Concurs elaborare pagină web
Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei Alimentare (UIA
PCPA) anunţă concurs de selectare a unei companii/grup de persoane specializate, care vor
elabora pagina web al UIA PCPA.
Pentru mai multe detalii rugăm găsiți termenii de referință anexați.
Termenul limită de depunere a ofertei - 30 Septembrie 2013.
Informaţii de contact: admin@maia.gov.md, Tel: +373 22 210 500

Termeni de referinţă pentru elaborarea paginii web
Cerinţa
Denumirea
Adresa URL
Conţinutul

Descrierea detaliată a cerinţei
Unitatea de Implementare şi Administrare a Proiectului Creşterii Producţiei
Alimentare
http://2kr.md
Site-ul va conţine următoarele compartimente şi sub-compartimente:
 Noutăţi;
- Evenimente;
* Foto;
* Data, denumirea si descrierea evenimentului.
- Comunicate de presă;
- Procurări;
- Posturi vacante
 Despre UIA PCPA;
 Proiecte implementate de către UIA PCPA:
- Proiectul de Securitate Alimentară pentru Fermierii Neprivilegiaţi
(Proiectul 2KR);
* Noutăţi (noutăţi generale ce se referă la Proiect);
* Descrierea proiectului;
* Procedura de aplicare şi criteriile de eligibilitate a solicitanţilor;
* Maşini şi echipamente agricole valorificate în cadrul Proiectului 2KR
(linkuri spre specificaţiile de pe site-urile producătorilor);
* Rezultatele implementării Proiectului 2KR;
* IMPORTANT de ştiut.
- Programul de Dezvoltare a Sistemelor de Irigare la Scară Mică;
* Noutăţi (noutăţi generale ce se referă la Proiect);
* Descrierea proiectului;
* Procedura de aplicare şi criteriile de eligibilitate al solicitanţilor;
* Maşini şi echipamente agricole valorificate în cadrul Proiectului 2KR
(linkuri spre specificaţiile de pe site-urile producătorilor);
* Rezultatele implementării Proiectului;
* IMPORTANT de ştiut.
- Proiectul de Îmbunătăţire a Echipamentului Centrului de Prefecţionare în
Domeniul Mecanizării Agriculturii:
* Descrierea Proiectului;
* Link spre Site-ul CPDMA
- Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, sub-componenta 1.2: “Ciclul
Combustibilului Facilitat prin Intermediul Mecanismului
Leasing/Cumpărare cu Plata în Rate pentru Furnizorii Locali de

Combustibi”,
* Noutăţi (noutăţi generale ce se referă la Proiect);
* Descrierea proiectului;
* Procedura de aplicare şi criteriile de eligibilitate al solicitanţilor;
* Maşini şi echipamente agricole valorificate în cadrul Proiectului 2KR
(linkuri spre specificaţiile de pe site-urile producătorilor);
* Rezultatele implementării Proiectului;
* IMPORTANT de ştiut.
- Proiectul de Utilizare Eficientă a Combustibilului Solid din Biomasă.
* Noutăţi (noutăţi ce se referă la Proiect);
* Descrierea Proiectului
 Donatori/Parteneri/linkuri utile;
 UIA PCPA Recomandă;
 Mass Media despre noi;

Condiţii şi cerinţe
tehnice

 Contacte/Harta amplasării
Interfaţa va conţine:
- Logo-ul UIA PCPA;
- Steagurile Republicii Moldova, Japonia, EU;
- Selectări lingvistice: ro., eng., ru.;
- Foto show (tehnologii performante în domeniul mecanizării agriculturii);
- Foto (harta interactivă de distribuire a tehnicii agricole, clădirea UIA
PCPA, panoul);
- Harta site-ulu;
- FAQ;
- Contact us.
- Pagina web trebuie să fie accesibilă pentru toate categoriile de utilizatori şi
susţinut de toate dispozitivele electronice (PC, tabletă, smartphone). Să
respecte cerinţele minime descrise de World Wide Web Consorţium
(W3C), în http: www.w3.org/TR/WCAG20/;
- Pagina web trebuie să fie compatibilă cu Mozila Firefox, Google Chrome,
Opera, Internet Explorer, Safari ş.a.;

Stilul grafic

Să corespundă profilului unui portal corporativ

Design-ul

Design-ul site-ului trebuie să asigure:
- plasarea eficientă a informaţiei de diferită natură;
- accesul către conţinutul site-ului a utilizatorilor cu diferite posibilităţi şi
competenţe;
- căutare rapidă a informaţiei relevante;
- o prezentare adecvată a structurii şi conţinutului site-ului în procesul
utilizării diferitor tipuri de monitoare şi rezoluţii;
Design-ul site-ului va fi realizat utilizînd o combinaţie de culori şi stiluri agreabilă
pentru ochi. Vor fi utilizate banere şi plasate referinţe hipertext către site-urile
partenerilor noştri ş.a. Pentru posibilitatea de a utiliza texte în limbile Română,
Engleză, Rusă vor fi utilizate referinţe: Rom., Ru., Eng. În cazul în care informaţia
plasată va fi în diferite versiuni lingvistice, să fie posibilă modificarea de la o
versiune lingvistică la alta prin utilizarea referinţelor hypertext. Pentru rublicile
care nu conţin informaţie în alte versiuni lingvistice, referinţele hipertext pentru
modificarea versiunilor lingvistice să nu fie vizibile.
Pagina principală a site-ului trebuie să asigure o reprezentare clară vizuală al
structurii informaţiei plasate pe el, o trecere rapidă spre alte compartimente şi
pagini. Elementele de navigare trebuie să asigure un sens unic înţeles de către
utilizatori. Trimiteri la alte pagini web trebuie să fie însoţite de o avertizare.

Orice pagină HTML a site-ului trebuie să dispună de o versiune tipar perfectată în
forma A4. Înainte de imprimare să fie generată pagina de pre-vizualizare a
conţinutului ce urmează a fi imprimat.
Sistemul de Gestiune SGC site-ului trebuie să ofere administratorilor precum urmează:
a Conţinutului
1. Administrarea şi editatarea conţinutului paginii WEB într-o manieră
accesibilă, eficientă şi flexibilă;
2. Să asigure posibilitatea editării prin mijloace exclusiv vizuale a
conţinutului oricărei pagini ale site-ului (asigurarea preluării textului MS
Word sau formatarea acestuia prin intermediul unei interfeţe apropiate
celei a MS Word);
3. Să asigure 2 regimuri de întroducere a conţinutului: întroducerea paginii
standard HTML şi întroducere documente PDF, DOC, Power Point etc.
4. Să asigurea vizualizarea statisticii de vizitare a site-ului;
5. Asigurarea posibilităţii configurării paginii principale:
- afişarea/ascunderea opţiunilor de meniu;
- afişarea/ascunderea versiunilor lingvistice disponibile;
- definirea/ascunderea/ştergerea blocurilor dinamice cu informaţie etc.
6. Asigurarea posibilităţii administrării configuraţiilor de sistem.
- trebuie să fie posibilă actualizarea informaţiilor cu privire la datele
generale ale site-ului: contact, adresa, drepturile de autor, etc.
7. Asigurarea mecanismelor de administrare a utilizatorilor Sistemului de
Gestiune a Conţinutului.
- adăugarea/editarea, suprimarea conturilor utilizatorilor cu drept de
administrare a conţinutului site-ului;
- restricţionarea accesului utilizatorilor la funcţionalităţile Sistemului de
Gestiune a Conţinutului sau compartimentele site-ului (definirea rolurilor
şi drepturilor pentru fiecare utilizator în parte).
8. Conţinutul site-ului va fi salvat în format UNICOD (UTF-8), lucru care va
permite afişarea textului combinat a textului latin şi chirilic.
Conţinutul media
Va fi asigurată posibilitatea integrării materialelor video sau audio în format
standard (FLV, SWF, MP4, AVI, MP3, H.264, WMA) şi alte formate media
răspîndite. Posibilitatea integrării materialelor foto, video sau audio de pe pagini
externe, hiperlinkuri etc.
Căutarea informaţiei Site-ul va dispune de un mecanism intern de căutare a informaţiei. Vizitatorul siteului va putea formula criterii de căutare iar modulul de căutare va afişa rezultatele
conform relevanţei acestora criteriului de căutare.
Asigurarea calităţii
Pentru testarea produsului vor fi utilizate tehnici de navigare şi acces de pe diferite
soluţiei livrate
tipuri de calculatoare şi exploratoare Internet. De asemenea va fi testată
compatibilitatea interfeţei cu cele mai populare exploratoare (MS Internet
explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Google Chrome).
Prezentarea ofertelor Pachetul de documente depus de către organizaţiile interesate trebuie să includă
oferta tehnică şi financiară, care vor fi prezentate separat.
Oferta tehnică trebuie să includă:
- Datele companiei şi informaţia despre experienţa companiei şi portofoliul.
Oferta financiară trebuie să includă costurile pentru:
- Servicii de web design.
Costul serviciilor vor fi prezentate în MDL.

