
SOLICITARE CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

Obiect consultare: Achiziţia serviciului de elaborare cerere de finanţare conform 

ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a patra 

cerere de proiecte,  pentru tematicile: “Securitate urbană” și/sau “Tranziție digitală”. 

Descriere consultare: Primăria Municipiului Constanța intenționează să aplice pe 

Programul Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA), a patra cerere de proiecte, pentru 

tematicile: “Securitate urbană” sau “Tranziție digitală” 

Inițiativa UIA este un instrument al Uniunii Europene și este gestionată de Uniunea 

Europeană Direcția Generală pentru Politică Regională și Urbană a Comisiei 

Europene (CE). 

CPV: 79411000-8 Servicii generale de consultanţă în management (Rev.2). 

  

În contextul susmenționat asteptăm oferta dumneavoastră de preț în vederea 

determinării valorii estimate a serviciului de elaborare cerere de finanţare.  

Ofertantul va prezenta minim o idee de concept care identifică  și testează noi soluții 

care abordează problemele legate de dezvoltarea urbană durabilă și sunt relevante la 

nivelul Uniunii Europene, conform ghidului solicitantului aferent Programului Acțiuni 

Urbane Inovatoare (UIA), tematicile: “Securitate urbană” și/sau “Tranziție digitală”. 

Precizăm faptul că se va selecta doar o singură idee de concept, de către U.A.T. 

Municipiul Constanța, în urma căreia se va întocmi cererea de finanțare.  

Oferta de preț se va structura astfel: 

 

 

 

- Prețul (TVA evidențiat distinct);  

- Lista de experți (experiența în domeniul propus în concept); 

- Lista cererilor de finanțare depuse în limba engleză; 

- Expunerea pe scurt a soluției inovatoare propuse, care să descrie clar 

provocările la care se adresează;  

- Pașii pe care trebuie să-i urmeze municipalitatea Constanța pentru a depune 

ideea respectivă conform ghidului solicitantului aferent Programul Acțiuni 

Urbane Inovatoare (UIA); 

- Analiza de piată a bunelor practici existente în Europa și în afara acesteia; 

- Identificarea si/sau stabilirea parteneriatului relevant pentru a furniza soluția 

inovatoare propusă /managementul de parteneriat  (dacă este cazul);   

- Întocmirea anexelor cererii de finanțare așa cum sunt prevăzute de Ghidul 

solicitantului  susmenționat, inclusiv cele aferente partenerilor (dacă este 

cazul); 

- Redactarea în EEP a aplicației și verificarea finală a tuturor secțiunilor și 

anexelor, inclusiv cele ale partenerilor (dacă este cazul); 

      -  Asistență pe toată durata perioadei de evaluare a proiectului, pană la 

 contractarea finanțării proiectului;  

- Experiența firmei. 

 

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  (certificare engleză). De asemnea, toate documentele se vor depune de 



către ofertant în EEP (Electronic Exchange Platform).  Se vor lua în considerare 

ofertele făcute în conformitate cu ghidul solicitantului aferent Programul Acțiuni 

Urbane Inovatoare (UIA) pentru a patra cerere de proiecte, care se va lansa în luna 

octombrie 2018. 

 

Dată limită transmitere propuneri: 27.09.2018. 

  

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 

Acțiuni Urbane Inovatoare (UIA) la adresa de e-mail: proiecte@primaria-

constanta.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


