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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013  
Axa prioritară  3 „Creşterea  adaptabilităţii lucrătorilor şi întreprinderilor” 
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale” 

 
Specificaţii Tehnice 

Titlul    proiectului Contract 
„Sprijin pentru întreprinzători” 

 
 POSDRU/30/3.1/G/39193 

1. Autoritatea contractantă: FUNDATIA ACADEMIA COMERCIALA Satu Mare cu 
sediul Pta 25 Oct. Bl T8, apt 34, Satu Mare, jud. Satu Mare tel.: 0261-732310, fax : 
0261 713523, e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 

2. a) Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare: achiziţie directă 

b)Tipul contractului de furnizare pentru care sunt solicitate oferte: 
Furnizare Servicii elaborare aplicaţii web 

3. a) Locul de furnizare a bunurilor: Satu Mare  

    b) Categoria şi descrierea serviciilor ; codul CPV 

Denumirea, specificaţia cod CPV 

Achiziţie portal WEB 
 

72212224-5 

 
Realizare tehnica: 

a) tehnologie utilizată: LAMP / Linux – Apache – MySQL / DB2 – PHP 
b) browser internet capabil sa recunoasca şi sa interpreteze CSS, Javascript  
c) browser cu funcţie de stocare cookies 
d) informatiile generale vor fi prezentate în limba romana şi optional engleza  
e) posibilitatea vizualizarii la rezolutie minima 1024 x 768 
f) motor de cautare intern pe baza de criterii 
g) utilizarea standardelor W3C în construirea paginilor web 
h) titluri, description, keywords particularizate 
i) rewriting pagini pentru adaptare SEO 

Funcţionalitate portal: 
j) structura generală portal : 

 director de afaceri (structura de tip director web cu 25-30 categorii de afaceri, cu 
posibilitatea crearii de subcategorii) 

 catalog prezentări produse/servicii organizate pe categorii (categorii similare celor 
din director) 

 secţiune anunţuri privind oportunităţile de afaceri 

 ştiri/noutăţi 

 pagini fixe cu rol secundar: pagina intrare, autentificare, contact, linkuri utile, help, 
despre noi, temeni şi conditii, confidentialitate, harta site 

k) posibilitatea modificarii informatiilor portalului pe mai multe niveluri, astfel:  

 administrator portal 
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 firme inregistrate (useri) 

 utilizatori simpli 
l) funcţii specifice administratorului : 

 gestionare conturilor clientilor (editare, modificare, arhivare, stergere) 

 gestionarea profilelor de firma şi a anunţurilor acestora  

 adaugarea de informatii stiri/utile pentru intreprinzatori 

 gestionarea paginilor secundare (adaugare, modificare is stergere text) 

 transmiterea de mesaje catre ceilalti membri ai portalului   

 gestiune newsletter 

 obtinerea de rapoarte privind: numarul de firme, firme înscrise pe categorii, 
perioada, zona de provenienta, etc alte informatii disponibile 

m) funcţii pentru firmele înscrise în director : 

 administrare cont 

 prezentare firma (inclusiv cu adaugarea de poze) 

 adaugarea de oferte de vânzare produse sau servicii 

 prezentarea de oportunităţi de afaceri (distinct de ofertele de vânzare sau de 
servicii) 

 transmiterea de mesaje către ceilalţi membri ai portalului ca mai sus 

 memorarea oportunităţilor / anunţurilor interesante 

 posibilitatea tipăririi paginilor de prezentare a firmelor şi a anunţurilor 
n) motor de căutare simplă şi motor de căutare avansată 

 
Programul va fi elaborat cu comentarii şi manual de utilizare  

  
Aşteptăm ofertele şi orice alte informaţii solicitate la  

 
Secretariatul Fundaţiei  “Academia Comercială” Satu Mare 

Str.Mihai Eminescu nr. 5 
Tel: 0261 732310; Fax: 0261 713523; 
e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 

 
Data limită de depunere a ofertelor: 

Data: 24.11.2009 
                      Ora limită: 1200 

 

Modalitate de depunere a ofertelor: 
- e-mail: academiacomerciala@yahoo.com 
- Fax: 0261 713523 

-la Registratura instituţiei 
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