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INVITATIE DE PARTICIPARE 

            ACHIZITIA DE SERVICII  DEZVOLTARE SI ACTUALIZARE PAGINA WEB 
 

 
 
 
 
Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 
(Rev.2) 
Colegiul de Muzica “Sigismund Toduta”  in calitate de autoritate contractanta,doreste 
sa achizitioneze servicii dezvoltare si actualizare a site-ului scolii 
 
Valoarea estimata pentru aceasta achizitie,fiind sub pragul prevazut de art. 7 al.(5) in 
LEGEA nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si potrivit art. 7 , al.(5) 
“Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse sau servicii in cazul 
in care valoarea estimata a achizitiei,fara TVA,este mai mica de 135.060 lei,respectiv 
lucrari,in cazul in care valoarea estimata a achizitiei ,fara TVA,este mai mica de 450.200 
lei”,se va proceda la cumpararea directa a acestor produse din catalogul SEAP,de la 
adresa www.e-licitatie.ro 
 
Valoarea estimata este de 7.563 lei fara TVA 
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut 
Necesitatea achizitiei : pentru buna functionare a unitatii si desfasurarea unui proces 
instructiv-educativ de calitate se vor achizitiona urmatoarele servicii: 
 
Descrierea proiectului: 
- Actualizarea siteului cmst.ro în ceea ce privește caracteristicile, structura, grafica și 
programarea ei. Scopul site-ului este de a prezenta cât mai coerent tipurile de educație 
oferite de instituție.  
- Crearea identității vizuale a Colegiului de Muzică Sigismund Toduță.  
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Funcțiile principale:  
- site bilingv, română și maghiară, cu pagină de administrare Wordpress 
- două calendare pentru rezervare săli, care poate fi editat de administratorul paginii 
- chestionar Google Form inserat în pagină, sau chestionar custom, în funcție de cerințe. 
- site-ul trebuie să stocheze și să prezinte PDF-uri, fiind, de asemenea posibilă 
descărcarea acestor fișiere. 
- pagină de știri: structură asemănătoare unui blog care acționează ca și NewsFeed pe 
site.  
- posibilitatea de inserare videouri 
- înscrierea siteului în într-una din sistemele de monitorizare a traficului 
- traducerea corespunzătoare a paginii principale ale siteului în limba maghiară 
(copywriting) 
 
Serviciile furnizate de site: 
- variantă mobil și desktop a siteului 
- Afişarea rapidă a conţinutului într-o manieră intuitivă; 
- Posibilitatea administrării prin intermediul website-ului (adăugarea de ştiri, anunţuri, 
modificarea datelor de contact, schimbarea pozelor etc. la secţiunile respective cu 
salvare în baza de date). 
- Pentru toate paginile vor exista variante paralele în limba română şi limba maghiară. 
 
Design: 
- 3 versiuni de logo 
- document care stabilește identitatea vizuală a liceului: folosirea corespunzătoare a 
logoului, fonturi, versiuni de afiș, Facebook-cover și alte elemente necesare 
- webdesign pentru website conform unui template ales împreună cu clientul  
 
 
    Operatorii economici interesati sunt invitati sa depuna oferta in catalogul SEAP la 
adresa  e-licitatie.ro pana la data de 05.09.2021,ora 12,00 ,de unde autoritatea 
contractanta va initia achizitia directa on-line. 
 
 
NOTA: Publicarea prezentei invitatii are rol de informare si de publicitate,nu obliga 
autoritatea contractanta si nu exclude de la procedura operatorii economici deja inscrisi 
in catalogul electronic SEAP. 
 


