la grupul ţintă. 

 Toate datele din formularele de înregistrare la newsletter vor fi păstrate într-o baza de date uşor 
exportabila în orice format editabil apartinând pachetului Microsoft Office. În baza de date vor fi 
introduse filtre după toate informaţiile introduse in formularul de înregistrare (ex: filtru după vârstă, 
sex, etnie, stare civilă). 

 Header: semnătura finanțatorului 

 Footer (prezent in toate paginile): va fi constituit din sitemap + copyright + siglele partenerilor;  

 Meniu static orizontal 



       

 

         

 

 
Pagina Home 

 
o Va ajuta vizitatorii să navigheze uşor în întregul website (astfel încât să poată ajunge cu doar 

câteva clikuri în orice secţiune); 
o Aranjarea tuturor butoanelor de navigare în partea de sus a paginii în linie;  
o Aranjarea logourilor din header şi footer astfel încât să respecte indicaţiile din manualul de 

identitate vizuala (vezi mai jos);  
o Pe pagina de Home ar trebui să se regăsească următoarele:  

o Carusel în care să fie preluate articole din secţiunea Resurse şi Noutati. În funcţie de 
tema aleasă, putem să alegem să băgăm în carusel doar Resursele şi să avem o 
secţiune cu Ultimele stiri sau Noutati unde să intre doar materialele referitoare la 
activitatea noastră din proiect. În carusel, ar trebui să apară titlul articolului, un mic 
excerpt + link catre materialul intreg.  

o Buton Cautare in tot site-ul; 
o Butoane Social Media (Facebook, Google Plus, Twitter, LinkedIn); 
o Sidebar în care să poată fi incărcate materialele din proiect: ghiduri + broşură; 
o Secţiune dedicată evenimentelor (sub forma de calendar) cu denumirea 

evenimentului, ora şi locul de desfăşurare; 
 
MENIU  
 
Pagina ACASĂ  
 
Pagina INIŢIATORI – dedicată prezentarii tuturor partenerilor implicaţi în proiect: logo partener cu link 
către site + descriere partener + implicare în proiect.  
 
Pagina DESPRE PROIECT – pagină dedicată prezentării proiectului. La mouse-over Despre proiect se va 
deschide un dropdown list cu următoarele subpagini:  

 Obiective 

 Activitati 

 Grup tinta 

 Rezultate Anticipate 

 Campanii  
 
Pagina EVENIMENTE – pagină dedicată evenimentelor organizate în cadrul proiectului. Aici vor fi 
publicate comunicatele de presă + galerii foto.  
 
Pagina NOUTĂȚI - pagină dedicată promovării activităților derulate în cadrul proiectului.   

 Pentru fiecare articol publicat va exista posibilitatea de a insera cuvinte cheie, urmând ca 
acestea să fie afișate în sidebar pentru ca utilizatorul să aibă posibilitatea de a face filtru pe 
resurse în funcție de subiectele care îl interesează;   

 Posibilitate inserare foto pentru fiecare articol în parte și more tag.   

 Butoane de sharing în Social Media (Facebook, Twitter, GooglePlus);  

 Posibilitate postare comentarii la fiecare articol (secțiune administrată); 
 
Pagina GALERIE:  

 Vor fi create galerii foto şi video pentru evenimentele şi activităţile din proiect;  

 Pentru fiecare galerie foto şi video trebuie incluse următoarele informaţii: data evenimentului, 
locul de desfăşurare, denumirea evenimentului/activitătii;  

 Galeria va putea fi navigabilă cu ajutorul butoanelor prev/next, astfel vor fi introduse sub 
forma de noduri separate. 



       

 

         

 

 
FOOTER 

 Termeni şi condiţii 
 Politica de confidenţialitate 
 FAQ 
 Contact  
 Sitemap  

 
 

BUTOANE FUNCŢIONALE 
 Căutare în site; 
 Abonare la newsletter;  
 Social Media (Facebook, Twitter, GooglePlus). 

 
 

 
În vederea realizării studiului de piață vă rugăm să ne trasmiteti oferta dvs în lei fără TVA la adresa 
livezeni@inovare-sociala.ro sau la adresa de corespondență din București, Str. David Praporgescu nr. 9, 
sector 2 până la data de 26.09.2017. 
Informații suplimentare puteți obține telefonic 0762248171, sau la adresa livezeni@inovare-sociala.ro 
persoana de contact: Cristina Gabriela Cummings Toma 

 
Întocmit  

Cristina Gabriela Cummings Toma 

mailto:livezeni@inovare-sociala.ro

