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CAIET DE SARCINI  
PRESTĂRI SERVICII DE ORGANIZARE TÂRGURI DE JOBURI 

 
OBIECTUL ACHIZIȚIEI ȘI CANTITATEA DE SERVICII 

Prestarea serviciilor de organizare a 12 târguri de job-uri în cadrul proiectul „Intervenție integrata pentru 

tinerii NEETs din regiunea Centru” - POCU/909/2/4/150070, corespunzătoare următoarelor activități: 

a) Sub-activitatea 3.1 Servicii specializate pentru stimularea ocupării 
 

COD CPV 

Anexa 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice: 

cod CPV 79956000-0 - Servicii de organizare de târguri și expoziții 

 

CADRUL LEGAL DE DISTRIBUIRE A TICHETELOR 

▪ Implementarea proiectului „Intervenție integrata pentru tinerii NEETs din regiunea Centru” - 

POCU/909/2/4/150070, în calitate de Beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară – Îmbunătățirea situației tinerilor 

din categoria NEETs/ Operațiune compozita OS. 2.1, 2.2 

▪ Legea 98 din 19.05.2016 privind achizițiile publice. 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 395 din 02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică / acordului-cadru din Legea 98 / 

2016 privind achizițiile publice. 

▪ Normele privind procedura proprie din ANEXA la Hotărârea Consiliului Director al Fundațtiei 

Amfiteatru nr. 8 din 22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului Director al Fundatiei 

Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018. 

 

ATRIBUIREA CONTRACTULUI 

Contracul de achiziție publică se va atribui cu respectarea Normelor privind procedura proprie.   

Procedura proprie se aplică având în vedere faptul că serviciile achiziționate sunt cuprinse în Anexa nr. 2 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, fapt ce atrage aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. b) 

din Legea nr. 98/2016, iar contractul de achiziție are o valoarea estimată fără TVA mai mică decât pragurile 

corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și mai mare decât pragul prevazut la art. 7 alin. (5) din 

Legea nr. 98/2016, respectiv intervalul de la 135.060 lei până la 3.376.500 lei . 

Procedura proprie se va desfășura conform Normele privind procedura proprie aprobate prin Hotărârea 

Consiliului Director al Fundației Amfiteatru nr. 8/22.01.2018, modificată prin Hotărârea Comitetului 

Director al Fundatiei Amfiteatru nr. 68 din 27.07.2018 (publicate pe site-ul propriu https://www.fundatia-

amfiteatru.ro/informatii-publice/achizitii/ ) pentru organizarea și desfășurarea procedurii proprii de 

atribuire a contractelor de achiziție publică ce au ca obiect servicii sociale, servicii de învățământ, servicii de 

https://www.fundatia-amfiteatru.ro/informatii-publice/achizitii/
https://www.fundatia-amfiteatru.ro/informatii-publice/achizitii/


                                                           
Programul Operational Capital Uman 

Axa prioritară POCU/909/2/4/Operațiune compozita OS. 2.1, 2.2: Îmbunătățirea situației tinerilor din 
categoria NEETs 

Titlu proiect: „Intervenție integrata pentru tinerii NEETs din regiunea Centru”, Cod SMIS proiect: 150070 

 

2 
 

sănătate, servicii culturale, servicii hoteliere și restaurante, prestări de servicii pentru comunitate, servicii 

poștale  și servicii diverse și alte servicii specifice. 

 

BUGETUL ALOCAT 

Prețul maxim al contractului este de 240.000 lei fără TVA 

 

PRESTATORUL 

Prestatorul serviciilor trebuie să fie furnizor autorizat, conform legislației în vigoare. 

 

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE 

Serviciile de organizare a 12 târguri de job-uri pentru 1050 de persoane,  vor cuprinde: 

a) Asigurare spațiilor desfășurare târguri; 

b) Amenajarea spațiilor desfășurare târguri – echipamente, logistică; 

c) Acțiuni de promovare la fața locului; 

d) Asigurarea materialelor de promovare a târgurilor pentru participanți (de tipul flyer, pliant, 
brosura, mapa, agenda eveniment); 

e) Asigurare servicii de catering pentru participanți; 

 
LOCUL DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Proiectul se va realiza in Regiunea de dezvoltare Centru, concentrând-se pe Județul Covasna, însă în 
funcție de formarea grupului țintă, serviciile pot fi prestate în oricare din județele regiunii. Implementarea 
va avea loc in diverse localității, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, unde vor avea loc întâlniri 
de informare, promovare, cursuri de formare profesională.  

 

PERIOADE DE PRESTARE A SERVICIILOR 

Mai 2022 – Septembrie 2023 

 
PREȚURILE 
Prețurile vor fi exprimate în lei și va cuprinde și costul de transport la locațiile descrise în prezentul caiet 
de sarcini.  


