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si Investitii ing. Dragut Gheorghe;  jr. Popovici Virgil, 
Director General Administrativ ing. Marian Vintilescu, 
Director proiect POSDRU s.l.dr.ing. Borcosi Ilie, Asist. 
Director de proiect asist. Cercel Constantin, Responsabil 
achizitii proiect  ing. Cindea Ioana Roxana, Responsabil 
financiar ec. Bâtoancă Elena Corina, Responsabil Mass 
Media proiect conf.univ. Rădoescu Constantin Livian. 

 
Criterii de atribuire: Cel mai mic preţ. 
 

 
II. SPECIFICATII TEHNICE 

 
 

Internetul este mijlocul de comunicare cel mai răspândit şi prin care se poate 
realiza promovarea proiectului la nivel naţional.  

Pentru asigurarea unei publicităţi şi promovări cât mai eficiente, va fi proiectat şi 
realizat un site de prezentare al proiectului „Acum facem practică”. Pentru realizare, se 
va folosi un program ce va permite realizarea unui conţinut dinamic şi atractiv, care să 
asigure cerinţele de atractivitate şi uşurinţă în accesare şi navigare. Tehnologiile de 
elaborare a paginii sunt cele care sa asigure o bună funcţionare a site-ului (html, css, 
php, flash, javascript). 

Conceperea şi proiectarea paginii web (structură, arhitectura, conţinut, 
design etc) vor respecta elementele din Manualul de identitate vizuală POSDRU 
2007-2013;  
 
Pagina web: 

- va constitui principala resursă de informaţii actualizate despre activităţile proiectului pe 
parcursul implementării acestuia; 

-  va fi creată la adresa www.acumfacempractica.ro . 
 

 
 
 
Actualizarea permanentă şi administrarea paginii web dedicate proiectului; 

- postarea de informatii privind stadiul implementarii proiectului, in baza materialelor 
furnizate de AC (Autoritatea Contractanta) sau preluate de catre ofertant, dupa caz 

- prelucrarea imaginilor foto preluate de beneficiar si postarea acestora in paginile create, 
cu rol de prezentare a etapelor de implementare a proiectului, oferindu-se un acces facil 
pentru vizualizare  

- postarea de imagini de la toate evenimentele desfăşurate, prin prelucrarea imaginilor foto 
preluate de beneficiar la evenimente; 
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- postarea de articole si interviuri de la evenimentele desfăşurate, prin prelucrarea 

materialelor audio-video, documentelor şi imaginilor foto preluate de Beneficiar la 
evenimente; 

- asigurarea postării de informaţii şi materiale informative/promovare pe pagina web a 
proiectului, la solicitarea UCB si in baza avizului acordat de către Organismul Intermediar 
– CNDIPT POSDRU. 

 
 

În cadrul website-ului se va aloca o secțiune specială care să faciliteze accesul studentior 
la o platformă online e-consiliere si e-mentorat. Accesul la această platformă se face pe 
bază de USERNAME şi PAROLĂ.  
 
 
Cerinte minime privind continutul platformei create pentru proiect: 
 o sectiune continand: 

 Prezentare generala proiect 
 Obiective proiect 
 Activitati proiect 
 Informare și publicitate 

o Publicatii 
o Comunicate de presa 
o Evenimente proiect 

 Contact 
o Echipa de implementare 

 Link-uri utile, 
 sectiune dedicata comunicarii in metoda private chat/intranet dedicata echipei de 

proiect si expertilor, 
 sectiune de e-consiliere 
 sectiune de e-mentorat, 

 care vor asigura suport tehnic-online pentru activitatile de consiliere si orientare dar si 
pentru programele de practica 

  o sectiune de campus virtual care va urmari incurajarea schimbului transparent 
de experiente pe care le au studentii in timpul programului de practica judeteana si 
europeana. 
  
 Site-ul va fi redactat în limba română. 

Caracteristicile tehnice pentru găzduire nu sunt specificate. Se vor alege pachete de 
găzduire care sa asigure funcţionalitatea în condiţii optime a unui site de acest gen. Ex: 
spatiu >500 MB, trafic lunar >1 GB,  cel puţin o bază de date mysql, server uptime > 
99.5% , etc. 

De asemenea, site-ul va fi introdus în principalele motoare de căutare pentru a oferi 
o vizibilitate cât mai mare proiectului. 
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