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Nr. 657/26.02.2020 
 

ANUNT 

A. OBIECT:  
Achizitionarea de servicii de organizare evenimente in cadrul proiectului „Cooperare 
transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării forței de muncă în județele Arad și 
Békés”, Cod eMS: ROHU406 
 

B. DESCRIERE: 
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad intentioneaza sa organizeze evenimente in 
cadrul proiectului cu titlul ”Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării 
forței de muncă în județele Arad și Békés”, Cod eMS: ROHU406, evenimente profesionale 
pentru 3500 de persoane in cautarea unui loc de munca, parti interesate, intreprinderi sau 
ONG-uri, in valoare totala de 105,000.00  euro, dupa cum urmeaza: 
 

Organizare de evenimente- cod CPV-79952000-2- Servicii pentru evenimente, 
dupa cum urmeaza: 

 
1. Evenimente Profesionale: 

a) Se vor organiza in total 15 evenimente ce se vor desfasura pe toata perioada 
proiectului, respectiv martie 2019 - iunie 2021 si care trebuie sa cuprinda un numar 
de aproximativ 3500 de participanti. 

b) Asigurarea serviciilor de catering si de coffee break. 
c) Asigurarea salilor de conferinta in diferite regiuni din judetul Arad 

 
2. Activitati care intra in atributia operatorului economic: 

a) Inregistrarea participantilor pe listele de prezenta; 

b) Informarea si indrumarea acestora; 
c) Distribuirea materialelor evenimentului; 
d) Promovarea evenimentului; 
e) Buna desfasurare logistica si tehnica a evenimentului; 
f) Organizarea coffee-break-urilor si a serviciilor de catering; 
g) Realizarea de fotografii pe parcursul desfasurarii evenimentelor; 
h) Asigurarea serviciilor de transport (daca este cazul); 

3. Pe toata perioada de derulare a contractului, prestatorul va asigura urmatoarele: 

In timpul evenimentului 

• Functionarea echipamentelor audio-video pe toata durata evenimentului; 

• Asigurarea serviciilor de primire si inregistrare a participantiilor pe listele de 
prezenta; 

• Prezenta permanenta a unei persoane in sala, care sa asigure buna desfasurare a 
evenimentului; 

• Asigurarea serviciilor de catering si coffee break; 
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• Moderator (daca este cazul); 
 

Post eveniment 

• Predarea listelor de prezenta;  

• Predarea pozelor facute in cadrul evenimentului; 

• Factura aferenta serviciilor de organizare a evenimentului; 
 

Valoarea totala alocata in bugetul proiectului  pentru  desfasurarea  celor 15 evenimente 
este de 105.000.00 euro. 

 

C. ASPECTE  SUSPUSE CONSULTARII:  

 

➢ PRETUL OFERTEI  

   
D. MODALITATE DE DESFASURARE: 

Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: ccia@ccia-arad.ro sau la numarul de fax: 

+40257254200, in termen de 7 zile, respectiv pana la 05.03.2020, de la data publicarii 

anuntului pe pagina programului http: www.interreg-rohu.eu, conform Manualului de 

implementare  a proiectului, sectiunea 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE, 

Gheorghe Seculici 
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