
	  

	  

Proiect: Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România  

Finanţator: Swiss Intermediate Body  

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene 
pentru Uniunea Europeană extinsă. 

        

Termeni de referinţă pentru contractul având ca obiect  

“Dezvoltarea și sprijinirea unei rețele/platforme de comunicare si elaborare pagină web”-  

Obiectivele generale ale proiectului:  

Proiectul “Natura 2000 şi Dezvoltare Rurală în România” are ca scop îmbunătăţirea 
implementării reţelei Natura 2000 şi a reţelei naţionale de arii protejate în România prin 
promovarea dezvoltării rurale şi demonstrarea oportunităţilor locale de dezvoltare. 

Contextul atribuirii contractului: 

Necesitatea existenței unei platforma de comunicare interactive (o interfață)  al carui 
scop este de a colecta intrebari/ cazuri privind activitățile ilegale din domeniul ariilor 
protejate. 

Obiectivele specifice contractului:  

Platforma trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: 

Tip platfoma: platforma CRM + support & ticketing center 

Funcții platformei: 

- Front-end pentru sesizări cu următoarele funcțiuni formular prin intermediul căruia 
utilizatorul semnalează o problemă cu privire la o arie naturală sau interoghează 
informații cu privire la legislație de mediu prin formular utilizatorul este direcționat către 
o soluționare (interogarea sa se înregistrează ca și sesizare si/sau utilizatorul primește o 
recomandare cu informații categorisite în ghidul legislativ) 

- Ghid interactiv pentru ințelegerea legilației pe probleme de mediu (tip FAQ, categorii 
corelate cu formularul pentru utilizator) 



	  

	  

 

- Back-end pentru grup de lucru (5-10 juriști/avocați) cu următoarele funcțiuni 
înregistrarea sesizărilor se realizează într-un panou de administrare, iar coordonatorul 
grupului legislativ primește o copie pe email răspunsurile oferite de grupul de lucru prin 
panoul de administrare se încarcă pe platforma publică, conform unor categorii (tag-uri), 
localizare pe hartă și notificare email 

Public tinta: custozi arii protejate, ong-uri, orice persoana care detine 
documente/informatii despre o ilegalitate intr-o arie protejata  

Prestatorul trebuie sa dezvolte : 

- pe platformă open source ticketing/CRM  

- integrare platformă și mentenanță 

- interfață pentru sesizări (arhivare în back-end) 

- sistem de filtrare pentru sesizări (taguri, categorii) 

- sectiune “Ghid legislativ” (conectat cu tagurile/categoriile și forumlarul utilizator 

- introducere legislație (conținut din ghidul “Legea de partea naturii”) 

- formular de contact 

- secțiune FAQ (bazat pe categoriile/capitolele din ghidul “Legea de partea naturii”) 

- sistem automat răspuns pentru interogări tip, cu modele de formular tip (ex. cerere tip 
pentru plan urbanistic zonal) 

- 2 structuri: category view (structura de categorii, grid de conținuturi) si map view 
pentru sesizările înregistrate 

- hartă - să indice în ce zone au fost sesizările 

       - drop down list 

       - sistem de filtrare (ex. defrișări, hidrocentrale, arii protejate etc.) 

       - pin-points probleme rezolvate / nerezolvate 



	  

	  

- platformă trebuie sa suporte câmpuri personalizate    

- drepturi de atribuire în back-end pentru administrator (trimitere e-mail unei persoane 
specifice din grupul de lucru) 

- platformă integrabilă în website-uri multiple, tip iframe (WWF, Natura 2000 etc.)Direcții 
de dezvoltare: 

- extindere platforma - sa cuprinda si alte domenii. 

- cerinta = platforma trebuie sa aiba niveluri de access multiple  

Referinta: 

http://www.romaniacurata.ro/ia-statul-la-intrebari/ 

 
Cerinţe minime la încheierea contractului: Ofertantul va depune o oferta de pret pentru 
cerintele de mai sus. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut  
 
           1. Achizitor: Asociaţia WWF-Programul Dunăre-Carpaţi România 

2. Tipul achiziţiei: servicii  
3. Procedura aplicată: achiziţie conform Anexei III din contractul de finanţare nr. 
9E0698.02. Oferta va cuprinde prețul/cerintele din termenii de referinta  
4. Termen limită de depunere a ofertelor (data şi ora) 10 Aprilie ora 16:00. 
5. Adresa unde se primesc ofertele: prin email mnechifor@wwfdcp.ro, 
cpapp@wwfdcp.ro , omondoc@wwfdcp.ro . 
6.  Termenii de referinţă  se pot procura prin email mnechifor@wwfdcp.ro, 
cpapp@wwfdcp.ro 

           7. Durata contractului: de la data semnării până în data de 31 Mai 2016.  
 
Data 20.03.2015    
Întocmit:  Mihaela Nechifor  
Aprobat: Cristian Remus Papp   
 
 


