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SPECIFICAȚII TEHNICE ACHIZIȚIE SERVICII AFERENTE CONSTRUIRII
PLATFORMEI ONLINE

INTRODUCERE
Asociația Politeia implementează proiectul „Elevi activi = viitori cetățeni activi și
lucrători respectați” finanțat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

În cadrul acestui proiect avem nevoie să achiziționăm servicii aferente construirii unei
platforme online. Valoarea estimată: 32.000 lei (treizeci și două de mii de lei), fără TVA.

Platforma va consta într-un site web care va conține următoarele elemente:
- O secțiune publică, care va consta în:

- Un landing page;
- O secțiune tip blog unde se vor putea posta articole;
- O secțiune „Despre proiect” cu o subsecțiune pentru „Materialele

proiectului”;
- O secțiune „Campanii” cu subsecțiunile „Petiții” și „Chestionare”;

- O secțiune internă, care va permite utilizatorilor să:
- Creeze articole pentru blog;
- Inițieze petiții cu multiple câmpuri;
- Inițieze chestionare cu multiple câmpuri;

Platforma trebuie să permită realizarea unor petiții online și chestionare online, prin care
să fie colectate semnături, răspunsuri și date de identificare ale celor care semnează
petiția sau completează chestionarul. De asemenea, secțiunea internă trebuie să
permită listarea semnăturilor, datelor de identificare, răspunsurilor etc. și să permită
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transmiterea unor mesaje/mailuri celor care își exprimă acordul pentru a primi astfel de
informări.

Denumirea produsului: Servicii construire platformă online
Cantitatea și unitatea de măsură: conform listei de mai sus
Locul de livrare: format digital
Data de livrare: 31 mai 2022
Condiții cu privire la transport și asigurare: nu e cazul
Durata minimă garanție: Cinci ani
Specificații tehnice sau cerințe funcționale minime: conform descrierii de mai sus
Criterii ecologice: se va respecta legislația în vigoare
Cerințe sociale: se va respecta legislația în vigoare. Proiectul are o puternică
componentă antidiscriminare, conținutul clipurilor abordând teme sensibile.
Condiții de înlocuire componente: nu este cazul
Ambalare: nu este cazul
Marcare: nu este cazul
Servicii accesorii: operatorul economic va asigura sprijin pentru utilizarea manualului.
Constrangeri privind locația unde se va efectua instalarea: nu e cazul
Servicii de mentenanță preventivă în perioada de garanție: nu e cazul
Servicii de mentenanță corectivă: nu e cazul

Timpi de intervenție:

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de
prioritate al incidentului:

Nivel
prioritate

Timp de
răspuns

Timp de implementare
soluție provizorie

Timp de rezolvare

Urgent 30 minute 4 ore 24 ore
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Critic 2 ore 24 ore 48 ore

Major 4 ore Următoarea zi lucrătoare Următoarea zi
lucrătoare

Minor 4 ore Următoarea zi lucrătoare Următoarea zi
lucrătoare

Definitii aplicabile:
Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către
achizitor și răspunsul primit de la contractant.
Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către
achizitor până la rezolvarea finală  a incidentului.
Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la
semnalarea incidentului de către achizitor și adoptarea unei soluții provizorii,
temporare, care să permită funcționarea produsului fără afectarea funcționalităților
critice, până la rezolvarea definitivă a incidentului, cu asigurarea integralității
funcționale și a performanței echipamentului.

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul achizitorului de a solicita penalități/daune
interese în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Piese de schimb și materiale consumabile: nu este cazul
Mediul în care este operat produsul: digital
Suport tehnic: va fi asigurat pe perioada contractată și pe perioada de garanție
Servicii de reciclare: nu este cazul
Aspecte legate de economia circulară: nu se aplică
Documentații ce trebuie predate achizitorului în legătură cu produsul:
documentații tehnice privind condițiile de utilizare a filmulețelor interactive
Receptia produselor: produsele vor fi predate și recepționate în format digital
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Modalități și condiții de plată: plata se va face prin transfer bancar, în maxim 10 zile
lucrătoare de la recepția produselor
Cadrul legal în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă:

a) Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de
organizare;

b) Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;
c) Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;
d) Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;
e) Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;
f) Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și

profesie);
g) Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;
h) Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
i) Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la

Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;
j) Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor

periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);
k) Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la

Stockholm privind POP);
l) Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în

cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care
fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie
1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative;
enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie
considerată limitativă.
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