
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  

SERVICIUL PREGĂTIRE ȘI IMPLEMENTARE PROIECTE POR  

 

 

 

SOLICITARE CONSULTARE DE PIAȚĂ  

 

 

Informații generale privind autoritatea contractantă: Municipiul Constanța; Cod fiscal 4785631. 

Adresa: Primăria municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod poștal 900725, 

telefon/fax. 0241/488197. 

 

Obiect consultare: Determinarea valorii estimate a achiziţiei serviciului  de consultanță în 

managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între 

Gară CFR și stațiunea Mamaia” 

 

COD  CPV: 79411000-8 – Servicii generale de consultanță în management 

Descriere consultare:  

Primăria Municipiului Constanţa intenţionează să achiziţioneze serviciul de consultanță în 

management de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între 

Gară CFR și stațiunea Mamaia” 

Obiectivul general al contractului de servicii este realizarea serviciului de consultanță în 

managementul de proiect pentru proiectul "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între 

Gară CFR și stațiunea Mamaia”. 

Contractarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect este determinată de necesitatea 

serviciilor calificate pe care le prestează consultanții, și anume: 

▪ resurse suplimentare, în special în perioade de vârf ale activității  (cum ar fi depunerea cererilor 

de rambursare/ plată, transmiterea dosarelor de achiziții aferente proiectelor, etc ); 

▪ calificări interdisciplinare; 

▪ obiectivitate și capacitatea de a da sfaturi imparțiale; 

▪ cunoștințe de specialitate de care dispune firma de consultanță – experiența personalului, tehnici 

speciale, personal cu calificări care generează valoare adaugată. 

 

Obiective specifice 

Obiectivele orientative ale acestui contract de servicii sunt: 

• elaborarea rapoartelor de progres; 

• participarea la vizitele pe teren; 

• asistenţă şi consultanţă în modificarea graficului de depunere a cererilor de rambursare/ plata; 

• asistenţă şi consultanţă la întocmirea cererilor de prefinanţare, a cererilor de  rambursare și a 

cererilor de plată; 

• asistenţă şi consultanţă la întocmirea notificărilor; 

• asistenţă şi consultanţă în identificarea, evaluarea şi managementul riscurilor apărute pe parcursul 

proiectului; 

• participarea la şedinţele echipei de proiect; 

• elaborare rapoarte de excepţie - ca urmare a apariţiei riscurilor de proiect; 

• pregătirea dosarelor pentru procedurile de achiziții aferente proiectului; 

• elaborarea altor documente, dacă va fi cazul, necesare implementării cu succes a proiectului. 



Cerințe minime prestator: 

Prestatorul trebuie să aibă obiectul de activitate în domeniul managementului de proiect, să dispună 

de o echipă de minim trei experţi, respectiv un expert coordonator, un expert financiar şi un expert  

achiziţii  publice. Experții trebuie să aibă și să demonstreze experienţă relevantă în domeniul pentru 

care au fost propuși.  

Prestatorul trebuie să dispună de logistică necesară realizării contractului. 

 

Derularea contractului de prestări servicii se va realiza pe o perioadă de maxim 26 de luni în 

cadrul contrcatului de finanțare aferent proiectului "Îmbunătățirea mobilității în municipiul 

Constanța, între Gară CFR și stațiunea Mamaia”. 

 

Ofertantul va prezenta: Ofertă de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de 

consultanță în managementul de proiect va fi prezentată la valoarea totală fără TVA, care se va 

evidenţia distinct. Aceasta va fi însoţită de o anexă în care vor fi justificate toate cheltuielile legate de 

prestarea serviciului.  

 

Dată afișării anunțului: 05.03.2020 

Data limită transmitere propuneri: 10.03.2020 

Data limită consultare: 13.03.2020  

 

Modalitate desfăşurare: 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 achiziției serviciului de consultanță în managementul de proiect 

aferentă proiectului "Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, între Gară CFR și stațiunea 

Mamaia”, la adresa de mail programe@primaria-constanta.ro.  Informațiile cu privire la rezultatul 

consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro. 

 

 

mailto:programe@primaria-constanta.ro
http://www.e-licitație.ro/

