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Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara 

 
 
 
 

Nr. înreg.: 7.567/12.11.2012 
 
Către :      Operatorii economici 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie directă 

 
 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara 
(USAMVBT), cod fiscal 3487181, cu sediul în Timişoara, strada Calea Aradului, nr. 119, 
judeţul Timiş, în conformitate cu dispoziţiile legale ale OUG 34/2006 modificată şi 
completată, aprobată prin Legea 337/2006, solicită prin prezenta depunere de oferte în 
vederea achiziţiei serviciilor de realizare şi actualizare website în cadrul proiectului 
„Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi 
ROSPA0095 Pădurea Macedonia” (cod SMIS – CSNR 36396) finanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
«Mediu» 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4. 
 
Obiectul achiziţiei: achiziţie servicii de realizare şi actualizare website 
 
Scop: îndeplinirea obiectivelor proiectului „Elaborarea planului de management integrat 
pentru ROSCI0109 Lunca Timişului şi ROSPA0095 Pădurea Macedonia” (cod SMIS – 
CSNR 36396). 
 
Surse de finanţare: Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat. 

Aprobat Rector,  
Prof. dr. ing. PÎRŞAN Paul 

 
 
  

          Avizat  Manager Proiect, 
       BĂNĂŢEAN – DUNEA Ioan 

 
 

Elaborat Responsabil achiziţii publice 
            RADULOV Sorin 
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Specificaţiile tehnice minime legate de obiectul achiziţiei se află anexate la prezenta 
invitaţie. 
 
Preţul se va menţine neshimbat în perioada de valabilitate a ofertei, fiind exprimat în LEI 
fără TVA. Preţul va include produsul/serviciul, drepturile conexe acestuia –
mentenanţă/actualizare. 
 
Valabilitatea ofertei va fi de 45 de zile de la depunerea ofertei. 
 
Ofertele însoţite de adresa de înaintare se vor depune la sediul USAMVBT, str. Calea 
Aradului, nr. 119, Timişoara, Registratura, până la data de 20.11.2012. Ofertele depuse după 
această data vor fi respinse. 
 
Suma maximă alocată pentru achiziţie: 5.200 lei fără TVA. 
 
Persoana de contact este BĂNĂŢEAN-DUNEA Ioan, manager proiect, tel: 0256 - 277.067, 
fax: 0356 – 814.677, e-mail: ionut_banatean@yahoo.com. 
 
Criteriul de atribuire a contractului va fi preţul cel mai scăzut. 
 
Livrarea serviciului se va face până la data de 31.12.2012 la sediul USAMVB Timişoara, 
Calea Aradului 119. 
 
Perioada de garanţie este de 1 an, cu mentenanţă/actualizare până în data de 09.11.2014.  
Intervenţiile se realizează gratuit în termen de 72 de ore de la sesizare. 
 
Termen de plată: maxim 60 de zile de la livrare. 
 
În urma evaluării ofertelor depuse câştigătorul va fi anunţat în scris asupra datei de încheiere 
a contractului de achiziţie. 
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Anexa 1 
 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
 
Website-ul va contine o descriere detaliata din punct de vedere politic, geografic, socio-
economic, cultural si turistic a zonei proiectului. 
Se solicită crearea unei structuri arborescente, pe mai multe nivele, care sa prezinte 
gradat informatiile in asa fel incat diferite tipuri de utilizatori sa poate alege informatiile 
care ii intereseaza.  
Astfel: 

- Copii vor putea invata despre speciile descrise prin harti, desene, imagini si 
sunete. 
- Turistii vor avea acces la informatii suplimentare legate de prezentarea zonei, 
locatii, trasee, recomandari si reguli de buna purtare in aria protejata. Sistemul va 
permite descarcarea de materiale publicitare si va afisa link-uri spre alte site-uri de 
interes. 
- Comunitatea locala va avea acces la informatii detaliate cu privire la aspectele de 
conservare si initiativele autoritatilor locale si de mediu privind biodiversitatea. 

 
Orientativ, website-ul va include cel puţin  următoarele secţiuni:  
o Pagină de început generală; 
o Descrierea ariilor naturale protejate din punct de vedere al aspectelor de conservare: 
speciile şi habitatele de importanţă comunitară/naţională/locală vor fi descrise în 
amănunt, pentru fiecare specie/habitat vor fi asociate elemente multimedia etc.; 
o Descrierea geografică, socio-economică, culturală, turistică a regiunii respective;  
o Evenimente culturale locale (cu accent pe aspectele de mediu); 
o Pagini dedicate în care să fie prezentate cele mai recente iniţiative ale autorităţilor 
locale, autorităţilor de mediu etc. privind protecţia mediului, biodiversitatea (inclusiv 
linkurile către site-urile respective) etc.; 
o Secţiuni dedicate pentru: 

§ comunitatea locală (mijloace multimedia de cointeresare şi conştientizare a 
copiilor, elevilor/studenţilor, mediului de afaceri, ONG-urilor, pensionarilor), 
şi, separat,  
§ turişti (recomandări, reguli de bună purtare în aria naturală protejată, ghiduri, 
materiale publicitare electronice, linkuri utile etc.);  

o Linkuri şi recomandări către website-urile ariilor naturale protejate existente la nivel 
naţional (şi, eventual, cele relevante la nivel internaţional). 
o Forum 
o Arhivă  
 
Site-ul va fi prevăzut şi cu un contor pentru monitorizarea traficului. 
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In ceea ce priveşte experienţa multimedia, se au în vedere următoarele tipuri de elemente: 
- Galerii de imagini cu posibilitate de marire a fiecarei imagini 
- Materiale video 
- Materiale audio 
- Animatii flash. 

 
Site-ul va fi optimizat pentru motoarele de cautare astfel incat sa se regaseasca pe o 
pozitie cat mai buna in cautarile utilizatorilor. 
 
Actualizarea continutului se va face pe toată perioada proiectului, până la data de 
09.11.2014. 
 
Se va înregistra domeniul www.nume.ro. 
 
De asemenea, serviciile furnizate vor include şi crearea unui logo care să permită 
identificarea vizuală a celor două arii naturale protejate. 

 


