
 

 
 

Termeni de referință pentru achiziționarea serviciilor de elaborare website 
 
Institutul de Politici Publice (IPP) este o organizație non-guvernamentală din Republica Moldova, înființată în anul 
2000. Misiunea IPP este de a contribui la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăți deschise, participatorii și 
pluraliste, bazată pe valorile democrației și statului de drept. 
 
În 2017, în Republica Moldova a fost adoptat un nou sistem electoral pentru alegerile parlamentare – sistemul 
electoral mixt. Conform noii legislații electorale, 51 din membrii Parlamentului vor fi aleși direct în 51 de 
circumscripții uninominale, iar restul 50 de membri ai Parlamentului vor fi aleși în baza listelor de partid. 
 
Pentru a spori nivelul de informare a cetățenilor cu privire la noul sistem electoral, precum și pentru a mobiliza 
alegătorii înainte de alegerile parlamentare din 2018, IPP planifică crearea unui website – hartă digitală a 
circumscripțiilor uninominale din Republica Moldova, care va conține informații non-partizane despre candidații din 
fiecare circumscripție. 
 
În acest scop, Institutul de Politici Publice, anunţă cererea de ofertă pentru contractarea serviciilor de creare website. 
 
 
Structura website-ului 
 
Nivelul 1. Harta circumscripțiilor uninominale 
Nivelul 2. Pagina circumscripției uninominale 
Nivelul 3. Profilul candidatului 
Modul “Candidat nou” 
 
Nivelul 1 – Harta circumscripțiilor uninominale 
 
Reprezintă pagina de bază a site-ului. Aceasta va conține: 

- Formular de căutare cross-reference în bazele de date “Circumscripții”, “Localități”, “Candidați”. 
- Harta digitală a Republicii Moldova divizată în cele 51 de circumscripții. 
- Determinarea locației utilizatorului, cu evidențierea circumscripției electorale în funcție de locație și indicarea 

numărului și adresei secției de votare pe paginile de Nivelul 2. Indicați costul dezvoltării acestei 
funcționalități separat de costul total. 

- Link-uri simple către paginile de Nivelul 2. 
 
Nivelul 2 – Pagina circumscripției uninominale 
 
Paginile de Nivelul 2 vor conține: 

- Galeria candidaților din circumscripție cu link-uri către pagina specifică a fiecărui candidat 
- Harta circumscripției 
- Lista tuturor localităților din circumscripție 
- Link-uri identificabile pentru share pe rețelile de socializare 
- Link-uri către paginile de Nivelul 3 

 



 

Nivelul 3 – Profilul candidatului 
 
Paginile de Nivelul 3 vor conține: 

- Fotografia candidatului 
- Informații despre candidat (text și fișiere atașate) 
- Link-uri identificabile pentru share pe rețelile de socializare 

 
Modul “Candidat nou” 
 
Modulul este un formular CMS, care permite adăugarea / salvarea unei noi pagini de Nivel 3 “Profilul candidatului“. 
Formularul va conține următoarele câmpuri: nume, afiliere politică, fotografie, CV, informație adițională. 
 
Elemente adiționale 

- Mobile-friendly 
- Navigare intuitivă între nivele 
- Funcționalități de share pe rețelile de socializare (Facebook, Odnoklassniki, VK) 
- Website-ul va fi disponibil în două limbi – Româna și Rusă 

 
Cerințe tehnice 
 
Structura descrisă mai sus trebuie integrată în sistemul CMS MediaWiki, fie în baza extensiei Maps, fie în baza 
produsului propriu. 
 
Modulul hărții digitale va fi testat pe CMS MediaWiki (instalat pe serverul executantului), cu verificarea interacțiunii 
cu bazele de date existente. Detaliile interacțiunii cu bazele de date existente vor fi discutate ulterior. 
 
Software stack-ul pentru server: baza de date – MySql, server web – Apache. 
 
După finalizarea lucrărilor, modulul de lucru cu datele necesare, extensii și șabloane va fi transferat pe MediaWiki 
alegeri.md 
 
 
Oferta 
 
Oferta va include: 
- CV-urile companiei și dezvoltatorilor, cu indicarea a cel puţin 3 site-uri relevante elaborate. 
- Oferta financiară în MDL. 
 
Companiile interesate vor prezenta ofertele prin e-mail, cu mențiunea  “Website alegeri 2018”, la adresa 
ipp@ipp.md, până vineri, 20 iulie, ora 18:00.  
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 0(22)276786, fie la alexandru_platon@ipp.md 
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