
 

      
 

 
SOLICITARE CONSULTARE PIAȚĂ 

privind  

estimare valoare serviciu de elaborare:  
• Raport de expertiză tehnică preliminară și  

• Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă  
în vederea eliberării în regim de urgență a unei autorizații de Construire pentru 

punere în siguranță a construcţiei monument istoric CAZINOU,  

 bulevardul Elisabeta nr. 4, Constanța 
 

 
Autoritate contractanta: Municipiul Constanta, b-dul Tomis nr.51 

Proiect: "Realizare lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţia monument istoric 

CAZINOUL din Constanța, bulevardul Elisabeta nr. 4"  

Obiect consultare:  

Estimare valoare serviciu de elaborare (inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii):  

• Raport de expertiză tehnică preliminară și  

• Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă 

pentru obiectivul de investiții: ”Realizare lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţia 

monument istoric CAZINOUL din Constanța, bulevardul Elisabeta nr. 4”.  

Descriere consultare:  

Solicitare oferte de preț în vederea determinării valorii estimate a serviciului de elaborare (inclusiv 

documentaţii pentru obţinere avize, studii): Raport de expertiză tehnică preliminară și 

Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie în primă urgenţă în vederea eliberării în regim 

de urgență a unei autorizații de construire pentru punerea în siguranță a construcţiei monument 

istoric Cazinoul din Constanța, bulevardul Elisabeta nr. 2, în conformitate cu art. 7 alin. (16) din 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii și art. 17 alin. (2) din 

Ord. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991. 

Estimările se vor transmite separat pentru fiecare dintre documentele de mai sus. 

Ofertele vor fi elaborate de experți tehnici care îndeplinesc simultan următoarele cerințe: 

▪ atestați M.D.R.A.P. în domeniul construcţii civile (structuri), cerința A1 (rezistența mecanică și 

stabilitate pentru construcții cu structura de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn) și 

▪ atestați M.C.C.P.N. în domeniul 4 – inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice, 

specializare: G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice. 

Ofertele de preț se vor conforma documentelor puse la dispoziție. 

Ofertele de preț vor avea în vedere și obţinerea avizelor, studiilor. 

Totodată, ofertanții vor prezenta o listă cu personalul necesar realizării acestei investiții. 

Documente puse la dispoziție de către autoritate contractantă: 

o procesul verbal de constatare/ raport nr.108323/29.06.2018 al Comisiei constituite prin 

Dispoziție de primar nr. 2430/08.06.2018 în vederea constatării stadiului de deteriorare a 

clădirii Cazinoului din Constanta (avariile produse datorită condițiilor meteo nefavorabile și a 

stării avansate de degradare);  

o relevee ale structurii. 

o Dată limită transmitere propuneri: 13.08.2018  

o Dată limită consultare: 20.08.2018  

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

valorii estimate a serviciului, cu detalierea preţului estimat pe fiecare documentație în parte: 

Raport de expertiză tehnică preliminară și Proiect tehnic execuție lucrări de intervenţie 

în primă urgenţă, inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, studii.   

 

 

 



 

 

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

operator economic având posibilitatea de a transmite oferta de preț în vederea determinării valorii 

estimate a serviciului.  

Se poate transmite orice altă informație sau propunere considerată necesară cu privire la 

documentele puse la dispoziție de către autoritate contractantă.  

 

 

Ofertele, precum și alte informații și propuneri, se pot transmite la adresele de e-mail: 

arhitect.sef@outlook.com; strategiiurbane@primaria-constanta.ro 

 

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

www.e-licitație.ro. 
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