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CAIET DE SARCINI
SERVICII DE CREARE WEBSITE

I. DESCRIERE
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini si Instalaţii Destinate Agriculturii
şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti doreşte achiziţionarea de servicii de creare a website-ului
www.inma.ro.
EGALITATEA DE ŞANSE
Pe intreaga durata a derulării contractului, diviziunea muncii între femei şi bӑrbaţi va fi egalӑ
ca importanţӑ, implicare, acces şi control asupra resurselor disponibile, vor fi folosite procesele
participatorii, vor fi identificate şi înlӑturate barierele din calea participării femeilor şi va fi luat în
considerare impactul diferit al iniţiativei asupra bărbaţilor şi femeilor. Se va face tot posibilul pentru
înlӑturarea stereotipiilor de gen şi discriminărilor de gen, conform definiţiilor acestora.

DEZVOLTAREA DURABILA
Pe toata durata realizării contractului utilizarea tuturor resurselor se va face în mod raţional.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Creare website pentru Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii
Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA Bucureşti.
Crearea website-ului (http://www.inma.ro) va consta in concepţie, consultanţӑ şi asistenţӑ
tehnicӑ pentru realizarea acestuia.
Website-ul va avea adresa (http://www.inma.ro) şi va fi realizat în concordanţӑ cu cerintele
tehnice si Anexa 1.
III. CERINŢE TEHNICE PENTRU REALIZAREA WEBSITE-ULUI
Ofertantul în favoarea cӑruia va fi atribuit contractul de servicii, respectiv Prestatorul, va
trebui sӑ creeze website-ul Beneficiarului (http://www.inma.ro) împreunӑ cu acesta, în conformitate
cu specificaţiile tehnice minimale din caietul de sarcini, în baza instrucţiunilor şi a informaţiilor

primite de la Achizitor (Beneficiar) şi sӑ-l administreze împreunӑ cu Beneficiarul până la data
finalizării contractului.
Programele, sistemele şi instrumentele informatice, precum şi sursele acestora dezvoltate pe
parcursul derulării contractului pentru website aparţin Achizitorului.
De asemenea, până la data finalizării contractului, Prestatorul va acorda consultanţӑ şi
asistenţӑ tehnicӑ pentru website.
Prestatorul va dezvolta sisteme şi instrumente informatice care vor permite o actualizare şi
întreţinere uşoarӑ a informaţiei de pe website de către Achizitor, precum şi modificarea structurii
acesteia. De asemenea, Prestatorul va instrui Beneficiarul în utilizarea şi dezvoltarea acestuia.
Secţiunile care vor fi conţinute în website sunt specificate în descrierea conţinutului website-ului
(Secţiunile website-ului). Conţinutul website-ului va fi în limba românӑ şi englezӑ. Website-ul va fi
dezvoltat utilizând tehnologie de programare şi baze de date în sistem open-source software (MySQL,
PHP, HTML, etc.), sau echivalente. Fundalul grafic pentru pagini va fi creat de către Furnizor.
Suprafaţa paginilor va fi acoperitӑ de graficӑ în proporţie de minimum 20%. Anumite secţiuni
specificate în descrierea secţiunilor website-ului vor putea fi accesate de către toţi utilizatorii. Va
exista posibilitatea transmiterii unui newsletter sӑptӑmânal/lunar către o baza de date. Se vor folosi
tehnologii de trimitere de newsletter.
Website-ul va conţine o galerie de imagini care va fi actualizatӑ de către Achizitor. Informaţia
de pe anumite pagini specificate în descrierea conţinutului website-ului (Secţiunile website-ului) va
putea fi tipărită de către utilizatori. Achizitorul va avea posibilitatea de a monitoriza traficul
website-ului cu informaţii detaliate despre sursa accesărilor pe categorii de informaţii şi utilizatori.
Cheltuielile pentru găzduirea website-ului pe durata contractului şi în perioada de garanţie vor fi
suportate de Furnizor.
Transferul website-ului pe sistemele de găzduire ale Beneficiarului va fi asigurat de Furnizor.
Beneficiarul îşi rezervӑ dreptul de a solicita Furnizorului transferul website-ului pe sistemele sale de
găzduire, oricând după data Ia care website-ul este operaţional.
Furnizorul va acorda o perioada de garanţie de 2 ani de la data finalizării contractului. Furnizorul
va remedia problemele tehnice semnalate de Achizitor în perioada de garanţie.
Achizitorul va furniza toate informaţiile necesare realizării website-ului şi va participa la
realizarea acestuia. Furnizorul va crea minimum 11 secţiuni în cadrul website-ului, enumerarea
nefiind exhaustiva, ci enunţiativӑ, respectiv:

1) Secţiune “PRIMA PAGINA”

-

Despre noi

-

Personalitӑţi ale ştiinţei

-

Misiune, viziune şi valori, istoric

-

Organigrama

-

Consiliul de Administraţie

-

Resurse de personal

-

Activitӑţi şi Obiective

-

Rapoarte de activitate

-

Achizitii publice

2) Secţiune “STRUCTURA ORGANIZATORICӐ”

-

Conducere

-

Compartiment Contencios Legislativ

-

Compartiment Audit Intern

-

Colectiv Sistemul de Management al Calitatii şi Standardizare

-

Departament Cercetare Dezvoltare Tehnologii de Mecanizare şi Echipamente Tehnice


Laborator Tehnologii de mecanizare si echipamente tehnice pentru lucrӑrile solului,
înfiinţarea şi intreţinerea culturilor (Lab. SOL-S)


Colectiv S1 – Tehnologii şi echipamente tehnice pentru protecţia culturilor
agricole specifice conceptului AGRICULTURA DE PRECIZIE



Colectiv S2 –Tehnologii şi echipamente tehnice pentru lucrӑrile solului, adaptate
schimbӑrilor climatice



Laborator Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice pentru recoltare,
zootehnie, horticulturӑ, transport şi manipulare (Lab. Recoltare – Transport – RT)


Colectiv RT-1 Tehnologii şi echipamente tehnice pentru recoltarea furajelor şi
pregatirea hranei in zootehnie



Colectiv RT-2 Tehnologii şi echipamente tehnice pentru recoltarea şi
procesarea produselor hoticole, a plantelor medicinale şi aromatice



Colectiv RT-3 Tehnologii şi echipamente tehnice pentru recoltat cereale,
plante tehnice şi culturi de biomasӑ



Laborator Morarit – Tehnologii de mecanizare şi echipamente tehnice pentru
prelucrarea primarӑ a produselor agricole



Sucursala Cluj-Napoca – Tehnologii şi echipamente tehnice pentru mecanizarea
lucrӑrilor agricole pe terenuri agrcole în pantӑ



Sucursala Timişoara – Tehnologii şi echipamente tehnice pentru industria alimentarӑ
si conditionarea produselor agricole

-

Departament Incercari Tractoare si Echipamente Tehnice pentru Agricultura si Industrie

Alimentara


Laborator Testari masini si instalatii pentru industria alimentara


Colectiv Testari tehnologii de industria alimentara



Colectiv Testari tehnologii si echipamente pentru cultura si procesarea
plantelor medicinale şi aromatice



Laborator Testӑri echipamente pentru producerea de bioresurse şi pentru producerea
de bioenergie


Colectiv Testӑri simulate şi accelerate echipamente pentru producerea de
bioresurse


-

Colectiv Testari tehnologii şi instalaţii pentru producerea de bioenergie

Departament Execuţie Echipamente Tehnice


Atelier mecano-energetic

-

Departament Proiecte şi Relaţii Internaţionale

-

Departament Incubator Tehnologic şi de Afaceri

-

Departament Informatica şi Inginerie Computerizatӑ

-

Birou Administrativ, Personal Organizare

-

Directia Economico – Financiarӑ


Directia Financiar - Contabilitate



Birou Plan şi Urmarire Contractuala

3) Secţiune “COMPETENŢE”

-

Organism acreditat (INMA-CERT)

-

Laboratoare acreditate (OEC-DI)


DITRAMA



LIMS

-

Incubator Tehnologic şi de Afaceri (INMA-ITA)

-

Centru formare profesionalӑ (CNFP-INMA)

4) Secţiune “REZULTATE”

-

Rezultate cercetӑrii


Echipamente Sol, Irigat, Stropit şi Erbicidat



Echipamente Recoltare



Echipamente Transport



Echipamente Industria Alimentara

-

Realizӑri reprezentative

-

Baze de date

5) Secţiune “PALMARES”

-

Medalii obţinute

-

Produse transferate

-

Tehnologii transferate

-

Articole ştiinţifice publicate

-

Cӑrţi publicate

-

Brevete de invenţie

6) Secţiune “PROIECTE DE CERCETARE”

-

Proiecte din fonduri UE

-

Proiecte CDI – PN II, PN III

-

Proiecte CDI Program NUCLEU

-

Proiecte Sectoriale

-

Proiecte Fonduri Structurale

7) Secţiune “SERVICII”

-

Infrastructuri de cercetare

-

Incercӑri în regin acreditat / neacreditat

-

Certificare produse

-

Prelucrӑri mecanice şi profile

-

Execuţie de repere, ansamble, subansamble şi echipamente mici, oferte

-

Formare profesionalӑ adulţi

-

Incubare tehnologicӑ şi de afaceri

-

Consultanţӑ de specialitate

8) Secţiune “VIZIBILITATE”

-

Publicaţii Revista “INMATEH – Agricultural Engineering”

-

Manifestӑri ştiinţifice

-

Participӑri la târguri şi expozitii

9) Secţiune “ANUNŢURI”
10) Secţiune „MOTOR DE CӐUTARE”
11) Secţiune “CONTACT

Secţiunile website-ului.
Toate secţiunile website-ului vor fi dezvoltate in colaborare cu Achizitorul. Informaţia conţinutӑ
in secţiuni va fi furnizatӑ de către Achizitor. Designul website-ului va fi aprobat de Achizitor, care
va putea solicita modificarea acestuia pentru a răspunde necesităţilor. Din toate paginile website-ului
se va putea tipări informaţia.

Achizitorul va lua decizia finala asupra formei şi conţinutului acestora.
1) Secţiunea “Prima pagina"

(a) Banner-ul website-ului
Pagina principalӑ va cuprinde un banner ce va conţine în partea de sus elemente de identitate
ale INMA şi anume: poze cu echipamente tehnice pentru agriculturӑ şi industrie alimentara şi sigla
INMA în partea dreaptӑ a acestuia. In stanga banner-ului va fi butonul „NEW” cu o graficӑ
prietenoasӑ care sa atraga atenţia vizitatorului şi care va avea rolul de a gazdui / afişa noutӑţile legate
de activitatea INMA. Sub banner se va scrie textul „Ministerul Cercetӑrii şi Inovarii”, iar sub acesta
textul „Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii
şi Industriei Alimentare – INMA”, ce va aparea pe toate paginile site-ului. In stanga textului
„Ministerul Cercetӑrii şi Inovӑrii” şi „Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Maşini şi
Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA” va apare butonul „ANELIS”,
vizitatorii vor putea accesa un link cӑtre platforma ANELIS. In partea dreaptӑ a textului menţionat
mai sus va fi butonul „ANUNŢURI”, care prin accesare va deschide pagina cu anunturi ale INMA.
Ca funcţionalitate, acest banner va fi selectabil, iar Ia selectarea lui, indiferent de secţiunea în care se
afla utilizatorul, se va incӑrca secţiunea “Prima paginӑ” a website-ului.
(b) Meniul principal
Meniul principal va avea rolul de a asigura accesul utilizatorilor website-ului la toate
secţiunile acestuia. Acesta va fi accesibil din toate secţiunile platformei website-ului. Meniul va
indica utilizatorului pagina pe care o vizualizează prin evidenţierea butonului din meniu
corespunzător secţiunii selectate.
Cele 11 sub-sectiuni din „Prima paginӑ” (vezi Anexa 1) vor fi evidenţiate printr-un buton
corespunzӑtor.
Prin accesarea butonului «Achiziţii» de pe pagina principalӑ, utilizatorii vor putea accesa
link-uri către anunţurile Beneficiarului privind achiziţiile publice, de unde vor avea posibilitatea (dacӑ
este cazul) de a face upload pentru vizualizarea/listarea documentaţiei pentru ofertanţi, necesarӑ
întocmirii ofertelor.
Furnizorul va oferi soluţia tehnicӑ pentru adaptarea secţiunii «Achiziţii» de pe pagina
principalӑ, pentru a asigura accesul utilizatorilor potenţiali ofertanţi la informaţiile privind achiziţiile
publice. Tot in acestӑ secţiune, in partea de sus va apare butonul „EVENIMENTE”, care prin accesare
va deschide pagina cӑtre evenimentele organizate de INMA.
2) Secţiunea “STRUCTURA ORGANIZATORICA”

Secţiunea va conţine butoane corespunzӑtoare pentru fiecare din cele 12 sub-secţiuni.
(vezi Anexa 1), precum şi butoane alfanumerice cu link-uri către paginile de detaliu din secţiunile
corespunzătoare. Informaţiile vor fi atât grafice cât şi text, precum şi informaţii incluse in fişiere

şi broşuri.
3) Secţiunea “COMPETENŢE”

Secţiunea va conţine informaţii despre competenţele INMA, pentru fiecare din cele 4 subsecţiuni fiind asignat un buton corespunzӑtor (vezi Anexa 1). Informaţiile vor fi atât grafice cât
şi text, precum şi informaţii incluse in fişiere şi broşuri.
4) Secţiunea “REZULTATE”

Secţiunea va conţine informaţii despre rezultatele INMA, pentru fiecare din cele 3 sub-sectiuni
fiind asignat un buton corespunzator (vezi Anexa 1). Informaţiile vor atât grafice cât şi text,
precum şi informaţii incluse în fişiere şi broşuri.
5) Secţiunea “PALMARES”

Secţiunea va conţine informaţii despre palmaresul INMA, pentru fiecare din cele 6 sub-secţiuni
fiind asignat un buton corespunzӑtor (vezi Anexa 1). Informaţiile vor fi atât grafice, cât si text,
precum şi informaţii incluse in fişiere şi broşuri.
6) Secţiunea “PROIECTE DE CERCETARE”

Secţiunea va conţine informaţii despre proiectele realizate de INMA, pentru fiecare din cele 5
sub-secţiuni fiind asignat un buton corespunzӑtor (vezi Anexa 1). Informaţiile vor fi atât grafice
cât şi text şi informaţii incluse in fişiere. Secţiunea va conţine şi fişiere de diverse tipuri accesibile
tuturor vizitatorilor website-ului.
7) Secţiunea “SERVICII”

Secţiunea va conţine fişiere de diverse tipuri accesibile tuturor vizitatorilor platformei
website-ului. Pentru fiecare din cele 8 sub-secţiuni va fi asignat un buton corespunzӑtor (vezi
Anexa 1). Informaţiile vor fi atât grafice cât şi text, precum şi informaţii incluse in fişiere şi
broşuri.
8) Secţiunea “ VIZIBILITATE”

Secţiunea va conţine cele mai noi informaţii referitoare la vizibilitatea INMA. Informaţiile vor fi
în format text, grafic şi fişiere, precum şi informaţii incluse în broşuri.
9) Secţiunea “ANUNTURI”

Secţiunea va conţine anunţuri ale INMA.
10) Secţiunea “MOTOR DE CӐUTARE”

In aceastӑ secţiune, utilizatorul va putea sӑ caute pe baza unuia sau mai multor cuvinte informaţiile
dorite de pe web-site.
11) Secţiunea „CONTACT”

Conţine datele de contact ale Beneficiarului, de unde vizitatorii pot obţine informaţii despre
institut.
Pe parcursul derulării contractului, Furnizorul va actualiza website-ul din punct de vedere al

conţinutului şi din punct de vedere structural Ia solicitarea Achizitorului. Informaţiile vor fi in format
text şi grafic.

IV. PREZENTAREA OFERTEI
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi
documentele care o însoţesc, iar beneficiarul nu va fi responsabil pentru costurile respective.
Data de început a contractului este data semnării acestuia de către pӑrţi.
Oferta va corespunde activitӑţilor descrise în Caietul de Sarcini şi va cuprinde următoarele
elemente:
1. oferta tehnicӑ;
2. oferta financiarӑ;
3. data de începere şi perioada de execuţie: Data de începere a contractului este data

semnării acestuia de către parti, iar perioada de execuţie va fi până la 01.02.2018.

V. MODALTTATI DE PLATA
Plata serviciilor realizate va fi efectuata in trei tranşe egale şi 10% valoarea ultimei tranşe:
VI. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROTECŢIA MUNCII
In baza prevederilor art.34 alin.2) din OUG nr.34/2006, operatorii economici sunt obligaţi sӑ
indice în cadrul ofertei faptul cӑ, la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la
condiţiile de muncӑ şi protecţia muncii. Conform prevederilor art.36 alin. 1) lit.d) din H.G.
nr.925/2006 în cazul în care nu se asigurӑ respectarea reglementӑrilor obligatorii referitoare la
condiţiile specifice de muncӑ şi de protecţie a muncii, oferta va fi consideratӑ inacceptabilӑ.In acest
sens, se vor prezenta documente justificative

VII .

Depunerea ofertelor.

Ofertele semnate si stampilate se trimit scanate prin e-mail la adresa icsit@inma.ro pana luni
18.12.2017 ora 14:00.

Sef Departament Informatica,

Dr. ing. Muraru Vergil

SITE INMA – Nivelurile 3 si 4
3. COMPETENTE
Laboratoare
acreditate (OEC-DI)
Despre Laboratoare
acreditate (OEC-DI)
DITRAMA
LIMS

4. REZULTATE
Rezultate cercetarii
Despre Rezultatele
cercetarii
Echipamente Sol,
Irigat, Stropit si
Erbicidat
Echipamente
Recoltare

Echipamente
Transport
Echipamente
Industria Alimentara

