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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  

SERVICIUL DEZVOLTARE ŞI MANAGEMENT PROIECTE  
 

 
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. 

Obiectul consultării: Determinarea valorii estimate a serviciului de analiza- 

percepția utilizatorilor de drumuri aferentă proiectului ”Multi-modal Optimisation of 

Road-space in Europe” – MORE. 

Cod CPV: 72314000-9  – Servicii de colectare şi de colaţionare de date 

Cod CPV: 72310000-1 – Servicii procesare date 

 

Descriere consultare: Se va achiziționa un serviciu ce presupune culegerea de 

date despre modul în care agenții economici locali, rezidenții și vizitatorii accesează 

și percep zona Cora – Brătianu (intersecția Bulevardului I.C. Brătianu cu străzile 

Dezrobirii și Cumpenei, precum și zona adiacentă intersecției, aproximativ 200 m pe 

fiecare braț al intersecției), necesare realizării activităților proiectului ”Multi-modal 

Optimisation of Road-space in Europe” – MORE. 

Datele vor fi colectate prin aplicarea chestionarelor din Anexa 1 atașată actualei 

consultări de piață, pe parcursul unei zile lucrătoare din săptămână, când condițiile 

meteo sunt bune. 

Zonele de recenzare sunt indicate în Anexa 2 la prezenta consultare de piață.  

Eșantionul reprezentativ se va realiza în funcție de tipul de intervievat (agenți 

economici locali, rezidenți și vizitatori), gen și grupe de vârstă (18 – 35 / 36 – 49 / 

50 – 70 / peste 70) și va cuprinde minim 150 de persoane. 

Datele culese vor fi interpretate și se va prezenta un raport care va include cel puțin 

următoarele informații: 

a) perioada când a fost realizată culegerea de date; 

b) echipa care a realizat culegerea și procesarea datelor; 

c) metodologia utilizată pentru culegerea și procesare datelor; 

d) descrierea eșantionului recenzat; 

e) rezultatele obținute în urma interpretării datelor, în format tabelar și sub 

formă de grafice. 

 

Durata contractului: 30 zile de la emiterea Ordinului de începere. 
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Documente: anunț 

Oferta va cuprinde: 

Propunerea financiară va cuprinde costul total al serviciului, exclusiv taxa pe 

valoarea adăugată.  

Dată afișare anunț: 03.12.2020 

Dată limită transmitere propuneri: 09.12.2020 

Data limită consultare: 11.12.2020 

 

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 achiziției serviciului de 

analiza- percepția utilizatorilor de drumuri aferentă proiectului ”Multi-modal 

Optimisation of Road-space in Europe” – MORE la adresa de mail 

proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi 

publicate pe www.e-licitație.ro. 
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