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ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI 

 

pentru selecția unei firme ce va asigura serviciile de promovare, organizare conferințe de 

presă și furnizarea afișelor obligatorii a cărei finanțare este, nerambursabilă, acordată de către 

AM POCA, pentru implementarea proiectului cu titlul “Aplicație integrată privind 

managementul deșeurilor în județul Bihor”, cod SIPOCA 939/MySMIS2014+ 151249. 

 

I. INTRODUCERE 

Având în vedere necesitatea gestionării eficiente a relațiilor dintre populație, 

Asociația de Dezvoltare intercomunitară Ecolect Group, operatorii de salubritate 

și autoritățile locale, e important o înștiințare permanentă a proiectelor care se află 

în implementare în cadrul asociației noastre.  

În acest context, și ținând cont de faptul că ADI Ecolect Group a obținut o 

finanțare prin POCA-AM în vederea creării aplicatiei WASTE MANAGEMENT- 

„Aplicaţie integrată privind managementul deşeurilor in judeţul Bihor” cod 

proiect 151249, e necesară contractarea unei firme ce se va ocupa de serviciile de 

publicitate. 

 

II. DATE GENERALE DESPRE PROIECT  

1.  Fundamentarea necesității achiziției de servicii de promovare: 

 Având în vedere necesitatea gestionării eficiente a relațiilor dintre populație, 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Group, operatorii de 

salubritate și autoritățile locale, e importantă o înștiințare permanentă a 

proiectelor care se află în implementare în cadrul asociației noastre.  

În acest context, și ținând cont de faptul că ADI Ecolect Group a obținut o 

finanțare prin POCA-AM în vederea creării aplicatiei WASTE 

MANAGEMENT- „Aplicaţie integrată privind managementul deşeurilor in 

judeţul Bihor” cod proiect 151249, sunt necesare următoarele achiziții: 

 

- Achiziție privind serviciile de promovare, organizare conferințe de presă și 
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furnizarea afișelor obligatorii: 

➢  Organizarea unei conferințe la debutul implementării proiectului și 

organizarea unei conferințe la încheierea priectului 

➢ Asigurare protocol conferință (cafea,apa plata/minerală), pregătire 

materiale/documente primite de la ADI Ecolect, ajutor logistic pentru 

circa 30 pers(participanți la conferințe),etc. 

➢ Furnizarea afișelor obligatorii; 

➢ Promovarea aplicației în media scrisă și online; 

 

 

2. Ce trebuie să conțină oferta de promovare: 

A. 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. 

 

B.  Furnizarea afișelor obligatorii; 

- Planificare,idee și concept 

- Creație grafică și DTP 
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- 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)~ 

 

C. 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. 

 

III.  DATE PRIVIND SELECTIA PARTENERULUI  

 

1. Selectia partenerilor se va face pe baza urmatoarelor documente: 

- Ofertă. 

 

2. Modalitatea de depunere a dosarului de selecție: 

- Firmele interesate, pot depune dosarele în vederea selecției, începand cu 

data publicarii prezentului anunț și pana la data de 00.11.2022, ora 12:00; 

 

3. Depunerea dosarului dupa expirarea termenul limita sau la altă adresă duce 

la respingerea acestuia; 

 

4. Toate documentele depuse trebuie să fie în limba română 

 

IV.  PROCESUL DE EVALUARE  
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1. Conformitatea documentelor  

2. Etapa de evaluare și selecție  

 

- Va fi efectuată de către Echipa de management din cadrul proiectului : Istvan 

Vesselenyi și Rebecca-Alexandra Racz;  

- Punctajul: Va fi acordat punctajul cel mai favorabil, rezultat pe baza ofertei 

depuse.  

 

3. Rezultatul procedurii  

Rezultatul procedurii de seleție va fi publicat pe site-ul Asociației de Dezvoltare 

lntercomunitară ECOLECT GROUP printr-un anunț care va cuprinde cel puțin 

urmatoarele informații: denumirea participantilor la procedura admii și respinși, 

precum și punctajul obținut de către fiecare dintre aceștia  

 

4. Contestații  

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul procedurii de selecție pot depune contestatie 

în termen de 1 zi de la data publicării rezultatelor pe site-ul https: / 

/ecolectbihor.ro/.  

 

Contestația va cuprinde criteriul de evaluare contestat împreună cu justificarea 

aferentă și va fi trimisă pe adresa de e-mail contact@ecolectbihor.ro. 

 

Contestatiile vor fi soluționate în maxim 1 zile lucratoare de la data expirării 

termenului de depunere al contestațiilor. 

 

5. lnformații suplimentare privind procedura de selecție pot fi solicitate de 

către 

potențialii colaboratori la tel. 0770262113 sau prin e-mail la 

contact@ecolectbihor.ro, cel târziu cu o zi lucratoare înainte de termenul limită de 

depunere. 

mailto:contact@ecolectbihor.ro
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6. Calendarul procedurii de selecție:

Depunere oferte: 08.11.2022 până în 09.11.2022. ora 12.00 

Evaluare oferte: 09.11.2022 ora 12:00 -13.00 

Anuntare câștigători: 09.11.2022 ora 14.00 

Depunere contestatii: 09.11.2022 – 10.11.2022 ora 12:00 

Solutionare contestatii: 10.11.2022 ora 12:00-14:00 

Afișare rezultat final: 10.11.2022 ora 15.00 

Președinte  

MIRCEA MĂLAN 
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