
 
 

 
Caiet de sarcini  
privind achiziționarea serviciilor de elaborare a paginii web www.soros.md 
 
 
 
 

Informații generale 

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică. Fundația Soros 
Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și 
încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru 
trai. 
Pentru realizarea obiectivelor funcționale, Fundația Soros Moldova își propune elaborarea unui website 
nou, care să servească pentru prezentarea: activității curente a Fundației, a istoriilor de succes ale 
proiectelor susținute de Fundație; publicarea anunțurilor de concurs, granturi, angajare, achiziții etc.  
În acest scop, Fundația Soros Moldova solicită oferte de la persoanele juridice din Republica Moldova 
privind: 

- crearea unei pagini web www.soros.md - cu dezvoltarea unui layoutului vizual inedit și cu un 
panou de administrare (Content Management System); 

- migrarea datelor de pe pagina curentă pe noua pagina web – secțiunea „Publicații” și „Rapoarte 
anuale” – în varianta actualizată, cealaltă informație pe site-ul curent – într-o variantă de arhivă – 
oglindă deschisă pe old.soros.md; 

- prestarea serviciilor de mentenanță tehnică pentru o perioada de 6 luni – excluderea erorilor 
nedepistate în perioada de testare și implementarea ajustărilor respective.  

Persoana juridică selectată, numită Prestator, va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs 
în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. 
 
Grupurile-țintă al noului website al Fundației Soros Moldova vor fi:  

• Public neavizat – persoane care nu au interacționat sau care nu dețin informații veridice despre 
activitatea Fundației Soros Moldova. Pentru informarea lor, pe site vor fi publicate informații cu 
rezultatele și impactul proiectelor susținute de Fundație: paginile „Domenii de activitate” – 
rezultate și „Articole” – pentru descrierea impactului 

• Parteneri și potențiali parteneri – persoane și organizații care interacționează sau intenționează să 
interacționeze cu Fundația Soros Moldova în calitate de beneficiari ai granturilor, parteneri în 
realizarea proiectelor etc. Pagina „Anunțuri” 

• Public avizat, media – persoane familiarizate cu activitatea și istoricul Fundației. Pentru informarea 
acestor persoane vom utiliza paginile „Rapoarte anuale”, „Articole” și „Biblioteca”.  

Celelalte pagini vor fi vor conține informații de bază, vor fi actualizate mai rar și vor servi drept sursă de 
referință pentru descrierea Fundației Soros Moldova.  

 
Termen de livrare și execuție  
Prestatorul va furniza serviciile contractate în termen de până la 6 luni de la data semnării contractului. 

http://www.soros.md/


Cerințe minime obligatorii 
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime obligatorii tehnice care vor servi drept punct de 
plecare pentru ofertant în formularea propunerii sale tehnice și financiare.  
Toate cerințele specificate în Caietul de sarcini sunt minime și obligatorii. Nerespectarea acestor cerințe 
poate atrage după sine descalificarea ofertanților. 
 
Specificațiile tehnice: 
Specificațiile tehnice cuprind, dar nu se limitează la:  

1. Actualizarea web-designului pentru pagina www.soros.md (pe baza unei interfețe elaborate  de 
către prestator și aprobate de Fundație) și implementarea acestuia în panoul de administrare al 
paginii web. Noua interfață și noul meniu al site-ului vor fi proiectate în strânsă colaborare cu 
Fundația Soros Moldova.  

2. Noul design trebuie sa fie în acord cu tendințele actuale din domeniu, să fie un vizual aerisit, 
atrăgător, estetic, intuitiv și ușor de navigat pentru vizitatori. Acesta trebuie să fie furnizat în trei 
variante, dintre care Fundația va alege o variantă de lucru. 

3. Construcția site-ului trebuie să fie individuală, de la zero. Pagina web va avea o rezoluție minimă de 
1024 x 768 pixeli, fără scroll orizontal și va fi scalabilă/ de tip responsive, așa încât conținutul (textul 
și imaginile) să se ajusteze în mod automat la diverse dispozitive (tabletă, smartphone, laptop etc.);  

o Pagina web va permite adăugarea si administrarea conținutului în două limbi (RO, EN) 
o Conținutul paginii va fi introdus și afișat în format Unicode (UTF-8) – lucru care va permite 

afișarea concomitentă a textelor în caractere latine (inclusiv diacriticele românești) și 
chirilice 

o Pagina web va îndeplini cerințele de compatibilitate și accesibilitate, în concordanță cu 
specificațiile W3C (WORLD WIDE WEB CONSORTIUM) și recomandările WAI (Web 
Accessibility Initiative), acceptate la nivel mondial drept standarde internaționale în 
domeniul accesibilității web 

o Pagina web va fi compatibilă cu toate browser-ele de internet populare (Microsoft Edge, 
Firefox, Chrome și Safari) în versiunile actuale. Pentru Internet Explorer și browser-ele cu 
versiuni învechite va fi afișată notificare cu recomandarea instalării Firefox/Chrome sau 
înnoire la versiunea actuală a browser-ului utilizat. Pe toate browser-ele conținutul trebuie 
să se afișeze fără erori 

o Pagina web va conține în mod obligatoriu un câmp de căutare. Această funcționalitate va 
permite utilizarea unui motor de căutare intern al site-ului, în baza unui cuvânt sau grupuri 
de cuvinte-cheie; rezultatele căutării și opțiunea de căutare avansată; 

o După finalizare, pagina web va fi conectată la contul de Google Analytics și Google Search 
Console, Facebook Pixel, iar persoana din cadrul Fundației care urmează să administreze 
pagina web va fi instruită cum să acceseze aceste instrumente 

o Pagina web va permite publicarea materialelor în diverse formate: text, video, audio (ex. 
fișiere PDF, Word, PNG, JPG, MP3, MP4 etc.)și nu va impune limite ne-rezonabile privind 
dimensiunea failurilor publicate 

o Pagina web va fi interconectată cu rețelele sociale (Facebook, Instagram și alte aplicații 
după caz etc.) așa încât informația să poată fi distribuită corect direct pe site pe rețelele 
sociale – preview-urile distribuirilor vor fi afișate corect pe cele mai populare rețele de 
socializare 

http://www.soros.md/


o Pagina web va fi creată așa încât să fie indexată de principalele motoare de căutare, iar 
Prestatorul va furniza Fundației un șir de recomandări privind optimizarea în viitor a paginii 
web.  

4. Site-ul va fi elaborat în concordanță cu cerințele Manualului de identitate vizuală anexat.  
5. Pregătirea interfeței de administrare a paginii (Content Management System) astfel încât aceasta 

să fie în limba română, prietenoasă și intuitivă pentru personalul Fundației. Definirea utilizatorilor și 
tipurilor de acces (administrator, editor, etc). 

6. Implementarea măsurilor de securitate și anti-SPAM. Implementarea certificatului SSL. Pagina web 
va oferi protecție pentru vulnerabilitățile comune și frecvente ale site-urilor web. Va fi rezistentă la 
atacurile DDoS. 

7. Testarea tuturor funcționalităților și interacțiunilor de pe pagină și soluționarea tuturor erorilor 
tehnice apărute ca urmare a dezvoltării. 

8. Elaborarea unui ghid, în format scris sau video, privind modalitatea de operare a panoului de 
administrare (CMS) pentru site-ului dezvoltat. 

9. Mentenanța lunară și dezvoltarea de noi funcționalități, altele decât cele agreate de prestator și 
Fundație la semnarea contractului, în limita a 4 ore/luna, timp de 6 luni. 

După predarea website-ului, timp de 6 luni, prestatorul va înlătura gratuit defecțiunile tehnice și de web-
design care nu au fost depistate la etapa testării, dar au apărut la etapa exploatării website-ului. Acesta 
clauză nu presupune dezvoltarea funcțiilor noi pentru website sau introducerea conținutului nou, ci doar 
asigurarea ca toate funcționalitățile descrise în prezentul Caiet de sarcini, precum și în altă documentație 
adițională, vor funcționa corect.  
  



Structura site-ului 
Structura site-ului cuprinde, dar nu se limitează la: 

1. Header-ul trebuie sa conțină logo, meniu, linkuri de schimbare a limbii pe site (RO/EN), căutare pe 
site. Dacă utilizatorul site-ului va face click pe logo de pe oricare pagină de pe site, el va trece pe 
Pagina Principală a site-ului.  
Meniul va conține paginile: 

• Fundația Soros Moldova – o descriere detaliată a viziunii, misiunii, echipei și domeniilor de 
activitate a Fundației Soros Moldova  

• George Soros – o pagină cu descrierea biografiei și realizărilor fondatorului Fundației Soros 
Moldova 

• Anunțuri – arhiva de anunțuri, cu sistem de navigare pe data publicării și expirării, teme și 
tipul anunțului (grant, angajare, concurs, achiziție etc) 

• Domenii de activitate – pagini cu descrierea detaliată a domeniilor de activitate, proiectelor 
implementate în prezent 

• Biblioteca – publicații și studii realizate pe parcursul a 30 de ani de activitate, cu un sistem 
de căutare și filtrare pe tipuri, ani, teme, domenii 

• Rapoarte anuale – rapoartele anuale ale Fundației 

• Contacte 
2. Pe pagina principală se vor afla elementele: 

• Blocul principal cu articolul lunii sau cel mai recent anunț, posibilitatea includerii în calitate 
de thumbnail a imaginilor și video-urilor.  

• Articole și anunțurile actuale, cu thumbnails 

• La finalul paginii principale. O reprezentare grafică a celor patru domenii de activitate, pe 
care, făcând click să apară o descriere scurtă a activității în acest domeniu și un buton care 
să ducă pe pagina descrierii detaliate. Numărul și conținutul elementelor trebuie să fie 
editabil  

• Pe pagina principală trebuie să existe posibilitatea inserării bannerelor web (imagine, cod 
HTML sau altă tehnologie).  
 

3. Footer-ul trebuie să conțină logo-ul Open Society Foundations și link la pagina 
https://www.opensocietyfoundations.org/ 

4. Secțiunea Anunțuri și articole – În această secțiune vor fi publicate anunțuri și articole 
informaționale. Fiecare anunț/articol conține un titlu și o imagine/video. Este necesară prevederea 
posibilității generării unei imagini thumbnail pentru anunțuri – textul pe un fundal. Textul e.g. 
„Grant”, „Achiziție”, „Concurs”. Făcând click pe imagine/video se va deschide anunțul/articolul în 
întregime. Anunțurile vor fi arhivate odată cu expirarea unui termen-limită stabilit.  

5. Paginile detaliate a Domeniilor de activitate – vor conține informații detaliate despre activitatea 
Fundației în acest domeniu. Este necesară o prezentare clară a unui volum mare de informații, cu 
posibilitatea includerii imaginilor, video-urilor, fișierelor, inclusiv graficelor generate prin Microsoft 
Power BI și fișierelor plasate prin intermediul Microsoft SharePoint, Microsoft Sway etc.  

6. Pe pagina Biblioteca vor fi încărcate studii, policy brief-uri, cercetări sociologice și alte documente, 
în majoritate fișiere PDF. Utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să filtreze aceste documente după 
domenii, autori și tematici. Documentele sunt încărcate de administrator din panoul de 
administrare 

7. Pagina Rapoarte anuale va conține toate documentele încărcate de Fundație. Documentele sunt 
încărcate de administrator din panoul de administrare. 

https://www.opensocietyfoundations.org/


8. Contacte. Pe această pagină se află informația de contact a Fundației (adresa, email, număr de 

telefon, harta Google Maps). Separat se vor menționa datele de contact pentru relații cu media și 

va fi plasat un link la media kit.  

 

Aspectul paginilor 

La elaborarea aspectului paginilor website-ului, dezvoltatorii se vor conduce de regulile de identitate 

vizuală a Fundației Soros Moldova și estetica minimalistă (definiție Tate), care să permită focusarea pe 

conținutul informației, fără distragerea de forme și elemente secundare. Prin urmare, titlul, textul și 

imaginile trebuie să primească toată atenția și să reprezinte elemente de decor în sine, pe lângă funcțiile lor 

de bază – de informare.  

Site-ul va fi destinat, în principal, să prezinte informații pentru documentare. Din această cauză, ne 

propunem ca utilizatorul să aibă posibilitatea, în primul rând, să se focuseze pe informația prezentată și să 

găsească informația necesară lui/ei cât mai rapid și ușor. Distribuirea informației și determinarea 

utilizatorului la alte acțiuni (contactare prin email/social media, distribuire pe social media etc) nu sunt o 

prioritate, însă odată luată această decizie, utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea să o facă cu cât mai 

puțin efort.  

 

 

 

 

Cerințe de mentenanță și suport 
Serviciile de mentenanță au rolul să asigure funcționarea paginii web în condiții de utilizare normală și 
presupun cunoașterea aplicației, în ansamblul ei, de către personalul tehnic care oferă aceste servicii, la un 
nivel suficient pentru a elimina problemele uzuale întâmpinate de utilizatori în timpul operării. Pentru 
mentenanța paginii web Fundația solicită:  

• Diagnosticarea, izolarea și remedierea problemelor semnalate de către beneficiar privind 
funcționalitățile implementate, în termeni cât mai restrânși 

• Suport tehnic pentru probleme critice semnalate de către beneficiar privind funcționalitățile paginii 
web, care nu presupun dezvoltare 

• Asistența acordată beneficiarului pentru aplicarea corecțiilor ca urmare a remedierii defectelor 
semnalate 

• Reguli/sistem de semnalare a defecțiunilor și proceduri de remediere. 
 

Modalitățile de lucru, precum și descrierea detaliată a procedurilor de mentenanță și suport trebuie să fie 
descrise în oferta tehnică și urmează să fie incluse în contractul de elaborare a site-ului web.  
  

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/minimalism

