TERMENI DE REFERINȚĂ
pentru reorganizarea şi modernizarea paginii web www.api.md
Asociaţia Presei Independente (API) anunţă un concurs deschis pentru selectarea unei companii
specializate în web design care va presta servicii de reorganizare şi upgrade a paginii web
www.api.md
Context
API este o organizaţie neguvernamentală activă din domeniul mass-media care întruneşte presa
neafiliată politic, promovează principiile presei libere şi contribuie la dezvoltarea societăţii
deschise în Republica Moldova. Pagina web a API www.api.md are un design învechit care nu
corespunde necesităţilor de comunicare şi promovare ale organizaţiei la momentul actual.
Obiectivul concursului
Obiectivul prezentului concurs constă în selectarea unei companii specializate în web design
care va presta următoarele servicii:
• elaborarea conceptului noului design al paginii web www.api.md;
• executarea tehnică a noului concept al paginii web, după aprobarea de către API, în
două formule lingvistice (română şi engleză);
• instruirea echipei paginii web (un web designer şi un responsabil în relaţii publice)
privind menţinerea paginii web, utilizarea sistemului de gestiune şi de actualizare a
conţinutului;
• asistenţă tehnică gratuită timp de un an de la lansarea paginii web în format nou;
• oferirea gratuită a hosting-ului pentru pagina web timp de un an de la lansarea paginii
web în format nou.
Cerinţe generale privind caracteristicile tehnice şi de design ale paginii web
După reorganizare şi upgrade, pagina web www.api.md trebuie să corespundă următoarelor
cerinţe minime:
• să aibă un design modern, clar, logic, executat întro gamă cromatică caldă;
• să îndeplinească condiţiile unei pagini web prietenoase pentru utilizatori, fiind uşor de
accesat şi de navigat;
• să dispună de dotări tehnice şi efecte multimedia, necesare pentru plasarea
informaţiilor în format diferit (text, video, audio);
• să dispună de posibilităţi de promovare a Departamentului de Publicitate, a publicaţiilor
membre şi a suplimentelor/paginilor tematice/publicaţiilor editate de API;
• să asigure caracterul interactiv al comunicării mediatice cu utilizatorii, inclusiv
posibilitatea de a comenta informaţiile publicate, de a semnala anumite cazuri/situaţii
relevante etc.;
• să dispună de un motor de căutare rapidă a informaţiei, funcţii de arhivare a
documentelor, plasare a banerelor etc.
• să dispună de platforme distincte pentru promovarea constituenţilor API, pentru
promovarea on-line pe site-ul API a site-urile ziarelor membre API, conexiune cu reţelele
de socializare etc.

Cerinţe de eligibilitate
Aplicanţii trebuie să fie persoane juridice rezidente în Republica Moldova şi să aibă experienţă
de cel puţin doi ani în domeniul elaborării designului şi a soluţiilor tehnice pentru paginile web.
Perioada de executare a serviciilor
Compania selectată va trebui să asigure executarea serviciilor de reorganizare şi
modernizare/actualizare a paginii web www.api.md timp de 1,5 luni din ziua semnării
contractului.
Dosarul de participare la concurs
Dosarul de participare la concurs va include, obligatoriu, următoarele documente:
• scurtă descriere a profilului companiei;
• copia certificatului de înregistrare;
• portofoliul cu lucrări similare, inclusiv datele de contact ale clienţilor cărora li s-au
prestat anterior servicii similare;
• oferta financiară (în lei moldoveneşti) pentru prestarea serviciilor web solicitate.
Dosarele pot fi depuse/expediate:
la sediul API – str. Romană 2/2, mun. Chişinău, R. Moldova, MD-2005
sau prin poşta electronică/e-mail – api@api.md, ion.mazur@api.md
Termenul-limită de prezentare a dosarelor este 10 octombrie 2013, ora 18:00.
Pentru informaţii suplimentare: tel.: 022/22-09-96 (persoană de contact – Ion Mazur).

