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                              CAIET DE SARCINI 

PROIECT: 

„Cooperare transfrontalieră eficientă cu scopul creșterii ocupării forței de muncă în județele 
Arad și Békés”, Cod eMS: ROHU406. 

 

Prin prezentul proiect se doreste achizitionarea de servicii de organizare evenimente (Cod 
CPV 79952000-2).  
Se solicita organizarea a 15 evenimente profesionale pentru aproximativ 3500 de persoane aflate 
in cautarea unui loc de munca, parti interesate, intreprinderi sau ONG-uri.  
In cadrul evenimentelor sunt satisfacute partea de cerere si cea de oferta a pietei muncii.  
Liderul proiectului este Fundația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Békés, iar Camera de 
Comert, Industrie 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:  

• Organizarea a 15 evenimente profesionale, derulate pe intreaga perioada a proiectului; 

• Numarul de participanti implicati in domeniul pietei muncii si economiei, incadrarii in 
munca prin evenimente este de aproximativ 3500 de persoane; 

• Asigurarea salilor de conferinta in anumite regiuni din judet; 

• Asigurarea serviciilor de catering si coffee break. 

Activitati care intra in atributia prestatorului: 

• Inregistrarea participantilor pe liste de prezenta; 

• Informarea si indrumarea acestora; 

• Distribuirea materialelor evenimentului; 

• Promovarea evenimetului in presa si pe canalele media; 

• Buna desfasurare logistica si tehnica a evenimentului; 

• Organizarea coffee-break-urilor si catering-ului din cadrul evenimetelor; 

• Realizarea de fotografii pe parcursul evenimentelor; 

• Asigurarea serviciilor de transport (daca este cazul).  



 
 

Durata de implementare: 

Perioada de derulare a contractului este: martie 2019 – iunie 2021.  
Orice schimbare a perioadei de derulare a uneia din componentele caietului de sarcini se va 
realiza de comun acord printr-un act aditional.  
 
 
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; 

• Moderator (daca este cazul). 
 

Post eveniment 

• Predarea listelor de prezenta;  

• Predarea pozelor facute in cadrul evenimentului; 

• Factura aferenta serviciilor de organizare a evenimentului. 
 

 
Valoarea estimativa pentru organizarea celor 15 evenimente profesionale este de 105,000.00 
EURO. 

 

 

 

          

Caracteristicile prezentate sunt minimale, iar in masura in care elementele propunerii sunt 
inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute, oferta va fi considerata neconforma. 

 

 

                                                                                              Intocmit, 

                                           Matiut Radu 

 


