
    

                                                                          

SOLICITARE   CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

Proiect: “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie” 

 

Obiect consultare: Consultare de piață privind achiziția serviciului de Elaborare studiu de 

fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri 

Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și 

adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau 

a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței 

pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona pescărie”. 

 

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a pieței: 

www.e-licitație.ro.  

  

Descriere consultare: Oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de 

Elaborare studiu de fezabilitate conform ghidului solicitantului aferent Programului Operațional 

pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 - Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, 

hale de licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a 

halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru 

îmbunătățirea siguranței pescarilor, pentru “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona 

pescărie” și informații privind personalul de specialitate necesar pentru realizarea serviciului 

susmenționat.  

 

Date referitoare la obiectivul de investiții: “Adăpost pescăresc – municipiul Constanța, zona 

pescărie”  conform ghid de finanțare Măsura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de 

licitații și adăposturi - investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de 

licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru 

îmbunătățirea siguranței pescarilor: 

 

Terenul pe care se va realiza investiția are suprafața de 23.716,84 mp (Poligonul 23). 

 

CHELTUIELILE ELIGIBILE SPECIFICE ÎN CADRUL MĂSURII I.23 conform OM 816/2016: 

 

Adăposturile pescărești 

 

a) cheltuieli pentru construirea sau modernizarea de mici adăposturi necesare pentru 

îmbunătăţirea siguranţei pescarilor;  

b) cheltuieli pentru realizarea și achiziţionarea de echipamente și facilități pentru 

protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de viață în 

adăposturile pescărești;  

c) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a ambarcațiunilor de pescuit; 

d) cheltuieli pentru realizarea de spaţii de depozitare a uneltelor de pescuit; 

e) cheltuieli pentru realizarea și achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea 

ambarcaţiunilor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești; 



f) cheltuieli pentru realizarea și achiziţia de echipamente pentru întreţinerea şi repararea 

uneltelor de pescuit în cadrul adăposturilor pescărești; 

g) cheltuieli pentru realizarea și achiziţionarea materialelor igienico-sanitare și a 

materialelor care facilitează servirea mesei în adăposturile pescărești; 

h) cheltuieli pentru realizarea de instalații pentru alimentarea cu apă potabilă, instalaţii 

sanitare și vestiare (trebuie prevăzute pentru lucrători duşuri corespunzătoare şi în 

număr suficient, cabine de WC-uri şi chiuvete); 

i) cheltuieli pentru achiziții de mijloace tehnice de radio-telefon; 

j)  cheltuieli pentru modernizarea locurilor de acostare a bărcilor de pescari. 

 

Dată limită transmitere propuneri: 12.06.2017 

 

Dată limită consultare: 12.06.2017. 

 

Aspecte supuse consultării: Oferta de preț (TVA evidențiat distinct) în vederea determinării valorii 

estimate a serviciului cu detaliere a preţului și informații privind personalul de specialitate necesar 

pentru realizarea acestora. 

 

Modalitate de desfășurare: Consultarea se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea 

determinării valorii estimate a serviciului, informații privind personalul de specialitate necesar 

pentru realizarea acestora la adresa de e-mail: proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu 

privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 

 

 

 


