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Proiect: Improve employment in Bihor County, Oradea and Haiduboszormeny
through the development of the local potential infrastructures ROHU421

CATEGORII DE AMPLASAMENTE DESTINATE EXCLUSIV PRODUCATORILOR LOCALI
DIN TUDETUL BIHOR

PERTOADA TiRGULUT DE PA$TE 2023 - 07.O4.2O23 - L7.O4.2O29

IOCA|IA: CETATEA ORADEA

C0NSTRUCTTE (FOOD TRUCK) :

AMPLASAMENTE ( patru spalii comerciale - food truck). din care: - doud
amplasamente pentru produse precum mezeluri gi brAnzeturi, respectiv un amplasament
pentru produse precum conserve, bduturi, bluturi alcoolice (sortimente de vinuri locale
;i/sau bere artizanali), bduturi non-alcoolice locale (ex: siropuri) gi un amplasament
pentru produse gen panificalie gi patiserie (amplasamentul este dotat cu frigider, cuptor,
malaxor, cuptor pentru dospit, vitrinS prezentare, etc. )

PENTRU IDENTIFICAREA AMPLASAMENTELOR in cadrul procedurii, DENUMIREA
ACESTO RA ESTE URMATOAREA:

- A - amplasament pentru produse precum mezeluri gi brAnzeturi (poza anexatl
prezentului regulament);

- B - amplasament pentru produse precum mezeluri ;i brAnzeturi (poza anexati
prezentului regulament);

- C - amplasament pentru produse precum conserve, bluturi, biuturi alcoolice
[sortimente de vinuri locale gi/sau bere artizanali), bduturi non-alcoolice locale
(ex: siropuri);

- D - amplasament pentru produse de panificalie gi patiserie;

in sensul prezentului Regulament, termenii utilizali au urmitoarea semnificatie:

- Proprietar - A.D.l. Agenlia de Dezvoltare Durabild a fudegului Bihor;
- Organizator - organizatorul "TArgul de Pagti Oradea 2023") este Asocialia pentru

thfl

URILOR DETINUTE DE CATRE AGENTIA DE DEZVOTTARE DURABILA A
JUDETULUI BIHOR LA TARGUL DE PA$TI ORADEA 2023



promovare turismului din Oradea 9i regiune cu sprijinul Primiriei Municipiului
Oradea;

- Regulamentul TArgului - Regulamentul TArgului de Pa;ti Oradea 2023, disponibil
pe https ://targuldepastioradea.ro/

Amplasarea food truck-urilor Ia TArgul de Pagti Oradea 2023 se va efectua de citre
proprietar f organizator, in perioada indicatd in Regulament, intr-un loc vizibil.

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Prezenta procedurd este deschisi tuturor operatorilor economici din fudelul Bihor
interesali gi care delin un certificat de producitor local eliberat de cltre o primdrie din
fudelul Bihor. Perioada de inscriere este intre 15.03.2023 - 26.03.2023. inscrierea
operatorilor interesali se poate face fie electronic la adresa contact@addibh.ro
(indiferent de or5), fie la sediul Agenliei de Dezvoltare Durabild a fude[ului Bihor,
din Mun. Oradea, str. Aurel Lazir, nr. 13, fude! Bihor, in zilele lucritoare, in
intervalul orar 8,00 - 16,00.
La solicitarea comercianlilor interesafi, amplasamentele pot fi vizitate, in perioada
16.03.2023 -22.O3,2023, in zilele lucritoare, prin stabilirea in prealabil a unei vizite
cu reprezentantul A.D.I. Agenfia de Dezvoltare durabili a fudefului Bihor, dl.
Vitalyos Barna - director, telefon 0728.094166. sau dl. Pdcali Daniel, telon
0722.33.21.27;

cAmpuri care nu se aplicd situaliei dumneavoastr5. completali cu..Nu este cazul".

Acceptarea condiliilor de participare. agrearea regulamentului gi completarea
declaraliilor pe proprie rdspundere. prin bifarea c5sulelor dedicate, line loc de
semnituri.

PRODUSELE COMERCIALIZATE $I PRETURILE ACESTORA VOR FI CELE REGASITE PE
LISTA DE PRODUSE atagat5 formularului de inscrierel Nerespectarea acestei prevederi
atrage dupl sine excluderea imediat a comerciantului din evenimen! obligalia
comerciantului de a despigubi organizatorul cu suma de 10000 lei pentru prejudiciul de
imagine adus gi sistarea oricirei alte colaboriri pe o perioadi de 3 ani.

Comercializarea bduturilor este interzisd tn orice alt amplasament decdt cel de bar. Fac
exceplie de la aceastd reguld amplasamentele de tip wine bar sau speciatry bar.
Nerespectarea acestei prevederi atrage dupd sine excluderea imediata a comerciantului
din eveniment obligagio comerciantului de a despdgubi organizatorul cu st)ma de 10000
lei pentru preiudiciul de imagine adus;i sistarea oricdrei alte colabordri pe o perioadd de
3 anL

Instalarea in spagiul comercial (food truck) se va face cel tArziu in data de O6.O4.2023,
iar eliberarea spaliului gi predarea acestuia se va realiza in data de 1,8.O4.2024. Este
interzisl eliberarea spafiului in ultima zi a evenimentului inainte de sistarea
programului de funclionare prestabilit! Neindeplinirea acestor obligapii sau
indeplinirea lor defectuoasd (cu intArziere sau necorespunzdtor) reprezintl o incdlcare
gravl a convenliei p5rlilor, incilcare care justifici despdgubirea organizatorului pentru
daunele astfel cauzate, daune evaluate anticipat la suma de 3.000 (trei mii) lei - clauzd
penalS conform art. 1538 din codul civil.



Comercianlii trebuie si respecte cu strictele, in fiecare zi a evenimentului, programul
agreat cu organizatorul in cadrul evenimentului precum gi orarul de funclionare pentru
care a primit autorizare f avizare de la autoritilile abilitate; neindeplinirea acestor
obligalii sau indeplinirea lor defectuoasd (cu intArziere sau necorespunzitor)
reprezinti o incdlcare gravd a convenfiei pirlilor gi un prejudiciu adus imaginii
organizatorului, imprejurare care justificl despigubirea acestora pentru daunele astfel
cauzate, daune evaluate anticipat la suma de 3.000 (trei mii) lei pentru fiecare jumltate
de orI cu care se incalcl programul evenimentului sau a orarului de funclionare stabilit
- clauzd penalS conform art. 1538 din codul civil. Spre exemplu: finalizarea activitSlii
de aprovizionare cu 30 de minute dupd ora stabilitA in regulamentul de participare sau
inceperea programului de vAnzare cu 30 de minute dupi ora de incepere a programului
evenimentului, atrage obligagia de desp5gubire cu suma de 3000 ftrei mii) lei.

Comercianlii trebuie sI intocmeascl un protocol cu A.N.S.V.S.A. inainte de inceperea
activitifii din cadrul TArgului de Pagti Oradea2023.

Comercianlii trebuie sd se asigure ci vor avea cantitili suficiente de produse pentru a
fi puse in vAnzare pentru intreaga perioadl a TArgului, si asigure stocurile necesare de
produse, precum gi personal suficient de vAnzare/servire.

in situalia apariliei unei defecliuni tehnice a amplasamentului sau a echipamentelor din
dotarea acestuia, comerciantul are obligalia de a anunla de indati proprietarul, in caz
contrar pierzAnd garanlia de participare. Rulotele vor fi predate, pebaza unui proces
verbal de predare-primire de citre ADD citre fiecare comerciant in parte. Rulotele vor
fi predate, la inchiderea TArgului de Pagti, pe baza unui proces verbal de predare-
primire.

ELEMENTE DE PRET

Prelul de inchiriere (taxa de inchiriere) gi ocupare a food truck-urilor Agenliei de
Dezvoltare Locald a fudelului Bihor pentru activitifi comerciale desfdgurate in cadrul
evenimentului este urmdtorul (intr-un food truck pot fi amplasali mai mulgi
comercianli, in baza unui parteneriat intre solicitanfi, contractul de inchiriere urmAnd
a fi incheiat cu operatorul economic desemnat lider):

,/ 150 RON /foodtruck/zi + T.V.A.

'/ 5.000 lei /food truck garanfie perceputd pentru eventuale daune produse
de cdtre comerciant in defavoarea proprietarului (distrugeri, neprezentare,
etc.) Plata garanliei se va face inainte de semnarea contractului de inchiriere.
Returnarea garanliei se va face in termen de 5 zile lucrltoare de la incetarea
contractului de inchiriere, cu condigia preluirii amplasamentului de cdtre
reprezentanlii A.D.D. Bihor in stare corespunzdtoare;

'/ 400 lei + T.V.A. taxa de instalare. Taxa acoperd instalarea food truck-ului gi
racordarea acestuia la utilit;fi, Consumul de curent va fi contorizat pentru
fiecare amplasament;i se va achita la incheierea evenimentului pebaza citirii
contoarelor.

'/ Consumul de electricitate pe baza citirii contoarelor puse la dispozilie de
proprietar/organizator.

'/ Pentru zilele de preluare a amplasamentului gi predare a acestuia
(06.04.2023, respectiv L8.O4.2023) nu se vor percepe tarife;
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Refuzul sau neprezentarea la semnarea Contractului de inchiriere incheiate in urma
adjudeclrii locului, duce la pierderea garanliei depuse in avans.

Procedura de atribuire

Etapa I - Depunerea solicitirilor de participare, in perioada 15.03.20 23 - 26.03.2023.
Vor fi luate in considerare toate solicitlrile primite pAnI in data de 26.03.2023, ora
24.00.

Etapa II - Centralizarea ofertelor si stabilirea ofertantilor calificati.
in situagia in care un ofertant nu indeplinegte ,n, ru, rnri ;;i; alntre cerinlele din
Regulamentul de participare sau nu a prezentat unul sau mai multe documente
solicitate in formularul de inscriere, Comisia de evaluare va declara ofertantul ca fiind
necalificat. Pentru a fi eligibil in cadrul procedurii este necesar ca of'ertantul si aibd
sediul/punct de lucru in fudelul Bihor gi sd delind certificat de producdtor eliberat de
o primdrie din Judelul Bihor, sub sancliunea elimindrii din proceduri,
Evaluarea gi seleclia candidalilor se va realizade citre o Comisie de evaluare formatl
din trei persoane, din care: un reprezentant al Agenfiei de Dezvoltare DurabilS a

|udefului Bihor, un reprezentant al Consiliului fudegean Bihor ;i un reprezentant al
Asocialiei pentru promovare a turismului din Oradea gi regiune,

Etapa III - Atribuirea amplasamentelor se va face prin selectarea poziliei dorite de
cltre solicitant din categoria specificd produselor comercializate. Amplasamentele
sunt catalogate pe baza categoriei de produs. Fiecare categorie este marcatl pe hartd,
iar poziliile din aceste categorii sunt numerotate individual. Sunt acceptate ofertele
pentru un singur amplasament. Un comerciant NU poate ocupa decilt un singur
amplasament. Pentru un amplasoment pot fi selectali unul sau mai mulgi comercianfi,
tn funclie de solicitdri/oferte cu menfiunea cd pentru amplasomentele de brdnzeturi
sau mezeluri pot fi alocali maxim patru comercian,ti, ior pentru cel de bduturi maxim
trei comercianli.

in situagia in care pentru un amplasament vor exista mai multe solicitiri,
comisia de atribuire va efectua selecfia comercianlilor in funcfie de urmitorul
criteriu de atribuire:
in cazul in care vor exista mai multe solicitiri pentru acelagi amplasament,
departajarea se va face prin licitalie, ce urmeazd a fi organizatd de cdtre A.D.D. Bihor
in data de 27.03.2023, ora 11,00. Licitalia se desfigoarl dupi regula licitaliei
competitive. CAgtigStorul stabilit va fi cel care oferi prelul cel mai mare ;i care
corespunde cerinfelor proprietarului din punct de vedere estetic ;i a produselor
comercializate. Neprezentarea ofertantului la licitafie duce la pierderea dreptului la
atribuire,

Exemolu oractic:
Dacd pentru FOOD TRUCK A vo exista o singurd solicitore de la unul din ofertanlii calificofi, se va
oplica un prel de 750 lei/zi/comerciant, fdrd tva. in cozul in core pentru amplosomentut F1OD
TRUCK A se vor inscrie moi mulli solicitonli proceduro de deportojare se vo foce printr-o licitolie
cu strigore. Posul de licitolie este de 10 lei / pas. Prelul licitat va fi cel pulin egol cu prelul de
pornire a licitaliei [ (150lei/zi + 79%] + primul pos.



Etapa IV - Instalare ;i monta j,06.04.2023
Etapa v - Desfdgurarea TArgului de Pagti oradea 2023,07.04.2023 - lr.04.zozz,
Cetatea 0radea
Etapa VI - Demontare gi curdlenie in spaliu,18.04.2023

OBTIGATIILE COMERCIANTITOR

OCUPANTUL AMPLASAMENTULUI ARE URMATOARELE OBLIGAIII:
. Se incheie convenlia de inchiriere - acord de amplasare ;i sI achite prelul

stabilit, anticipat ocuplrii amplasamentului;
. Se incheie convenlia gi si achite taxa aferentd cltre ANSVSA;
o Respecte amplasamentul gi supratala atribuiti, perioada aprobatd gi

destinalia pentru care i s-a incheiat conventia;
o Si nu stAnjeneascd circulalia pietonalS ;i sI nu impiedice vizibilitatea;
o Se nu tulbure linigtea gi ordinea publicd, sI nu deterioreze mobilierul urban,

construcliile, sau zonele verzi din vecinrtatea amplasamentului;
. Se nu aducd prejudicii clSdirilor sau spaliilor din cadrul domeniului public;
. Se respecte regulile de comer! previzute de legislalia in vigoare gi sI obgind

toate avizele gi acordurile prevdzute de lege pentru desfdgurarea activitSlii;
. se intrelinr curSgenia pe amplasament gi in zona din jur, sr delinr gi si

utilizeze recipiente speciale pentru de;euri, Si asigure din resurse proprii
igiena ;i spllarea meselor din zonele destinate publicului din imediata
vecindtate a punctelor de vAnzare. Se interzice depozitarea degeurilor in zona
publici ocupat5, in perimetrul ei, sau pe zonele verzi;

o La expirarea termenului, sI predea amplasamentul curat, nedeteriorat gi flri
sarcini;

o Sd elibereze imediat gi necondilionat amplasamentul in cazul nerespectdrii
obligaliilor mai sus menlionate, la somalia reprezentanlilor Primlriei
Municipiului Oradea, Poli!iei locale, Agenliei de Dezvoltare Durabild a

fudefului Bihor, Asocialiei pentru promovarea turismului din Oradea ;i
regiune sau a altor institulii abilitate, fird a avea pretenlii asupra restituirii
sumelor achitate;

o Sub sancliunea rezilierii convenliei, sd nu subinchirieze locul adjudecat;
r Sd elibereze imediat amplasamentul in cazul unor lucriri urgente de interes

public, cazin care suma pl5tita pentru perioada neutilizata va fi restituitS;
. Se rdspundd material pentru orice pagubd cauzatd de neindeplinirea in

totalitate si la termen a clauzelor cuprinse in convenlia de ocupare a locului
public.

in plus, comercianfii participanli la eveniment trebuie sd respecte urmdtoarele
condigii:
r Toate produsele vAndute trebuie sd delin5 documente de provenien!5 gi de

conformitate a calitSfii. Organizatorul sau alte institulii abilitate au dreptul sX
solicite verificarea acestor documente.

e Toate bduturile vor fi servite in pahare sau recipiente de unicd folosingS, de
preferinld din materiale reciclabile. Exceplie fac amplasamentele WINE BAR,



unde vinul se poate servi si in pahare de sticla, puse la dispozilia clienlilor contra
unei sume de bani reprezentAnd garanfie, aceastd sumd fiind returnatl in cazul
in care clien!ii restituie paharele cltre comercianfi.
VAnzarea produselor se poate desf5gura doar in aceste spalii special
amenajate, amenajarea revenind ofertantului, organizatorul punAnd la
dispozitie, contra cost, doar spaliul gi racordul Ia utilitSli fenergie electrici /
ape).
Comerciantul are obligalia de a servi produsele alimentare in condigii de
igiend, cu mdnu;i, fiecare dintre acegtia fiind obligat sd aibd un reprezentant
special desemnat pentru manipularea incasdrilor de tip numerar.
Si dispund de personal de servire al spaliului alocat, calificat pentru
activitatea de comer! cu produse alimentare gi alimentalie publicr.
si asigure expunerea esteticr a produselor ;i afigarea in mod vizibil a
preturilor care nu pot fi modificate pe durata evenimentului.
se respecte ordinea, linigtea publicr gi curdtenia in perimetrul
amplasamentului gi sI nu creeze disconfort participanfilor la eveniment.
Si respecte toate reglementdrile in vigoare privind normele de prevenlie
COVID-19.
SI asigure 9i sd impund personalului de deservire:

'/ Echipament de protectie sanitarr gi uniformr personalizatd cu
identitatea fiecirui ofertant, migti sanitare de unicl folosin!5, minugi de
unicl folosin!d, dezinfectant pentru mAini 9i dezinfectanli avizali pentru
curS!area suprafelelor;

'/ Personalul de deservire sI delind documente de identificare gi carnetul
de shndtate;

'/ Personalul de deservire va avea un aspect ingrijit gi o linut5 decentd
individualizatd.

Aviz sanitar - veterinar pentru agenlii economici care vor desface produse de
origine animali;
Documente de inregistrare sanitarl veterinard gi pentru siguranla alimentelor
specifice activitilii sau autorizalii sanitare veterinare de funclionare care vor
fi verificate in baza de date a serviciului respectiv;
Spagii distincte pentru spllarea vaselor si a ustensilelor de lucru si pentru
spilarea pe mAini a angajalilor;
Sd intrelind curdlenia pe amplasament gi in zona din jur, sd delind gi si
utilizeze recipiente speciali pentru degeuri. Se interzice depozitarea
degeurilor in zona publici ocupati, in perimetrul ei, sau pe zonele verzi.
Si respecte toate reglementirile in vigoare privind mlsurile de prevenfie
rlspAndire COVID-19, in cazul in care sunt astfel de reglementdri in vigoare.
SI respecte normele in vigoare privind accesul persoanelor in perimetrul
TArgului de Pagti Oradea.



purun ta olspozlTm covlnRcmrvtutut uRrrlAtoaRuln:

. curent electric conform listei de consumatori ale comerciantului.
o WC pentru angajaliin spaliul public.
. Localie in apropierea spaliului comercial de depozitare a degeurilor.
o servicii de ridicare a degeurilor in spaliul alocat evenimentului.

comercianlii vor fi obligali sd respecte cumulativ urmitoarele condigii:
o Si delind autonomie privind utilit5lile gi posibilitdlile de racordare (tablou,

prelungitoare, corpuri de iluminat), dupi caz;
o SI asigure condigii corespunzltoare pentru expunerea, protejarea gi plstrarea

mdrfurilor;
o Amplasamentul trebuie sI fie curat, personaliz at, fird a aduce deteriorlri

amplasamentului;
. Sd asigure spaliu suficient pentru deservirea clienfilor;

Accesul in zona de
programului oficial,
aprovizionare.

eveniment se va face inainte cu
iar aprovizionarea se va face

minim 2 ore de inceperea
conform programului de

PROGRAM EVENIMENT:

07 aprilie: L4:0O - 2L:O0

08 - 09 aprilie: 10:00 - 21:00

tO - L4 aprilie: L4:00 - 2L:0O

tS - L7 aprilie: 10:00 - 21:00

PROG RAM APROVIZIONARE:

07 aprilie: 06:00 - 12:00

03 - 04 aprilie: 06:00 - 09:00

05 - 09 aprilie: 06:00 - 12:00

10 - 11 aprilie: 06:00 - 09:00

Dupi inceperea programului nu se permite accesul cu autovehicule sau alte utilaie
in vederea aproviziondrii.

Este strict interzisi stalionarea autovehiculelor sau a utilajelor folosite pentru
aprovizionare, in zona punctului de vAnzare pe durata evenimentului. Exceplie fac
autovehiculele care sunt special construite pentru desfigurarea activitilii autorizate.
incllcarea acestei restriclii atrage dupd sine suspendarea activitSgii pe restul
perioadei evenimentului si sistarea oricirei alte colaboriri.

EVENIMENT):

o Accesul automobilelor, autovehiculelor, motocicletelor ;i mopedelor este
strict interzis in perimetrul evenimentului in timpul orelor de funclionare a
evenimentului;
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o Aprovizionarea agenlilor economici care desfdsoari fapte de comer! se va face
conform programului de aprovizionare;

o Este interzisd ancorarea mobilierului urban (mese, scaune, b5nci, jardiniere,
etc) in pavaj.

ACTIVITATEA DE COMERT SE VA DESFA$URA CIULIZAT. CU RESPECTAREA
NORMELOR PRIVIND:

o Respectarea amplasamentelor, igiena gi slnitatea publicd, proteclia
consumatorilor, provenienla gi calitatea mirfurilor, utilizarea caselor de
marcat gi a mijloacelor de cAntirire autorizate, proteclia muncii, ordinea 9i
lini;tea publicS, respectarea condigiilor insu;ite prin convengia de ocupare a

locului public.
o Comerciantul va asigura ;i phstra curifenia in zona ocupati, iar prin

funclionarea sa nu va crea disconfort riveranilor.
o Este obligatoriu ca in locul de desfigurare a activitdlii comerciale, agentul

economic sd delind gi sh utilizeze recipiente speciale pentru de;euri. Se

interzice depozitarea degeurilor in zona ocupatS, in perimetrul ei sau pe

zonele verzi.
o Este interzisi deteriorarea sub orice formd a spagiilor verzi; depozitarea

produselor sau ambalajelor de orice fel pe spaliile verzi sau pe cdi de

acces/trotuare. Deteriorarea pavajului sau murdirirea acestuia in zona
ocupatd de pavilionul/standul fiecdruia vor fi imputate ofertanlilor. in situalia
in care se vor constata astfel de situalii organizatorii vor imputa cheltuielile
de readucere a spaliului la starea ini!ial5.

o Este interzise comercializarea publicagiilor cu caracter pornografic, precum si

expunerea pe standuri a articolelor si publicaliilor cu caracter sexual.
o Comerciantul igi va asigura personal de deservire calificat in activitatea de

comer! cu mdrfuri alimentare 9i alimentalie publici.
. Comerciantul este obligat sd intrelind corespunzdtor amplasamentul: curat

atAt in interior cAt gi in exterior. Este interzisl modificarea acestuia in sensul
realizirii unor improvizalii cu scopul prelungirii acestuia: suporfi, copertine
rabatabile, acoperirea cu prelate. Autoritatea contractanti poate interveni de

ori de cAte ori este necesar pentru reasezarea comercianlilor autorizali in
amplasament sau prin rezilierea convenliilor pentru nerespectarea
obliga!iilor stabilite prin prezentul regulament.

r Este interzisi difuzarea de muzicd sau instalarea oricdrui sistem de sonorizare
la standuri.

o Comercializarea produselor de alimentalie publici cu excepfia celor care nu
necesita interventie termica sau sunt ambalate individual este interzisd in
amplasamentele de tip clsu!5.

. Respectarea normelor in vigoare privind accesul in cadrul tArgurilor in
perioada stirii de alertd - mlsuri specifice prevenfiei rdspAndirii COVID-19.



CONDITII MINIME DE CALIFICARE ALE COMERCIANTITOR:

o Comercianfii pot sd ocupe maxim un amplasament, aplicAnd formularul de
inscriere.

. Se delin5 forme legale de funclionare (sd prezinte o copie a certificatului de
inregistrare).

. Se deflnd certificat de producdtor eliberat de o primirie din f udelul Bihor;

. SA aibd sediu/punct de lucru in f udeful Bihor;

. se nu aibS datorii fa!5 de bugetul local al Municipiului oradea.

. Se respecte legislalia in vigoare [fiscal, comercial, etc.)
o Se delind autorizalie de funclionare din partea A,N.S.V.S.A. (document in copie

eliberat de autoritatea nalionali sanitar5 veterinari si pentru siguranla
alimentelorJ.

. SA respect normele P.S.l. gi s5 delind fige de instructaj valabile pentru angajalii
care i;i desftr;oard activitatea la societate pe perioada evenimentului
[declaralie pe proprie rdspundere privind respectarea normelor psi
aplicabile).

. Se respecte normele LS.U. in vigoare gi sI aibl amplasamentul dotat cu toate
echipamentele necesare (trusd medical5 omologatd, stingdtor de incendiu +
declaralie pe proprie rispundere privind respectarea normelor I.S.U
aplicabile). La momentul depunerii documentafiei, dovada va fi ficutd prin
declaralie pe proprie rdspundere. Fiecare amplasament este dotat cu
extinctor.

. Sd facl dovada angajlrii cu contract de muncd pentru angajalii care igi
desfdgoari activitatea in amplasament pe perioada evenimentului, care sI
ateste calitatea de angajali [pe perioadd determinati sau nedeterminati)
pentru persoanele care vor fi in amplasament. Pentru fiecare amplasament se
vor prezenta documentele pentru minim 2 persoane.

o SI delind gi sd prezinte copii de pe figele de aptitudine valabilef vizate gi figele
de securitate gi sinltate in munci a tuturor angajalilor care igi desfSgoard
activitatea in stand pe toati perioada evenimentului (documentele vor fi
depuse in copie urmAnd a fiverificate dupl atribuirea amplasamentului).

. Fotografii color in care sI se prezinte forma 9i aspectul exterior al standului.
o Prezentarea unor imagini sau simuldri grafice a echipamentului sau

uniformelor pe care toli angajafii prezenli in stand au obligalia de a le purta
pe toatl durata evenimentului.

. Contract cu o firma specializata pentru colectarea ;i preluarea uleiului uzat,
valabil pe durata evenimentului , valabil in cazul amplasamentului care
proceseazi termic alimentele.

o SI depunl lista cu produse gi preluri pe care le vor comercializa pe durata
evenimentului. Orice modificare de pre! va duce Ia evacuarea imediati a
comerciantului gi va atrage interdicfia de a participa la evenimentele viitoare
organizate de Primlria Municipiului Oradea gi retinerea sumelor pldtite in
avans pentru ocuparea amplasamentului.

o Comerciantul este responsabil pentru siguranla si paza produselor proprii.
o Declaralie pe proprie rdspundere privind deschiderea standului pe perioada

evenimentului conform programului indicat de organizator, care va fi
comunicat de organizator dupi finalizarea atribuirii domeniului public.
Nerespectarea programului impus va duce la inchiderea standului, refinerea



sumei integrale plStite pentru ocuparea domeniului public, pierderea
garanfiei ;i interdiclia de participare la evenimentele organizate de primirie
pe o perioadl nedeterminatl de timp.

r Operatorii economici care depun oferta trebuie sa prezinte o formd de
inregistrare in condigiile legii din Judelul Bihor, sI reiasl ca operatorul
economic este legal constituit, cd nu se afl5 in niciuna dintre situaliile de
anulare a constituirii precum ;i faptul cd are capacitatea profesional5 de a
realiza activitdlile care fac obiectul contractului. in acest sens se va depune
certificat constatator O.N.R.C. nu mai vechi de 2 luni la data depunerii
dosarului.

o Declarafie pe proprie rdspundere privind protejarea pavajului care va fi
ocupat de standul comerciantului gi de menlinere a curSleniei pe toatl durata
evenimentului pe suprafala ocupatd de amplasament,

o SI respecte normele in vigoare privind prevenfia COVID-19 in rAndul
angajalilor ;i vizitatorilor.

o Mdsuri obligatorii de curdgenie gi proteclie a pavajului:
,/ Protejarea pavajului;
'/ Respectarea cur5leniei in imediata vecindtate a amplasamentului ;i

depozitarea de;eurilor in locurile indicate de organizator;

in situalia in care la instalarea standului nu sunt respectate condigiile menlionate mai
sus proprietaruligi rezervd dreptul de a rezilia contractul cu pierderea sumelor achitate
anticipat. in situalia in care in timpul evenimentului sau la finalizarea acestuia,
organizatorul constatl ca nu au fost respectate condigiile enunlate mai sus,
comerciantul are obligalia de a suporta cheltuielile de curilare a spaliului cu firma
indicati de organizator. in situatia incdlclrii prevederilor mai sus enunlate
comerciantul in cauzd este exclus pe o perioadi nedeterminatd de timp de la
evenimentele organizate de Agenlia de Dezvoltare DurabilS a fudelului Bihor, Primiria
Municipiului Oradea sau Asociatia pentru promovarea turismului din Oradea si
regiune.

PROTECTIA $I PAZA

0rganizatorul (APTOR) va asigura paza 9i proteclia participanlilor la eveniment pe
toati durata acestuia, prin intermediul poliliei locale gi a unei companii de pazd
specializat5. Dupd finalizarea programului oficial, reprezentanlii poliliei locale gi al
companiei de securitate se vor asigura cI au fost evacuali toli participanlii la
eveniment gi vor supraveghea intreaga zond. Nu se va asigura paza pentru produsele
sau amplasamentele comercianlilor.

Organizatorul nu i9i asuml responsabilitatea pentru siguranla produselor sau a
utilajelor lSsate in perimetrul evenimentului, comercianlii fiind responsabili pentru
siguranla materialelor din localiile fieciruia.
Organizatorul igi rezervl dreptul de a anula sau amAna oricAnd evenimentul firl o
notificare prealabilS gi firl a avea obligativitatea despdgubirilor de orice naturi in
ceea ce privesc comercianlii / participantii la eveniment.

PRE$EDINTE,
Ilie Gavril BOLOIAN \

\n,. , 10
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