
 

 

 

 

 

ADR Nord-Vest organizeaza realizarea unui studiu de piata, in vedera incheierii unui contract de servicii 

proiectare site www.nord-vest.ro, conform specificatiilor tehnice de mai jos: 

 

Specificatii 
Pentru site-ul nord-vest.ro, 2016 
 

1. Elemente pentru POR 2014-2020 (asistenta tehnica) 
Noul site va fi in pas cu tendintele moderne de utilizare si de prezentare a informatiilor. Printre noutatile aduse 

in noua versiune se numara urmatoarele: 

 Informatii la indemana. Versiunea 2016 a site-ului nord-vest.ro va incerca sa prezinte informatiile in 

asa fel incat sa tina cont de interesele vizitatorilor sai. Astfel 

o vor fi scoase mai in fata sectiunile care sunt de interese pentru solicitanti, beneficiari, presa. 

o O simplificare a structurii informatiilor astfel incat acestea sa poata fi gasite mai usor. 

o Homepage-uri pentru principalele sectiuni 

o Un sitemap comprehensiv 

o O functie de cautare buna – si mai vizibila – care 

 sa prezinte informatiile in ordinea relevantei lor 

 sa inregistreze cuvintele cautate astfel incat sa dea informatii despre ce sunt interesati 

vizitatorii 

 O platforma moderna. Site-ul va utiliza o platforma care este foarte utilizata la nivel mondial. Printre 

beneficiile acestei platforme: 

o Multe module cu care se pot adauga functionalitati stabile (elemente de meniu), intr-un timp 

scurt si la costuri mai mici decat cu o platforma proprietara (construita de firma care face si 

site-ul).  

o Posibilitati de upgrade periodic al platformei. Update-uri aduc cu ele rezolvari de probleme, 

o securitate mai buna si functionalitati noi. 

o Usurinta in utilizare pentru administratori 

o Autonomie fata da creatorul initial al site-ului, daca este nevoie. Posibilitatea ca 

mentenanta site-ului sa fie efectuata de multe alte firme, in situatia in care se decide a un se 

mai continua relatia cu firma care creaza site-ul. Acest lucru evita blocaje si dependenta de un 

singur furnizor. 

o Integrari mai bune cu alte sisteme 

o Versiune mobila 



 

 

 Un design nou, proaspat si elegant – conform tendintelor actuale dar fara a sacrifica din usurinta in 

utilizare – tinand cont ca audienta site-ului este diversa din punct de vedere al nivelului de experienta 

in utilizarea internetului. 

 Optimizat pentru telefoane mobile si tablete. Site-ul se va adapta la dimensiunile de ecran si 

rezolutiile diverselor dispozitive de pe care este accesat, inclusiv telefoane mobile si tablete, facand 

utilizarea sa mai usoara. 

 O sectiune consistenta cu informatii despre Regiune 

 Un sistem de Help Desk modern, care sa permita comunicarea mai buna cu solicitantii si beneficiarii, 

precum si raportarea acestor interactiuni 

 O prezentare centralizata a tuturor stirilor, noutatilor si comunicatelor, sub forma unei publicatii 

online cu articole grupate pe categorii. In acelasi timp, se vor putea pune, in diversele sectiuni ale site-

ului, inspre categorii din aceasta publicatie (de exemplu, Noutati POR). In acest fel, atat presa cat si 

solicitantii si beneficiarii vor avea intr-un singur loc tot ce apare nou. 

 Un nou design pentru newsletter – mai modern si optimizat si el pentru telefoane mobile si tablete. 

 O varietate mai mare a layout-urilor de pagini – astfel incat sa un fie monoton, pastrand totusi 

unitatea modului de utilizare. 

 O varietate mai mare a tipurilor de elemente componente care pot fi folosite in pagini (casete de 

diverse tipuri, coloane etc) 

 Design propus, in 3 sectiuni principale 

 

a. cu imagini mari, plasate orizontal, care vor duce la sectiunile principale de site 

b.  Banda de stiri cu imagini care se ruleaza  

c. Imagini de mai mici dimensiuni, plasate pe 3 coloane, care vor duce la paginile independente ale 

proiectelor (europe direct, poscce, bisnet, etc)  

 

 

Sectiuni principale 

Regiunea 
Va prezenta Regiunea Nord-Vest, sub aspectul unei publicatii on-line. 

Aceasta publicatie va fi organizata in: 

 Un home-page al sectiunii – ca o coperta a publicatiei, cu extrase din diversele categorii ale 

publicatiei, articole featured etc. Acest home-page va contine  

 Alte pagini cu carácter permanent: 

o O pagina de prezentare a regiunii, sub forma grafica (infografic) 



 

 

 

Agentia 

 Va prezenta informatiile despre Agentie si respectiv CDR, in mai multe pagini. 

 Echipa CDR va fi prezentata sub forma unei galerii cu pozele, imaginile si functiile membrilor sai, 

intr-un format unitar. 

 Pagina de contact va avea si o harta interactiva cu locatiile Agentiei, utilizand Google Maps. 

 Proiecte proprii, va prezenta 

 toate programele in curs (din perioada actuala) 

 proiectele  

- Planificare regionala,  

 documentele de planificare regionala, studii, etc 

Comunicare 
Se va redenumi  “Noutati” sau “Stiri”, care este denumirea consacrata pentru acest gen de sectiuni. 

Articolele vor fi marcate cu stickere care indica 

 categoria (sau categoriile) din care fac parte. 

 Faptul ca ele contin video sau/si foto. 

Sectiunea va reuni stiri, noutati si comunicate din intregul site si va fi impartita in mai multe categorii, cum ar 

fi: 

 Comunicate de presa 

 Noutati Regio 

 Achizitii 

 Informatii solicitanti (comuna cu cea din sectiunea REGIO) 

 Informatii beneficiari (comuna cu cea din sectiunea REGIO) 

 Abonare la newsletter 

Se vor putea punea linkuri directe catre aceste categorii, in diversele locuri din site, inclusiv in meniu. 

Regio 2014-2020 
La fel ca si in site-ul actual, aceasta sectiune va fi tratata special fata de celelalte. 

In plus, va avea un homepage de sectiune, in care sunt prezentate: 

 principalele subsectiuni – Axele, urmate de prioritati de investitii 

 Selectorul de finantari 

 extrase de stiri, noutati si comunicate legate de POR 

 Integrare cu mySMIS prin sectiunea Informatii despre proiectele REGIO 

 Help Desk Regio (Intrebari si raspunsuri) 

 Proiecte – harta de proiecte, va prezenta 



 

 

 proiectele proprii 

 proiectele finantate (?) – link care va afisa harta proiectelor. Proiectele care sunt deja finalizate vor 

fi marcate cu stickere care indica acest lucru. 

 REGIO 2007-2013 – preluat partial si trimitere la sectiunea din site-ul vechi  

North-West RDA in English 

Informatii pe scurt in engleza despre structura institutionala si administrativa, despre Regiune si principalele 

proiecte si programe. 

 

Functionalitati speciale 
Integrare cu mySMIS prin sectiunea Informatii despre proiectele REGIO 
Pentru asigurarea transparentei activitatii noastre, site-ul va fi integrat cu sistemul mySMIS si va 
permite vizitatorilor sa obtina informatii despre proiecte, furnizand codul SMIS sau numele 
proiectului. 

Selectorul de finantari 
Sectiune care permite cautarea interactiva, dupa mai multe criterii, a finantarilor existente. 
Trebuie sa aiba o forma grafica deosebita si care ina celasi timp sa fie usor de inteles si utilizat. 

Harta proiectelor 
Aceasta sectiune va prezenta toate proiectele din regiunea NV astfel: 

 pe o harta avand la baza Google Maps. 
o Diverse proiecte vor avea iconuri diferite in functie de tipul lor 
o La click pe un proiect de pe harta vor fi prezentate informatiile esentiale si un link 

care va duce la pagina cu toate detaliile acelui proiect. 
o Harta va avea o functie de filtrare, care permite ca pe harta sa se afiseze doar 

proiectele care corespund unuia sau mai multor criterii de filtrare 

 Intr-o lista de proiecte, care poate fi filtrata si sortata dupa diverse criterii. La click pe 
numele unui proiect din lista va fi afisata pagina proiectului respectiv, cu detalii, imagini si 
video 

 Sub forma unei galerii media – care agrega imagini si video de la toate proiectele. 

Help Desk Regio (Intrebari si raspunsuri) 
Acest sistem permite urmatoarele: 

 O lista de intrebari si raspunsuri, impartite pe categorii si in care se poate face si cautare. 
Aici vor putea fi atat intrebari care apar frecvent (FAQ) in comunicarea pe diverse canale cu 
audienta Agentiei, dar si intrebarile pusa prin formularul de Help Desk, impreuna cu 
raspunsurile 

 Vizitatorii pot completa un formular cu intrebarea si cu datele lor de contact. Intrebarea va 
intra intr-o baza de date din sistemul de administrare, si va fi notificata si prin email 
administratorului site-ului sau persoanei desemnate sa raspunda. Administratorul va 
raspunde la intrebare, in scris, iar raspunsul va fi trimis automat prin email solicitantului de 
informatii. Administratorul va putea decide sa publice sau un intrebarea si raspunsul pe site. 



 

 

 Administratorul va putea raspunde si dand un reply la emailul de notificare primit din site 
in urma completarii formularului. Raspunsul va fi automat introdus si in baza de date a site-
ului, si trimis mai departe solicitantului. 

 Acest sistem va fi intregrat si cu raspunsurile de pe un email dedicat (helpdesk@nord-
vest.ro) si va colecta toate eleméntele legate de aceasta activitate, permitand filtrarea si 
raportarea pe orice criterio, din cadrul unei base de date creata.  

Abonare la newsletter – cu integrare cu sistemul de trimitere 
Doritorii se pot inscrie la newsletterul agentiei. Adresele de email vor fi introduse automat in baza de 
date a programului cu care se va face trimiterea de newslettere, intr-o anumita lista. Se va face 
trecerea la un nou sistem de e-mailing, care va permite importarea imediata a toturor emailurilor 
inscrise pe pagina web. 
Prima pagina mentiune de copy right - de gen drepturi de autori - si rugamintea catre cei care preiau 
ceva de pe pagina noastra sa mentioneze sursa. 

Butoane de share pentru FB, twitter, canal Youtube, copy url 

Posibilitate de creare subsectiuni cu vizibilitate selectiva/cu permisiune speciala 

Securizare avansata 
Site-ul va trebuie securizat foarte bine astfel incat sa nu poata fi penetrat de catre hackeri. 

Update periodic (1 an) 
Se va face update lunar atat la versiunea de platforma cat si la modulele utilizate, astfel incat sa fie la 
zi. 

Garantie (1 an) 
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2. Elemente privind promovarea regiunii (ADR Nord-Vest) 

 

Aplicatia mobila 

Pe langa noul site va fi facuta si o aplicatie mobila, care va prezenta articole preluate automat din 
sectiunea despre Regiune, clasificate pe categorii.  Aplicatia va trebui sa aiba versiuni pentru 
platformele majore: 

 iPhone 

 iPad 

 Android 

Aplicatie care va prelua articolele despre regiune colectate din paginile partenere de profil (pe 
baza unui webcrawler sau feed), grupate pe categorii cum ar fi: 

o Puncte de interes 
o Evenimente 
o Stiri din regiune 

 

 

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut. 

 

Se doreste pret separat pentru serviciile cuprinse la pct 1 si separat pentru serviciile de la pct 2 

 

Data limita de depunere a ofertelor este 07.03.2015 ora 16,00. Ofertele de depun  la secretariatul de la sediul 

secundar al ADR Nord-Vest de pe Calea Dorobantilot nr 3 sau pe fax la nr 0264 439222 sau pe email la 

adresa secretariat@nord-vest.ro. 

 

Persoana de contact  

Nicoleta Glodan 

Expert Achizitii 

Tel;0755777030 

Email:nicoleta.glodan@nord-vest.ro 

 

 

 

 


