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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 POCAAM în vederea creării aplicatiei WASTE MANAGEMENT- „Aplicaţie integrată privind managementul
deşeurilor in judeţul Bihor” cod proiect 151249, sunt necesare următoarele achiziții:
i.

Achiziție privind serviciile de promovare, organizare conferințe de presă și
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;

În anexa 1, atașată prezentului referat, sunt detaliate nevoile concrete pentru fiecare
punct de mai sus.

Fundamentarea necesității:
Prin această acțiune ne dorim:
 Punerea la dispoziție către public a informațiilor legate de proiectul „Aplicaţie integrată
privind managementul deşeurilor in judeţul Bihor” cod proiect 151249 finanțat prin
Programul POCA cod apel: POCA/659/2/1/Introducerea de sisteme şi standarde comune
în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în
concordanţă cu SCAP , și implicit la tot ce are legătură cu aplicația Waste Management, la
viitoarele cursuri de formatare Specialist în managementul deșeurilor,etc.
 Obținerea îmbunătățirii promovării asociației și a rolului său, în condițiile înmulțirii
evenimentelor organizate;
 Transparență totală în ceea ce privește acțiunile A.D.I.-ului și implicarea a câtor mai multe
persoane în cadrul proiectului.
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Valoare estimată:
Valoarea estimată a bunurilor care constituie obiectul acestui referat este de 6247,5 lei.

Surse de finanțare:
•
•

2% finanțare proprie
98 % din valoarea achizitiei este nerambursabilă

Prezentul referat de necesitate respectă regularitatea și legalitatea necesității, oportunității și
economicității achiziției solicitate.
Întocmit de
Racz Rebecca-Alexandra
Specialist în achiziții și relații publice
și
Istvan Vesselenyi
Manager de proiect
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