
 
Anunț consultare piață 

Licență utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi și 
numere poștale georeferențiate din municipiul Constanța 

 
 
Autoritate contractanta: 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
Adresa postala: BD. TOMIS NR. 51, CONSTANTA, Localitatea Constanta, cod 
poștal 900725, România  
 
Obiect consultare:  
 Achiziție licență utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi 
și numere poștale georeferențiate din municipiul Constanța. 

Cod CPV: 30221000-4 Hărţi de cadastru digitale 
 
Descriere consultare:   
 Primăria municipiului Constanța intenționează să achiziționeze licență de 
utilizare hartă tematică geografică digitală cuprinzând străzi și numere poștale 
georeferentiate din municipiul Constanta, care se va integra in sistemul GIS 
existent, și care va cuprinde, sub forma unei hărți digitale: 
- nomenclatorul de străzi din municipiul Constanța, georeferențiate; 
- nomenclatorul de numere poștale (adresele administrative) din municipiul 
Constanța, aferente străzilor, de asemenea georeferențiate. 
 
Campurile de atribute vor contine, distinct: Id adresa, id artera, tip artera (strada/ 
bulevard/ prelungire etc), strada, numar, bloc, scara, localitate, cod siruta 
localitate, localitate superioara, cod siruta localitate superioara, judet (sector), cod 
siruta judet (sector), mediu, numar de etaje, numar de apartamente, longitudine, 
latitudine. 
Furnizorul va asigura actualizări gratuite timp de 1 an de la data recepției. 
 
Această hartă de străzi și numere poștale va fi utilizată de către toate aplicațiile 
informatice din cadrul Primăriei municipiului Constanța în scopul asigurării 
interoperabilității sistemelor informatice și a schimbului bidirecțional de date. 
Astfel, toate sistemele informatice se vor raporta la același nomenclator de străzi 
și de numere poștale, făcând posibilă analiza integrată a datelor și transmiterea de 
informații între sistemele informatice. 
 
Harta tematică geografică cuprinzând străzi și numere poștale din municipiul 
Constanța va fi furnizată sub forma unui fișier format shapefile, pe CD, cuprinzând 
atât date grafice cât și textuale, care vor fi importate în sistemul GIS al Primăriei 
municipiului Constanța (ArcGIS Server Enterprise Advanced) și vor fi puse la 
dispoziție sub forma unui serviciu de geocodare, astfel încât utilizatorii să poată 
vizualiza pe harta de bază a sistemului GIS stratul tematic (harta tematică) de 
străzi și numere poștale. 

 
 

 
 

 



Aspecte supuse consultării: 
 Se solicită oferte de preț pentru licență utilizare hartă tematică geografică 
digitală cuprinzând străzi și numere poștale georeferențiate din municipiul 
Constanța, în vederea determinării valorii estimate.  Ofertanții vor completa 
formularul de ofertă atașat. 
  
 
Data afișării: 11.10.2018 
 
 
Data limită transmitere propuneri: 16.10.2018 
 
 
Modalitate desfășurare: 
    Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite oferte de preț 
conform prezentului anunț pe următoarele adrese de e-mail: 
adriana.stamat@primaria-constanta.ro, cristina.toma@primaria-constanta.ro,  
mihai.vanturache@primaria-constanta.ro, sau la sediul Primăriei municipiului 
Constanta, b-dul Tomis nr. 51. 
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