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Aprobat, 
Președinte 

Mircea Mălan 

Anexă la referatul de 

necesitate cu nr. 630/04.10.2022 

Specificațiile serviciilor pe care dorim a le contracta sunt următoarele: 

1. Organizarea unei conferințe la debutul implementării proiectului și organizarea unei
conferințe la încheierea priectului, care să conțină următoarele:

- planificare, idee si concept
- creatie grafica si DTP
- comunicarea evenimentului si branding (promovare, amenajarea locației)
- logistică
- producție materiale publicitare
- servicii de fotografie si video
- echipament de sonorizare
- asistență tehnică pe parcursul conferinței
- asigurarea coffee break cu apă, ceai, cafea și canapés la începutul și finalul conferințelor

Cu mențiunea că protocolul oferit pentru conferință, pregătirea
materialelelor/documentelor primite de la ADI Ecolect și ajutorul logistic solicitat, este
pentru o capacitate de maxim 30 de persoane.

2. Furnizarea afișelor obligatorii;
- Planificare,idee și concept
- Creație grafică și DTP
- Producția afișelor obligatorii- 2 bucăți – marime A3 – pe un material rigid conform

Manualului de identitate vizuală a programului POCA( a se vedea Attachment nr.1)~

3. Promovarea proiectului în media scrisă și online;
- Contactarea tuturor publicațiilor media din jud. Bihor, atât cel digital cât și cel scris(ziare,

publicații online, presa, canalul radio) pentru o promovare cât mai completă și extinsă din
bugetul alocat;

- Emiterea unui comunicat de presă după finalizarea fiecărei Conferințe (2 buc.);
- Publicarea a cel puțin 1 articol lunar referitoare la acțiunile din proiect (aplicație +

formare);
- Efectuarea de campanii prin intermediul platformei Facebook, cu ajutorul fotografiilor,

videoclipurilor, afișelor, etc.

Atașăm prezentului document, Manualul de identitate vizuală ce conține specificații 
exacte ce trebuiesc respectate în ceea ce privește toate acțiunile de comunicare 
realizate prin programul POCA. 

 A se vedea Attachment nr.1 

Întocmit de 
 Racz Rebecca-Alexandra 

Specialist în achiziții și relații publice 
și 

Istvan Vesselenyi 
Manager de proiect 
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