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Răspuns solicitare clarificări  
 

Referitor: „Achiziţia serviciilor necesare pentru organizarea evenimentului 
în aer liber,  ZILELE CONSTANȚEI 2023”.  

 
Referitor la anuntul nr. 7 publicat pe www.primaria-constanta.ro - „ZILELE 
CONSTANȚEI 2023”, vă comunicăm răspunsul la solicitarea de clarificari. 

 
Solicitare:  

 
 “In ceea ce priveste anuntul postat in Sicap, vineri, 10 Martie,ora 08.23 referitor la 
evenimentul Zilele Constantei 2023, va solicitam urmatoarele: 

- avand in vedere volumul de munca pe care il necesita acest proiect va rugam sa 
prelungiti termenul de predare. 

Anuntul a fost publicat vineri, in weekend organizatorii de evenimente si artistii sunt 
ocupati; nu toti agentii economici sunt din Constanta si predarea la curier se face cu 
1 zi inainte; fizic nu putem colecta declaratiile de disponibilitate de la toti artistii; in 

orice varianta sunt doar  2 sau 3 zile de lucru efectiv.  
 

- deasemeni, in ceea ce priveste artistii, toti si-au exprimat disponibilitatea mai putin 
Diana Munteanu care nu doreste sa colaboreze decat cu o Agentie( in sprijinul acestei 
informatii putem venii cu dovezi si de la alti colegi din piata). 

Fiind o licitatie publica, corecta si transparenta ar tebui sa fie echitabila pentru 
toti Agentii economici care participa. In conditiile in care nu exista optiuni in ceea ce 

priveste Prezentatorul Diana Munteanu si refuza in continuare sa colaboreze nu face 
decat sa intarzie si sa ingreuneze procesul de executare a Ofertei. Prin urmare va rog 

sa reveniti cu variante pentru prezentatori sau sa va asigurati ca Diana Munteanu, 
propusa de Primaria Constanta, intelege procedurile legale.” 
 

Răspuns:  
 

Se va prelungi termenul limită de primire a ofertelor pentru data de 
17.03.2023, ora. 11:00. 

Prezentatorul evenimentului din piața Ovidiu, Diana Munteanu, poate fi înlocuit 

cu unul din următorii prezentatori/artiști: Florin Ristei, Ramona Olaru, Răzvan 
Simion. 

 
 

Șef serviciu, 

Nilghiun MANEA 
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