
 
122/25.03.2015 

 

CAIET DE SARCINI 

 
Achiziţie „Servicii construire de imagine” 

privind proiectul „Clusterul Emergent PrelMet”, finantat prin Programul 

Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 
 
1. Date generale:  
Achiziţie „Servicii construire de imagine”, privind proiectul: „Clusterul 
Emergent PrelMet”, finantat prin POS CCE si surse proprii. 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciilor Cantitate Cod CPV 

0 1 2 3 

1. 
Servicii construire de 
imagine 

1 
72413000-8  

 

1.1. Beneficiarul procedurii de achiziţie:  
Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, 
Metallcluster  Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring Transilvania 
Cod fiscal: 31327895 
Adresa: Cugir, str. Victoriei, nr. 8A, Jud. Alba, România 
Tel: 0752164431, Fax: 0258811411 
Sursele de finanţare ale contractului de furnizare de bunuri intangibile, care 
urmează să fie atribuit: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice (POS CCE). 
 
1.2. Durate de derulare a procedurii de achiziţie, execuţia contractului şi 
plata contravalorii bunurilor şi serviciilor: 
- maxim 10 zile de la data primirii invitaţiei de participare până la semnarea 
contractului; 
- execuţia contractului, nu mai târziu de 15.05.2015 
- plata contravalorii serviciilor prestate: în maxim 30 de zile de la executarea 
contractului.  
 

A. Portalul va cuprinde urm[toarele secţiuni : 
a. noutăţi 
b. calendar evenimete 
c. despre cluster 
d. contact 
e. motor de căutare în cadrul serviciilor oferite de către membrii 

clusterului 



f. prezentare membrii : fiecare membru va avea o pagină 
customizată care va cuprinde următoarele informaţii 

i. logo 
ii. obiect de activitate 
iii. catalog de servicii 

g. forum 
 

B. Securitate  : se vor asigura tei niveluri de securitate  
a. Public : acces nelomitat la frontend , acces restricţionat la backend 
b. Membrii : accesul limitat în backend , doar în pagina membrilor 
c. Administartori : acces nelimitat 

C. Tehnologie indicată 
a. php – dupal+dkan 
b. baze de adte MySQL 

 

Data: 25.03.2015 

 

 

Asociaţia Polul de Competitivitate Prelucrări Metale Transilvania, 
Metallcluster  Siebenburgen, Cluster Metal Manufactoring 

Transilvania 

 

Dr. Ioan Bele 
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