
 

SOLICITARE CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

 Obiect consultare: Achiziţia serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform Ghidului 

Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel 

de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea businessului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării 

Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”. 

 

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

elaborare Cerere de finanţare conform Ghidului Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul 

Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea 

bussinesului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre” și “Promovarea coordonării protecției 

mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”. 

 

 1. Oferta de preț în situația în care UAT Municipiul Constanța participă în cadrul programului 

ca partener: 

 

-    Întocmirea secțiunilor din cererea de finanțare aferente partenerului; 

- Asistență pentru depunerea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate; 

- Asistență pe toată perioada de evaluare a proiectului, până la contractarea finanțării nerambursabile.  

 

 2. Oferta de preț în situația în care UAT Municipiul Constanța participă în cadrul programului 

ca leader:  

 

-  Colectarea datelor/informațiilor necesare de la toți partenerii proiectului pentru elaborarea și 

depunerea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate; 

-   Întocmirea și pregătirea cererii de finanțare; 

-   Asistență pentru depunerea cererii de finanțare, a declarațiilor și anexelor solicitate; 

- Asistență pe toată perioada de evaluare a proiectului, până la contractarea finanțării nerambursabile. 

 

 La fundamentarea prețului se va ține cont de faptul că limba engleză este limba oficială a 

programului, astfel încât toate documentele vor fi elaborate atât în limba română cât și în limba 

engleză  în două exemplare în format scris și în format electronic. 

 

 Dată limită transmitere propuneri: 20.03.2017 

  

 Dată limită consultare: 21.03.2017 

 

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

valorii estimate a serviciului mai sus menţionat. 

 

 Modalitate de desfășurare: Consultarea de piață 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 achiziţiei <Serviciului de Elaborare cerere de finanţare conform Ghidului 

Solicitantului aferent Programului Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, referitor la primul apel 

de proiecte; Obiectivele specifice: “Promovarea bussinesului și a antreprenoriatului în Bazinul Mării 

Negre” și “Promovarea coordonării protecției mediului și reducerea în comun a deșeurilor maritime”> 

la adresa de e-mail: programe@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării 

vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 

 

 

 

 


