
 
ANUNȚ CONSULTARE PIAȚĂ 

achiziția publică privind ”Serviciul de traducere și colare plăcuțe” 

            

             

                      Municipiul Constanța; Cod Fiscal 4785631 
Adresa : Primăria Municipiului Constanța, Ștefan Mihăileanu nr 10, Constanța,   

                       cod poștal 900725, tel/fax 0241/48.81.51 
 

Obiectul consultării : il constituie determinarea valorii estimate pentru achiziția publică 

privind ”Serviciul de traducere și colare plăcuțe” 

  Cod CPV : -31523200-0 – „Panouri cu mesaje permanente”            
         -79530000-8 – „Serviciul de traducere”          

 

 

Descriere consultare :  

Primăria municipiului Constanța, intenționează să achiziționeze autocolante care vor 

conține textul în limba română, engleză și cod QR care vor fi montate pe plăcuțele 

indicatoare amplasate după cum urmează : 

 

Parc Arheologic : 
 

- 70 buc panouri metalice informative cu (dimensiunea 300 mm x 250 mm) 
- 36 buc  panouri  metalice informative cu (dimensiunea 500 mm x 600 mm) 
- 9  buc panouri metalice informative cu (dimensiunea 900 mm x 1450 mm) 

 
Zona Peninsulară : 

 
 

A. Piața Ovidiu : 
 
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – 

Muzeul de Artă Populară ; 
- 2 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 850 mm x 1400 mm) – Piața 

Ovidiu ; 
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – zona 
SPIT - str. Mircea cel Bătrân ; 

 
 

B.  Promenadă Faleză Cazino : 
 

- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – 

Promenada Faleză Cazino ( în fața Acvariului) ; 
-  1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) – zona    

Farului Genovez ; 
- 1 buc. panouri metalice informative cu (dimensiunea 700 mm x 1100 mm) - Grup 
Statuar Carmen Sylva - ”Fata cu Harpă – Str. Termele Romane . 

 
 

Detalii tehnice :  
1)  Autocolantele vor conține următoarele :  

-textul pus la dispoziție de către beneficiar în limba română; 



- traducerea integrală, a textelor în limba engleză; 
- cod QR.  
2) Textele vor fi printate la rezoluție mare pe autocolant outdoor, laminate cu folie 

specială rezistentă la intemperii si vandalism (grafitti, zgârieturi, etc). 
3) Autocolantele vor fi disponibile doar cu suprafața super lucioasă; 

4) Adezivul folosit va fi poliacrilic pe bază de solvent, permanent; 
5) Suprafața special tratată va proteja printurile de razele ultraviolete și de praf. 

 
Se solicită opinia executantului cu privire la : 
-propunere preț confecționare, inscripționare și montare autocolante pentru fiecare tip de 

panou/plăcuță cu dimensiunile menționate mai sus. 
-propunere grafică pentru inscripționare (caracter, dimensiune și culoare text). 

 
Data afișării anunțului : 02.05.2019  
Data limită transmitere propuneri: 08.05.2019 

Data limită consultare : 10.05.2019  
 

Modalitate desfășurare : 
Orice persoană interesată are posibilitatea de a transmite propuneri privind detalii 

tehnice, oferte de preț, schițe, etc., în vederea determinării valorii estimate. Propunerile 

vor fi transmise la adresa de email: ionela.calin@primaria-constanta.ro , la sediul din str. 
Ștefan Mihăileanu nr 10, Constanța, sau la nr. Fax – 0241488176. 

 

mailto:ionela.calin@primaria-constanta.ro

