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ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI 

privind achiziţionarea serviciului de elaborare a documentaţiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiţii: 
„Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării” – etapa DALI, 

inclusiv documentaţii pentru obţinere avize, expertiză tehnică, studii de teren 
 
Obiect consultare: determinarea valorii estimate pentru proiectarea, pe faze, a 

documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiție „Reamenajarea 
spațiului public din zona Parcului Gării – etapa DALI”, incluzând studiile de specialitate 

solicitate în funcție de specificul investiției 

Cod CPV:  71420000-8 - Servicii de arhitectură peisagistică 
  71400000-2 - Servicii de urbanism şi de arhitectură peisagistică 

  71421000-5 - Servicii de amenajare peisagistică 
  90721100-8 - Servicii de protecţie a peisajului 

  71241000-9 - Studii fezabilitate, servicii consultanță, analize 

Descriere: Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze servicii 
pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului 

de investiție „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării – etapa DALI” (SF, 
expertiză tehnică, PT, DTAC, AVIZE, etc. (actualizare indicatori tehnico-economici) cf. 

prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice, incluzând studiile de specialitate solicitate în funcție de 
specificul investiției, conform Temei de Proiectare nr. 195288 / 21.12.2020 și Caietului 
de Sarcini nr. 49343 / 12.03.2021 anexate prezentului anunț.  

Data afișării anunțului: 19.03.2021 
Data limită transmitere propuneri: 26.03.2021 

Data limită consultare: 31.03.2021 

Modalitate desfășurare: Ofertanții interesați au posibilitatea de a transmite ofertele 
de preţ și propuneri tehnice în vederea îmbunătățirii cerințelor beneficiarului la 

adresele de e-mail:  - servicii.publice@primaria-constanta.ro; 
- secretariat.dgsp@primaria-constanta.ro; 

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241-488.171. 
Persoane de contact: WENDY LAURA CÎNȚA  
 

Director Executiv 
Raluca GEORGESCU 

 
Director Executiv Adjunct, 
Horia CONSTANTINESCU     Șef Serviciu Gestionare Spații Verzi, 

          Wendy Laura CÎNȚA 
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