
 
Anunț consultare piață 

privind determinarea valorii estimate pentru achiziția de steaguri și suporturi 
 

Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 

Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod poștal 
900725, România 
 

Obiect consultare : achiziția  de steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului 
Constanța 
  

Steaguri - Cod CPV: 35821000 – 5 
Suport arborare - Cod CPV: 35821100 – 6 
 

Descriere consultare:  Primăria municipiului Constanța intenționează  să achiziționeze 

steaguri și suporturi necesare Primăriei municipiului Constanța cu următoarele 
caracteristici: 
 

Nr. 
Crt. 

Tipul 
Dimensiune  
( l/L cm ) 

Cantitate 
(buc) 

1 

Steag  Uniunea Europeană cu suport - marginile 
steagului să fie brodate cu ciucuri și franjuri aurii. 

Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf 
cu bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 

mm, dimensiunea bază maxim 30 cm. 

90x135 1 

2 

Steag Nato cu suport - marginile steagului să fie 

brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie 
realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu 
bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 mm, 

dimensiunea bază maxim 30 cm 

90x135 1 

3 

Steag tricolor România cu suport - marginile 

steagului să fie brodate cu ciucuri și franjuri aurii. 
Suportul să fie realizat din aluminiu cromat auriu, vârf 

cu bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 
mm, dimensiunea bază maxim 30 cm. 

90x135 1 

4 

Steag cu emblema Primăriei municipiului 
Constanța cu suport - marginile steagului să fie 
brodate cu ciucuri și franjuri aurii. Suportul să fie 

realizat din aluminiu cromat auriu, vârf cu 
bilă,dimensiunile catargului 220 cm, diametrul 30 mm, 

dimensiunea bază maxim 30 cm. 

90x135 1 

5 

Steag Uniunea Europeană, cu prindere în toate 

părțile din material (poliester) microperforat 
recomandat pentru zonele cu vânt puternic 

600x400 1 

6 
Steag Nato, cu prindere în toate părțile din material 
(poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu 
vânt puternic 

600x400 1 

7 
Steag tricolor România, cu prindere în toate părțile 
din material (poliester) microperforat recomandat 

pentru zonele cu vânt puternic 
600x400 1 

8 

Steag cu emblema Primăriei municipiului 

Constanța, cu prindere în toate părțile din material 
(poliester) microperforat recomandat pentru zonele cu 

vânt puternic 

600x400 1 



9 
Steag cu emblema Dobrogei, cu prindere în toate 
părțile din material (poliester) microperforat 

recomandat pentru zonele cu vânt puternic 
600x400 1 

10 

Steag tricolor România, steag de birou, tip fanion. 

Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față 
dublă ,prevăzut cu un sistem de prindere, pe suport de 
birou. 

15x25 10 

11 

Steag cu emblema Primăriei municipiului 
Constanța, steag de birou, tip fanion. Drapelul trebuie 

să fie confecționat din poliester cu față dublă, prevăzut 
cu un sistem de prindere,pe suport de birou. 

15x25 10 

12 

Steag  Uniunea Europeană, steag de birou, tip fanion. 
Drapelul trebuie să fie confecționat din poliester cu față 

dublă ,prevăzut cu un sistem de prindere, pe suport de 
birou. 

15x25 10 

13 
Suport cu 3 brațe pentru steag cu dimensiunea 15x25, 

confecționat din inox cromat  
Inaltime 

suport 35 cm 
10 

14 

Eșarfa Primar – executată din mătase, fiecare culoare 

să aibă aceeași lățime, și se va termina la unul din 
capete cu un ciucure având culorile drapelului național. 

200x15 5 

15 

Steag tricolor România – drapelele vor fi 
confecționate din material de mătase rezistent la 

intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi 
prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance. 

90x135 802 

16 

Steag cu emblema Primăriei municipiului 
Constanța, - drapelele vor fi confecționate din material 
de mătase rezistent la intemperii (montarea acestora va 

fi in exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm 
pentru lance. 

90x135 200 

17 

Steag  Uniunea Europeană, - drapelele vor fi 
confecționate din material de mătase rezistent la 

intemperii (montarea acestora va fi in exterior) și vor fi 
prevăzute cu o cusătură de 5 cm pentru lance. 

90x135 100 

18 

Steag tricolor România vertical (tip coloană) - 
drapelele vor fi confecționate din material de mătase 
rezistent la intemperii (montarea acestora va fi in 

exterior) și vor fi prevăzute cu o cusătură de 5 cm 
pentru lance. 

45x450 4 

19 
Lance lemn port drapel – lancea va fi confecționată 
din lemn de esență moale (brad) ascuțit pe o porțiune 

de 10 cm. 
3x185 184 

20 

Lance lemn port drapel – lancea va fi confecționată 

din lemn de esență moale (brad) ascuțit pe o porțiune 
de 10 cm. 

2,5x185 918 

  
Aspecte supuse consultării: 
Se solicită oferte de preț pentru toate produsele cu respectarea prezentului anunț. 
  
Data afișării: 30.07.2018 
Data limită transmitere propuneri:  03.08.2018 
Data limită consultare: 06.08.2018 
 

Modalitate desfășurare: 
 

Orice persoana interesata are posibilitatea de a transmite oferte de preț conform 

prezentului anunț pe adresa de e-mail: alexandru.taranu@primaria-constanta.ro, cât 

și la sediul Primăriei municipiului Constanta, b-dul Tomis nr. 51. 


