
1. Realizarea website-ului şi a bazei de date cu informaţii turistice

 Această activitate presupune realizarea website-ului şi a bazei de date de către firma

contractată  în  acest  sens,  respectându-se prevederile  Ghidului  Solicitantului  menţionate în

Anexa 4, şi anume: 

Site-ul  web  va  avea  următoarea  structură,  conform  indicaţiilor  din  Ghidul
Solicitantului:

 site map (cu structură site);
 buton de search;

redactarea  informaţiilor  în  site-ul  CNIPT  se  va  face  minimum  în  versiunea  română,
engleză, franceză, germană;
Bara de meniu va cuprinde obligatoriu:
harta reţelei naţionale de centre de informare şi promovare turistică,  cu link activ către
fiecare centru din ţară;
date geografice, de climă, istoric;
date referitoare la prognoza meteo, curs valutar, preţ carburant actualizate la zi sau cu link
activ către alte site-uri (acolo unde este cazul);
hartă: oraş, zonă, regiune, naţională; 
resursele turistice,  program de lucru şi tarife, acolo unde este cazul, actualizate la zi, cu
galerie foto: naturale, antropice, obiectivele turistice  din zona promovată;
structurile  de  primire  turistică  clasificate,  conform HG 1267/2010,  cu  modificările  şi
completările  ulterioare,  din  arealul   din  care  fac  parte  solicitanţii  (sursa:  Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului - Direcţia Generală Turistică, Serviciul Autorizare) cu
funcţiuni de: cazare turistică, cu afişarea link-urilor active, alimentaţie publică, cu afişarea
link-urilor active, agrement, cu afişarea link-urilor active, transport pe cablu, program de
lucru, coordonate şi tarife, acolo unde este cazul, actualizate la zi şi afişarea de link-uri
active,  tratament balnear, program de lucru, coordonate şi tarife,  acolo unde este cazul,
actualizate la zi şi afişarea de link-uri active, trasee turistice, hartă domeniu schiabil.
căile  de acces către/în   zona/regiunea promovată  de CNIPT: rutiere,  aeriene,  feroviare,
navale.
adrese  utile:  primărie,  spitale,   puncte  de  prim  ajutor,  salvamont,  salvamar,  poliţie,
ambasade, şi altele.
informaţii utile:  program şi tarife ale obiectivelor turistice din zona/regiunea promovată de
CNIPT, calendarul evenimentelor culturale, datinilor şi obiceiurilor din arealul promovat,
cu  program  şi  tarife,  acolo  unde  este  cazul,  actualizate  la  zi,   tipuri  de  activităţi
recreaţionale care se pot practica, program de lucru, coordonate şi tarife, acolo unde este
cazul,  actualizate  la  zi,   trasee  turistice  (bicicletă,  alpinism şi  escaladă,  trekking,  etc),
resurse turistice  naturale şi antropice (principalele obiective turistice, program de lucru,
coordonateşi  tarife),  cu  program şi  tarife,  acolo  unde  este  cazul,  actualizate  la  zi,  info
călătorie,  rent-a-car, shopping, nightlife;

 Trafic web afişat;
Date  de  contact cu  telefon,  fax,  adresă  site,  localizare  pe  harta  regională  şi  reţeaua
naţională cu CNPIT-urile inclusiv link-urile active ale acestora.



Baza de date va con ine minim următoarele informa ii:ț ț

 Structuri de cazare din municipiul Caransebe  i împrejurimiș ș

 Date statistice privind numărul de turi ti anualș

 Informa ii cu privire la evenimentele organizate în municipiul Caransebe  anualț ș

 Date de contact privind cele mai importante institu ii din municipiul Caransebeț ș

 Orice alte informa ii cu caracter turistic mai considera i necesare.ț ț


