
 
 
 

Concurs de selectare a unui specialist sau companii pentru elaborarea unui magazin online   
(e-shop) 

 
Keystone Moldova anunță concurs de angajare a unui specialist sau a unei companii pentru 
elaborarea structurii și design-ului unui magazin online (e-shop)  

TERMENI DE REFERINŢĂ 

INFORMAŢIE GENERALĂ 

Keystone Moldova este o organizaţie nonguvernamentală, care are drept obiectiv dezvoltarea unui 
mediu de susţinere pentru persoanele vulnerabile în vederea sporirii abilităţilor acestora şi valorizării 
lor ca membri cu drepturi egale ai societăţii. Începînd din anul 2008, Keystone Moldova contribuie la 
reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii 
sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”. Programul 
„Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției 
Sociale și Familiei din Republica Moldova, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate 
Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.  

Keystone Moldova acordară suport persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în vederea reducerii 
sărăciei, îmbunătățirii calității vieții și incluziunii lor in muncă. În vederea atingerii acestui obiectiv, în 
cadrul proiectului sunt planificate activități axate pe dezvoltarea unor activități de antreprenoriat social 
pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi familiile acestora. 

OBIECTIV: 

În cadrul acțiunilor de promovare și vînzare a produselor hand-made create de persoane cu dizabilitati 
intelectuale, Keystone Moldova intenționează să creeze un magazin online. În acest context, Keystone 
Moldova va angaja o companie sau un specialist, care în colaborare cu angajatorul va elabora 
structura şi designul unui site, va asigura realizarea tehnică a acestuia şi îl va posta pe internet. 
Compania va asigura instruirea persoanei responsabile din cadrul Keystone privind administrarea şi 
menţinerea magazinului online elaborate şi va coordona toate activităţile cu persoana responsabilă. 

I. Cerinţe generale privind magazinul online   
1. Structura magazinului online va fi creată în strânsă colaborare cu Asociația Keystone Moldova.  
2. Magazinul online va fi compatibil cu: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera. 
3. Design minimalist, compatibil cu iPad, iPhone, Android, Windows Mobile; 
4. Versiunea tipar a paginii; 
5. Posibilitatea de a plasa materiale de diferit format (ex. fișiere PDF, Word etc); 
6. Posibilitatea de a monitoriza numărul vizitatorilor prin Google Analytics; 
7. Posibilitatea de a adăuga limbi adiționale; 



8. Motor de căutare a informaţiei plasate pe site; 
9. Interconectarea site-ului cu reţelele sociale (Facebook, Twitter, Odnoklassniki etc.), 
10. Crearea unei aplicaţii a paginii web extensibilă, adaptabilă pentru diferite tipuri de monitor. 
11. Caracteristicile magazinului online: 

 
1. Posibilitatea de a ataşa imagini şi de a crea galerii foto; 
2. Meniul sa fie in parte dreapta sus (4 butoane – Acasă, Produse, Contacte, Contul Meu) pe pagina 

de baza;  
3. In centrul paginii de baza sa fie poze in mișcare (tip carusel); 

 
4. Pagina Acasă: 1. In parte stingă sa fie meniu in forma verticala cu 3 butoane – despre noi, proiecte,    

                          istorii de succes; 
                      2. Backround-ul paginilor accesate sa fie cu poze 
                       
 

5. Pagina Produse: 
1. Parte de stingă sa apăra butonul Categorii de produse 
2. Posibilitate de a adăuga categorii noi de produse (pentru administrator) 
3. Accesând fiecare categorie, sa apăra produsele împreuna cu fotografia acesteia, 

prețul sa fie indicat in dreapta sus a fiecărui produs accesat, in parte de jos a 
fotografiei este indicată denumirea produsului; 

4. La accesarea unui produs: 
a. Fotografia mărită in partea stingă (fotografia se mărește la 

apropierea cursorului) 
b. Sub fotografia de bază sa apară galeria de fotografii cu produsul 

similar dar culori diferite; 
c. Partea dreaptă a fotografiei sa apară: 

• Denumirea produsului 
• Culoarea produsului (selectorul de culori) 
• Cantitatea 
• Prețul 
• Butonul „Adaugă in coș” 
• Detalii despre livrarea produsului 
• Note adăugătoare referitor la condițiile speciale. 

5. Coșul cu produsele selectate: 
a. Sub formă de tabel (denumire, preț, cantitate, total), Total spre 

achitare- 
b. Date persoane: 

• Persoana fizică 
• Persoană juridică 

c. Achitări (Viza Electron, Master Card, altele) 
6. Pagina Contul Meu: 

1. Setări cont (date personale, parola de acces); 
2. Istoric comenzi; 
3. Notificări (notificare prin email pentru comanda efectuată, promoții și știri) 

 
7. Pagina Contacte: Sunt indicate contactele organizației si numele persoanelor responsabile, harta 

amplasării oficiului; 
 

 
II. Site-ul va fi elaborat şi administrat în 2 versiuni lingvistice:  

• Româna; 
• Engleza. 

 



III.  Rezultatele preconizate 
• Elaborarea designului și a structurii magazinului online în conformitate cu cerinţele specificate în 

anunţ şi termenii conveniţi de comun acord cu prestatorul de servicii. Magazinul online urmează a fi 
lansat la 31 Mai 2015.  

• Compania selectată va presta serviciile solicitate în termen de maximum 45 de zile lucrătoare 
din ziua semnării contractului;  

• Instruirea persoanei responsabile din cadrul Keystone Moldova privind administrarea şi 
menţinerea magazinului online elaborat; 

• Garanţie şi consultanţă – 6 luni de la lansarea magazinului online. 
 

IV. Cerinţe specifice faţă de companie/candidat 
• Experienţă de lucru in elaborarea paginilor web;  
• Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși; 
• Flexibilitate.  

 
V. Criterii de selecţie 

• Experienţa companiei/persoanei care aplică; 
• Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate; 
• Termenele de realizare a serviciilor solicitate. 

 
VI. Compania/persoana interesată va depune dosarul pentru concurs, care va conţine: 

• Oferta financiară; 
• Descrierea experienţei în domeniu a companiei/persoanei care aplică (CV-ul);  
• Lista clienţilor anteriori şi a produselor realizate (portofoliul).  

 
EXPEDIAŢI OFERTA LA:  
dcorcodel@keystonehumanservices.org cu indicarea “magazin online (e-shop)” în linia de subiect.  
 
Data limită pentru prezentarea ofertelor: 5 Aprilie 2015.  
 
Pentru informaţii suplimentare contactaţi:  
Dan Corcodel, manager proiecte 
Tel/fax: (022) 92-91-98, 
Mob: 069778866 
e-mail: dcorcodel@keystonehumanservices.org  
www.keystonemoldova.md 
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