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CAIET DE SARCINI
PROIECT:

,,Cooperare transfrontalieri eficienti cu scopul cregterii ocupirii forlei de munci in judetele
Arad Si B6k6s", Cod eMS: ROHU406.

Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea serviciilor unui expert, pentru evaluarea
imobiliara si crearea unei baze de date privind zonele de investitie din judetul Arad. Baza de date
este prevazuta in proiect si este necesara pentru managementul si implementarea cu succes a
proiectului sus mentionat. Liderul de proiect este Fundalia pentru Dezvoltarea intreprinderilor
B6k6s, iar Camera de Comert, lndustrie si Agricultura a judetului Arad este partener.

Scopul proiectului este de a dezvolta si moderniza serviciile oferite de catre cei doi
parteneri, precum si realizarea indicatorilor prevazuti in proiect.

Descrierea activitatii vizate:

il.

Cartarea zonelor de investilii din judetul Arad, pentru a identifica oportunitati de
v6nzare/?nchiriere, parcuri industriale, zone de investitiigi zone libere (zone adecvate
investi[iilor economice) din tot judetul.
Elaborarea unui sistem de criterii uniform: dezvoltarea unuisistem de criterii uniform

pentru proprietdlile care urmeazi si fie cartografiate (terenuri gi structuri solide
incorporate) (de exemplu: dimensiunea suprafelei, v6nzare / inchiriere, distanfi de
il1.

tv.
V.

centrul orasului, accesibilitate etc.).
Evaluarea capacitSfilor pe baza sistemului de criterii elaborate, evaluarea aspectelor
date ale imobilelor cartografiate gi evaluarea posibilitatilor (de exemplu, ?n ce scop
poate fi utilizat un imobil).
incdrcarea bazei de date pe site-ul web din cadrul proiectului: baza de date cu datele
imobiliare evaluate gi examinate.
Promovarea sustenabilitSlii bazei de date: contactarea municipalitdiilor din judeful

Arad 9i dezvoltarea unui canal de informare/notificare citre CCIA (rolul
municipalitililor in anunlarea de noi proprietS[i situate pe teritoriile lor,
corespunz6nd grupuluitint5 al bazei de date).
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Condilii de livrare:
Raport lunar cu privire la progresulflcut.
Durata contractuala este pana la finalizarea proiectului, respectiv pana in 31.08.2021.
Valoarea estimata pentru serviciile prestate este de 25,000.00 EURO

NOTA: Expertul imobiliar/operatoruleconomic, trebuie sa detina un cod CAEN autorizat, aferent
activitatilor imobiliare.
Caracteristicile prezentate sunt minimale, iar in misuri in care elementele propunerii sunt
inferioare sau nu corespund cerinfelor previzute, oferta va fi considerata neconforma.
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Matirlt Radu
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