SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziție servicii de design pentru site web, portal de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md

Se solicită achiziția de servicii de design pentru un site web, portal de știri și emisiuni
www.tvrmoldova.md.

A. CERINȚE GENERALE
1. Furnizorul va asigura următoarele servicii:
- Dezvoltarea și implementarea portalului de știri și emisiuni www.tvrmoldova.md,
realizarea layoutului și a graficii aferente;
- Garanție și mentenanță pentru 12 luni de la data recepției.
2. Administrarea conținutului site-ului se va realiza o platformă online tip CMS care
să respecte următoarele cerințe tehnice minimale:
- Tehnologiile de programare utilizate să fie PHP5, HTML5, CSS3, JavaScript;
- Modificarea structurii site-ului, a oricărei pagini din site, precum și crearea de
conținut (pagini și articole noi, header, footer, sidebars, meniuri etc.);
- Acces la platfomă pe bază de username și parolă, cu drepturi specifice pentru
fiecare utilizator. Vor exista roluri (grupuri de utilizatori) cu privilegii diferite
administrator, editor, guest, administrator pe secțiuni ale site-ului);
- Modul de căutare după cuvinte cheie introduse, căutarea făcându-se în tot
conținutul site-ului;
- Servicii optimizare SEO;
- Versiune frontend pentru device-uri mobile (interfața simplificată), responsive –
adaptată la ecrane mobile, cu toate funcționalitățile interfeței pentru web;
- Interfața în limba română.
3. Furnizorul va livra coduri sursă necompilate în format editabil ale părților
componente ale platformei, inclusiv elementele de grafică necesare, precum și
toate informațiile relevante privind programele folosite la dezvoltare.
4. Platfoma online pentru administrarea conținutului site-ului nu va implica costuri
suplimentare de licențiere software.
5. Conținutul site-ului va fi optimizat pentru browsere Internet Explorer, Fire Fox,
Chrome, ultimele versiuni, iar in varianta mobil pentru Safari (Apple) și Opera
(Android).
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6. Platforma online de administrare a site-ului va utiliza o bază de date în care va fi
salvat conținutul, cu excepția unor părți de conținut mari (fișier pdf, avi, mpeg,
etc.). Motorul de baze de date va fi tip MYSQL.
7. Va exista posibilitatea de creare a unor copii de backup a intregului site și
posibilitatea de restore a acestor copii. Realizarea de copii de backup va putea fi
realizată atât manual, cât și automat, după o politică de backup.
8. Site-ul și platforma online trebuie să fie protejate împotriva tuturor
vulnerabilităților cunoscute (cross-site scripting, content spoofing, sql injection
etc.).
9. Platforma online va asigura optimizări de perfomanță ale site-ului, permițând
scalare pe mai multe servere de web și baze de date.
10. Platfoma online va asigura gestionarea tuturor paginilor și articolelor în mod
eficient și optim astfel încât să nu aibă impact negativ asupra perfomanțelor siteului (timp de încarcare a paginilor). Va exista o separare precisă a conținutului
curent și conținutului de arhivă astfel încât baza de date pentru conținut curent
actualizat să nu fie nejustificat de mare.
11. Platforma software pentru CMS și site va fi: sistem de operare Linux (distribuție
CENTOS) cu APACHE, PHP și MYSQL.

B. CONȚINUT
Layoutul site-ului și aranjarea continutului va fi stabilită de comun acord cu beneficiarul.
Site-ul web www.tvrmoldova.ro va conține, în principiu, următoarele pagini:

1. PRIMA PAGINĂ
Aceasta va conține:
-

în partea de sus (header) va putea fi încărcată o imagine cu link specificat manual de
administrator și target-ul _blank sau _self pentru deschiderea în aceeaşi pagină sau
o pagină nouă;

-

sub meniu va exista o zonă administrabilă denumită „slider” unde vor fi mai multe
articole care vor fi afişate prin rotaţie;

-

o zonă de promovare a celor mai recente materiale/articole introduce;

-

o zonă cu alte articole recomandate;

-

alte linkuri către celelate pagini ale site-ului.
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2. PAGINA DE EMISIUNI
Va conţine o listă cu paginare cu toate emisiunile TVR MOLDOVA, care vor avea afişate:
titlul, o captură de ecran/imagine de prezentare, scurtă descriere şi link către pagina
dedicate.
3. PAGINA DE EMISIUNE
Vor fi afişate titlul, descrierea completă, vedetele corelate cu această emisiune şi funcţia
acestora şi, opţional, un link sau embed code cu arhiva video a emisiunii.
4. PAGINA DE ARTICOL
Vor fi afişate titlul, data şi ora de publicare, autorul (opţional), una sau mai multe
fotografii și conţinutul text precum și continut video dupa caz.
5. WIDGET PENTRU ȘTIRI
Se va implementa un widget pentru știri în care se vor afișa ultimele știri.
6. CONEXIUNI SOCIAL MEDIA
Se vor realiza conexiuni cu aplicațiile de social media pe care se distribuie conținutul:
Facebook, Twitter, Youtube.

7. PERSOANE DE CONTACT:
Tehnic:

D-l Bogdan Parcanschi, tel: +40 740 131 278

Editorial: D-l Grigore Cazacu, tel: +373 699 00 010
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