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1. Generalitati 
Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice §i constituie ansamblul cerintelor 

minimale pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnico-financiara, 
pentru serviciile ce urmeaza a se achizitiona. 

2. Obiectul achizitiei 
Achizitie publica pentru prestari servicii de Dezvoltare portal web Primaria Municipiului 

Craiova www.primariacraiova.ro  

3. Autoritate contractanta 
Municipiul Craiova 

4. Sursa de finantare 
Bugetul local 

5. Cerinte tehnice 
Propunerea tehnica va cuprinde totalitatea prestatiilor pe care autoritatea contractanta le 

solicit, de la operatorul economic, dupa cum urmeaza: 
Accesibilitate i compatibilitate 
• Portalul trebuie sa fie accesibil in orice moment, de la orice locatie de Internet; 
H Portalul va trebui sa fie 100% compatibil, din punctul de vedere al functionalitatii, cu 

versiunile la zi ale celor mai raspindite browsere ale momentului: Microsoft Internet Explorer, 
Google Chrome, Opera, Mozilla FireFox, §.a. De asemenea, se va avea in vederea posibilitatea 
de lucru cu mai multe „tab-un i pe care o suporta browser-ele; 

• Portalul va include un motor de cautare propriu, pentru cautarile din interiorul portalului; 
acesta trebuie sa permita cautarea in toate paginile care alcatuiesc portalul (sau doar in cele 
specificate de catre administrator); motorul de cautare trebuie sa includa posibilitatea cautarii 
dupa cuvinte intregi, dupa secvente, trebuie sa permita folosirea operatorilor logici; 

• Portalul va putea fi disponibil in cel putin doua limbi de circulatie internationala; 
• Portalul va dispune de posibilitatea selectarii limbii in care sa fie afisate paginile, Si, 

pentru fiecare dintre limbile selectate, sa fie capabil sa preia si sa afiseze diacriticile specifice 
limbii respective. Selectarea Iimbii in care se va afisa continutul portalului va trebui sa se faca 
din oricarP dintra naninhI nr,r+,i i ~- 



• Portalul va permite utilizatorilor, prin intermediul browserului utilizat pentru parcurgerea 
portalului, redimensionarea fonturilor afisate pe paginile portalului; 

• Se vor respecta prevederile legislative privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati Ia 
continutul portalului; 

• Se vor avea In vedere principiile §i tehnicile privind accesibilitatea portalului CU scopul de 
a face continutul online accesibil tuturor utilizatorilor, inclusiv persoanelor cu dizabilitãli; 

• lntegrare cu alte aplicatii: Registratura - posibilitatea consultarii stadiului unei cereri 
efectuate, hotarari si dispozitii - posibilitatea consultarii hotararilor adoptate de consiliul local §i a 
dispozitiilor emise de primar; urbanism - posibilitatea consultarii autorizatiilor de construire si a 
certificatelor de urban ism; 

• Sistemul trebuie sa poata rula nativ (fara emulatoare de terminal) atat pe servere Cu 

sisteme de operare Windows cat si Linux/Unix; 
• Nu se accepta solutii pe platforme software de tip open source (wordpress, joomla, .a.); 
• Sistemul hardware pe care va functiona Portalul va trebui sa fie compatibil cu cel din 

Intranet pe care functioneaza aplicatia de gestiune documente si registratura. Se va propune un 
mecanism de partitionare a zonelor de securitate. 

Structura si arhitectura 
• Portalul va fi livrat de catre ofertant pre-configurat cu Ufl layout initial. Va trebui sa 

permita, ulterior instalarii si configurarii initiale, modificarea facila a layout-ului, fara restrictii cu 
privire la dimensiunile si amplasarea sectiunilor si a paginilor de afisare a acestora. 

• Paginile afisate de site vor fi astfel incât, in momentul afisarii pe un monitor cu rezolutia 
de 1024768 pixeli, sa ocupe intreaga latime a ecranului (1024 pixeli); in cazul in care pagina de 
afisat necesita mai mult spatiu pe verticala decât dimensiunea maxima a ecranului, atunci pentru 
pagina respectiva se var afisa, pe lateral, bare de defilare. 

• Dimensiunile paginilor afisate var fi scalabile, in sensul redimensionarii automate a ariilor 
ocupate de sectiunile definite pentru paginile respective (dar numai pentru cele automat 
scalabile), in functie de rezolutia utilizata de ecranul pe care este afisat continutul portalului. 

• Portalul va fi organizat pe sectiuni (pagini) 
• Fiecare sectiune trebuie sa poata include sub-sectiuni. Numarul sectiunilor posibile a fi 

create va trebui sa fie, practic, nelimitat. 
• Portalul va trebui sa aiba a pagina de start, afisabila corect indiferent de rezolutia Si tipul 

ecranului pe care este redata §i browserul utilizat 
• Pentru pagina de start trebuie sa se poata defini un continut implicit, afisabil de fiecare 

data cind continutul paginii de start (asa cum va fi ea definita de catre administrator) nu va fi 
disponibil (din diverse cauze) sau va fi sters accidental; 

• In situatia in care dimensiunile alocate pentru sectiunea meniului portalului nu vor fi 
suficiente pentru afisarea integrala a acestuia, sectiunea meniului va afisa bare de defilare 
corespunzatoare (orizontala si/sau verticala). 

• In meniu vor fi afisate denumirile tuturor sectiunilor Si sub-sectiunilor, ordonate ierarhic, in 
functie de nivelul acestora. Meniul va permite ,,expandarea" si ,,colapsul" unei a sectiunii sau 
sub-sectiuni (indiferent de nivel) reprezentata in meniu si va permite SChimbarea rapida a 
paginii curente afisate in sectiunea curenta. 

A dministrarea 
• Structura portalului va fi a structura ierarhica, arborescenta de pagini si dosare, existând 

operatiuni de modificare a acestei structuri, precum reincadrarea unei intregi ramuri, sau setarea 
drepturi!or de acces Ia nivelul unei intregi ramuri din cadrul structurii; 

• Portalul va trebui sa permita autentificarea unar utilizatori, care sa realizeze administrarea 
cantinutului portalului, la nivel general si/sau numai pentru anumite sectiuni; 

• 0 sectiune va afisa meniul portalului. In acest meniu va fi realizat si se va afisa meniul 
tuturor sectiunilar si sub-sectiunilor acestara (indiferent de nivelul sub-sectiunilor); 



• Meniul va fi ,,construit" in mod automat, in momentul definirii sectiunilor si sub-sectiunilor 
din partea de administrare. Continutul sectiunii meniului nu va putea fi editat in mod direct, de 
catre nici un utilizator; 

• Singurele modificari permise asupra acestui meniu vor fi urmatoarele: 
• cele referitoare la modificarea dimensiunilor sectiunii; 
• cele referitoare la modificarea amplasarii sectiunii; 
• cele referitoare la formatarea fontului necesar afisarii meniului; 
o cele referitoare la formatarea fundalului sectiunii. 

• Singurul utilizator cu drept de efectuare a modificarilor indicate va fi administratorul 
pa rta I ul U; 

• Sectiunea de administrare va fi astfel organizata incât sa permita definirea de sub-
sectiuni pentru o anumita sectiune sau sub-sectiune, cel putin pâna la nivelul indicat de minim 5 
nivele de subsectiuni permise pentru a sectiune; 

• Sectiunea de administrare a portalului va permite gestionarea usoara a continutului 
pentru mai multe limbi. Astfel, flu se var folosi pagini separate pentru fiecare limba, ci se va 
permite, in cadrul aceleiasi pagini, modificarea continutului pentru toate limbile suportate de site; 

• In cadrul sectiunii de administrare trebuie sa fie disponibila a optiune de atasare multipla 
a fisierelor intr-un singur pas (excius atasarea individuala a fisierelor). Gestiunea atasamentelor 
se va face exclusiv din cadrul sectiunii de administrare, fara a se folosi aplicatii externe (ex.: 
client FTP); 

• In cadrul sectiunii de administrare, se va permite, pe fiecare pagina, setarea drepturilor de 
acces (vizualizare, editare, stergere); 

• Sistemul de portal va permite, pentru pagini ce contin fisiere de tip imagine, 	generarea 
automata a unei galerii foto (pentru imaginile selectate de catre administrator), fara codificare 
suplimentara din partea administratorului; 

• In sectiunea stirilor var fi afisate anunturile Si instiintarile necesare a fi prezente pe site. 
Pentru fiecare stire trebuie sa existe posibilitatea crearii unei liste de comentarii postate de catre 
utilizatori. De asemenea, atât stirile, cat si anunturile trebuie sa fie disponibile in format RSS. 
Pentru a stire sau un anunt se var putea specifica, de catre utilizatorul care administreaza 
aceasta sectiune, cel putifl urmatorii parametrii: 

• Data initiala; 
• Data la care expira (se va putea indica si termenul echivalent semnificatiei "fara 

data de expirare specificata; 
• Tipul (stire sau anunt); 
• Continutul mesajului (acesta va putea fi precizat similar continutului unei sectiuni 

oarecare, prin intermediul inserarii de text, imagini, sunete, obiecte, etc.); 
• Posibilitatea sau flu ca aceasta stire sa aiba lista de camentarii din partea 

utilizatorilor. 
• Utilizatorul care administreaza aceasta sectiune va putea elimina, dintre stirile sau 

anunturile definite, pe oricare, la once moment dat, indiferent daca aceasta a expirat sau flu sau 
daca pentru aceasta a fast indicata ca data de expirare aptiunea "fara data de expirare 
specificata"; 

• Va fi disponibila a sectiune de formular on-line (formular de propuneri/sesizàri), care va fi 
definit de catre administrator in scopul interactionarii cu utilizatorii/vizitatarii site-ului. La 
completarea fiecarui formular, trebuie sa existe posibilitatea instiintarii prin e-mail a persaanei 
res pan sa bile; 

• Sectiunea sondajelor va cantine rezultatele tuturor sondajelar desfasurate prin 
intermediul site-ului. Pentru fiecare sondaj in parte se var afisa cel putin urmatoarele informatii: 

o Textul cu privire la scopul sondajului respectiv; 
o Optiunile cu care se deruleaza sondajul (si pe care vizitatorii site-ului) 
o Reprezentarea grafica a rezultatelor partiate (pâna in momentul respectiv) ale 

sondajului (in conformitate cu modalitatea de reprezentare grafica stabilita pentru 
acel sondaj). 



Sondajele trebuie sa poata fi definite in sectiunea de administrare (nu in partea de cod). 
Pentru fiecare sondaj se var specifica urmatoarele: 

• Titlu sondaj; 
• Descriere pe scurt; 
• Data crearii; 
• Valabilitatea sa; 
• Continutul (acesta va putea fi precizat similar continutuiui unei sectiuni oarecare, 

prin intermediul inserarii de text, imagini, sunete, obiecte, etc.); 
• Continut pentru mai multe limbi, gestionat in cadrul aceleiasi inregistrari. 
• Daca exista posibilitatea afisarii sau nu a rezultatelor, eventual si inaintea 

completarii datelor; 
• Daca se poate vota de la acelasi IP de mai multe ori sau nu. 

• Trebuie sa existe posibilitatea de integrare cu aplicatiile existente de management de 
documente. Astfel, utilizatorii/vizitatorii site-ului trebuie sa poata consulta hotarârile/dispozitiile, 
autorizatiile de construire, lista certificatelor de urbanism, .a. (fara ca administratorul site-ului sa 
fie nevoit sa le introduca manual de fiecare data cand informatiile sunt actualizate), De 
asemenea, trebuie sa existe si posibilitatea consultarii on-line a registrului de intrari/iesiri al 
institutiei, fara a se crea duplicate ale acestuia; 

• Continutul sectiunilor Si sub-sectiunilor trebuie gestionat printr-un editor user-friendly, din 
care se pot efectua operatiuni similare editoarelor de text. Nu se va folosi editarea directa in cod. 
Principalul mod de gestiune a continutului va fi prin intermediul editorului; 

• In oricare sectiune si sub-sectiune (Cu exceptia acelora pentru care se precizeaza altfel in 
prezenta specificatie) var trebui sa poata fi incluse sau definite, de catre utiiizatorii cu drepturi de 
administrare a site-ului, ,,obiecte" de tipuri diverse, dar cel putin de urmatoarele tipuri: 

• Text - va trebui sa se poata specifica cel putin atribute precum: font, dimensiune, 
culoare, stil (bold, italic, underline, strikethrough, superscript, subscript), fundal, 
aliniere text (left, center, right, justified); de aSemenea, se var putea implementa liste 
numerice si alfanumerice cu posibilitati de customizare; 

• Imagini - se va include suport pentru cat mai multe formate grafice, dar cel putin 
pentru urmatoarele: BMP, JPG, PNG, GIF (inclusiv animat); pentru acest tip de 
abiecte va trebui sa se poata specifica cel putin atribute precum: dimensiuni pe 
orizontala si verticala, mentinerea sau flu a raportului de aspect, pazitia in raport cu 
textul adiacent (pe aceeasi linie sau pe iinii diferite, deasupra textului sau dedesubtul 
acestuia), posibilitatea definirii unui link asupra imaginui, precum si elemente avanSate 
de formatare a imaginilor; 

• Animatii - se va include suport pentru cat mai multe formate de obiecte animate, dar 
cel putin pentru urmatoarele : MPG, WMV, Flash, AVI; 

• Link-un - va trebui Sa poata fi specificate link-uri asociate cu: alte locatii din Internet, 
fisiere aflate pe Serverul care gazduieste site-ui, sectiuni sau Sub-sectiuni ale site-ului, 
rezuitate (partiale sau finale) ale unui anumit sondaj derulat prin intermediul site-ului, 
adrese de e-mail, alte tipuri de lacatii, indicate sau nu in prezenta specificatie. Link-
urile trebuie sa poata fi afisate pe site sub forma de: text, imagini, animatii. Pentru 
link-urile care var fi incluse va trebui sa se poata specifica daca vor initia afisarea in 
fereastra curenta sau intr-o fereastra noua (sau intr-un tab" nau); 

• Controale pentru forme - va exista posibilitatea de intraducere (din cadrul editorului 
furnizat) a controalelor specifice formelor, in scopul introducerii de date:, câmpuri de 
tip text, câmpuri de tip checkbox, câmpuni de tip radio, câmpuri de tip lista, câmpuri 
de tip combobox, butoane de actiune; 

• Trebuie sa existe a sectiune praprie de contorizare a utilizatorilor/vizitatorilor, atät a 
celor online, cat si a tuturor vizitatorilor; 

• Pe fiecare sectiune de administrare trebuie stabiliti anumiti responsabili, cu drepturi 
asupra elementelor din sectiunea respectiva; 



o Pe fiecare pagina in parte, trebuie sa existe posibilitatea de a stabili care sunt 
persoanele care pot accesa pagina, care sunt persoanele care o pot modifica si care 
sunt persoanele care au drept de stergere a paginii; 

o De asemenea, pentru toate operatiunile efectuate din sectiunea de administrare, 
trebuie sa existe un jurnal din care sa reiasa cine, când, de la ce IP si ce operatiuni a 
efectuat asupra paginilor. 

Securita tea i in tegrita tea date/or 
Integritatea sistemului va fi avuta permanent in vedere de catre ofertanti, astfel incât sa fie 

evitate, intr-o cat mai mare masura, oricare dintre cauzele care pot conduce la afectarea 
functionalitatii portalului. La aceasta var contribui mecanismele de asigurare a securitatii si 
auditarii accesarii portalului care vor fi implementate. 

Securitate logica: 
• Accesul in sistem se va face controlat, numai personalul autorizat avand drepturi de 

administrare (se va defini cine este personal autorizat); 
• Serviciile care ruleaza pe sistem vor fi securizate, si vor rula sub utilizatori neprivilegiati; 
• Se va asigura protectia portalului impotriva vulnerabilitatilor de tip injection (xml, sql, php, 

html, etc); 
• Interfetele de retea cu vizibilitate in internet vor avea toate porturile inchise, exceptand 

porturile necesare portalului; 
• Accesul la panoul de administrare se va face securizat (ssl); 
• Toate parolele var indeplini criterii de complexitate (minim 8 caractere, minim un caracter 

uppercase, minim un caracter special). 

6. Propunerea financiará 
Pretul va fi exprimat In lei (excl. TVA); 

7. Precizári finale 
• Operatorul economic va face dovada cà a mai prestat servicii sirnilare cu cele care fac 

obiectul achizitiei; 
• Operatorul economic declarat câtigãtor, va Incheia contractul de servicii cu autaritatea 

contractantã. Oferta pe baza càreia operatorul economic a fast declarat câtigätor devine 
parte integrantà a contractului de servicii; 

• Taate cerintele din prezentul Caiet de Sarcini sunt obligatorii. SpecificaiiIe tehnice care 
indicà a anumità origine, sursà, productie, un procedeu special, a marcã de fabricà sau de 
corned, un brevet de inventie, a Iicentà de fabricatie, sunt mentianate doar pentru 
identificarea cu usurinta a tipului de produs §i nu au ca efect favorizarea sau eliminarea 
anumitar operatari economici sau a anumitor praduse; 

• Termenul de realizare a partalului este de 60 de zile de la data semnàrii acestuia; 
• Dupä Iivrarea portalului, se va asigura a perioada de 15 de zile, pentru carectarea 

eventualelar erari i a perioada de 30 de zile pentru suport tehnic pentru partea de 
functionalitate a partalului; 

• Pentru verificarea modului de indeplinire a cerineIar din prezentul Caiet de Sarcini, inainte 
receptia serviciilor, se va arganiza o sesiune de demonstralie; 

• Recepia finalã se va face dupa publicarea integralà pe portal a informatiilar furnizate de 
autoritatea cantractantà, pentru fiecare rubricá in parte. 

• Livrarea portalul se va face pe supart media nonvolatil (DVD, blu-ray). 

Director Executiv, 
Clau PQu 

1ntçm it, 
I 	btad ea 


