
                                                              

                                                                                                   

                                          

 

SOLICITARE  CONSULTARE  PIAȚĂ 

 

 

Obiect consultare: Achiziţia serviciului de Elaborare Strategie de Dezvoltare și Promovare  

a Turismului în municipiul Constanţa.   

Adresa de internet unde sunt publicate informațiile cu privire la procesul de consultare a 

pieței: www.primaria-constanța.ro  

 Descriere consultare: Ținând cont de natura specifică obiectului contractului, Elaborare 

Strategie de Dezvoltare și Promovare a Turismului în municipiul Constanţa, se consideră necesară și 

oportună organizarea unei etape de consultare a pieței în scopul indetificării soluțiilor optime pentru 

santisfacerea necesităților UAT Municipiul Constanța legate de obiectul achiziției. Aspectele care 

urmează a fi supuse consultării se referă la potențiale propuneri (opinii/sugestii/recomandări) privind 

determinarea valorii estimate a achiziției.  

Date referitoare la structura “Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului în Municipiul 

Constanța”: 

1. Inventarul actorilor locali; 

2. Descrierea cadrului strategic; 

3. Analiză, diagnostic; 

4. Planificare strategică; 

5. Angajarea comunității; 

6. Listă proiecte și listă proiecte prioritare; 

7. Implementare, monitorizare și evaluare. 

 Data limită transmitere propuneri: 02.09.2016 

 Data limită consultare: 06.09.2016 

Aspecte supuse consultării: determinarea valorii estimate a serviciului.  

În situația în care se va stabili necesitatea clarificării informațiilor opiniilor/ sugestiilor/ 

recomandărilor primite, pot fi organizate întâlniri cu fiecare persoană/organizație care a răspuns 

anunțului de consultare sau pot fi solicitate clarificări. În acest sens vor fi comunicate informații de 

contact pentru persoană/organizație.Totodată se vor include, dacă este cazul, precizări cu privire la 

eventualele informații confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, 

conținute în opiniile/sugestiile/recomandările transmise, în scopul de a permite asigurarea 

confidențialității. 

  Modalitate de desfășurare: se va desfășura doar în sistem electronic, orice 

persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite opiniile/sugestiile/recomandările 

legate de prezenta consultare la adresa de e-mail: noni.niculae@primaria-constanta.ro. Informațiile 

cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro și www.primaria-

constanta.ro. 

 

 

 

 

 



 

CAIET  DE   SARCINI 

 

 Consultarea pieței  privind achiziţionarea serviciului de Elaborare Strategie de Dezvoltare și 

Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa 

 

 

1. Date generale 

1.1. Denumirea serviciului 

Achiziţia serviciului de Elaborare Strategie de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în 

municipiul Constanţa. 

  

1.2. Autoritatea contractantă 

UAT Municipiul Constanţa 

 

1.3. Finanţarea investiţiei  

Finanţarea se va face prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020/ buget de 

stat/buget local. 

 

1.4. Amplasamentul investiției: Municipiul  Constanţa inclusiv Staţiunea Mamaia. 

 

2. Obiectul achiziţiei 

Prezentul Caiet de sarcini se referă la achiziţia serviciului de Elaborare Strategie de Dezvoltare și 

Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa în vederea valorificării durabile a resurselor 

turistice locale, a avantajelor competitive ale turismului existente la nivel local, precum și la 

creșterea numărului mediu de salariaţi. 

 

3. Specificaţii tehnice 

Turismul reprezintă unul din cele mai dinamice sectoare de activitate la nivel mondial și constituie o 

sursă de venituri potențiale consistente dacă este valorificat corespunzător. Această idee nu este 

valabilă numai în cazul statelor care dețin resurse turistice, ci se poate aplica și pentru zonele unde 

există potențial turistic considerabil, cu posibilitatea de valorificare. 

Justificarea dezvoltării sectorului turistic se manifestă pe diferite paliere, îmbinând perspectivele 

economice cu cele de dezvoltare durabilă și de creștere a calității vieții, cu importanță deosebită 

asupra beneficiarilor direcți: locuitorii Municipiului Constanța, pe de o parte, și viitorii turiști, pe de 

altă parte. Astfel, este nevoie de o creștere coordonată a sectorului turistic în armonie cu celelalte 

componente de dezvoltare economică: calitatea vieții, calitatea mediului, dezvoltare economică, 

infrastructură etc..  

Turismul reprezintă o resursă cu potențial de dezvoltare pe termen lung, fiind capabilă de regenerare 

continuă și fără posibilitatea de epuizare. Potențialul turistic poate fi reînnoit periodic în funcție de 

nevoile și cerințele beneficiarilor. Totodată, activitățile și serviciile turistice pot fi privite ca 

elemente dinamizante și antrenante ale altor sectoare economice, acționând ca un liant între diferitele 

componente ale dezvoltării. Acest efect se produce întrucât dezvoltarea turismului atrage și implică o 

serie de cerințe specifice de bunuri și servicii.  

Consolidarea competitivității se poate realiza astfel prin intermediul corelării cu proiectele deja 

derulate sau aflate în derulare de către Primăria Municipiului Constanța. Promovarea creșterii 

coordonate a tuturor acestor domenii prin corelarea cu activitatea turistică reprezintă o sursă de 

marketing responsabil și determină o promovare de calitate la nivel național și internațional. 

Deoarece turismul reprezintă un sector de activitate ca atare, pentru dezvoltarea acestuia este nevoie 

de mai mult decât un plan de măsuri și proiecte.  



Această Strategie de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa reprezintă un 

document strategic pentru acest domeniu și implică acțiuni cu un grad mai mare de complexitate – 

analize diagnostic pentru cunoașterea detaliată a situației din teritoriu, prezentarea unei viziuni care 

să traseze direcția de dezvoltare, obiective clare, măsurile și proiectele prin care se vor realiza aceste 

obiective.  

Structura “Strategiei de dezvoltare și promovare a turismului în Municipiul Constanța”: 

1. Inventarul actorilor locali; 

2. Descrierea cadrului strategic; 

3. Analiză, diagnostic; 

4. Planificare strategică; 

5. Angajarea comunității; 

6. Listă proiecte și listă proiecte prioritare; 

7. Implementare, monitorizare și evaluare. 

 

4. Necesitatea și oportunitatea Strategie de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în 

municipiul Constanţa 

 

Conform prevederilor Ghidului solicitantului condiţii specifice Axa prioritară 7: Diversificarea 

economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritate de investiții 7.1: Sprijinirea 

unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a 

unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale 

aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale 

specifice (Investiţii în infrastructura de turism) investiţiile propuse trebuie să facă parte dintr-o 

strategie de dezvoltare locală, elaborată de autoritatea publică locală, aprobată potrivit prevederilor 

legale, care să contribuie la valorificarea durabilă a resurselor turistice locale, a avantajelor 

competitive ale turismului existente la nivel local precum și la creșterea numărului mediu de salariați 

în stațiunile turistice. 

Implementarea proiectelor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 7, 

Prioritate de investiții 7.1, va contribui la stimularea circulației turistice, creșterea încasărilor 

obținute din turism, creșterea eficienței economice și a competitivității destinațiilor turistice dar şi la 

creşterea numărului mediu de salariaţi în staţiunea Mamaia. Prin realizarea acestor proiecte, se 

dorește valorificarea, prin practicarea unor forme de turism specifice, avantajelor competitive 

existente la nivel local. 

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligaţiile prestatorului de a respecta legislaţia, 

normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data întocmirii Strategiei de 

Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa  cerută de lege. 

Condiţiile tehnice şi de calitate, conform prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia 

românească şi europeană în vigoare, cad în sarcina ofertanţilor de a le respecta şi aplica în totalitate. 

 

5. Capacitatea tehnică şi/sau profesională 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din obiectul serviciului ce urmează a fi prestat, persoanele 

fizice/juridice trebuie să aibă capacitate tehnică respectiv personal de specialitate atestat în domeniu. 

Ofertanții vor demonstra că în ultimii 3 ani au realizat o strategie de turism la nivelul unui județ 

și/sau au realizat o strategie de dezvoltare locală la nivelul unui județ prin care au abordat 

problematica privind turismul și/sau orice alt documente strategic prin intermediul căruia să se fi 

făcut o analiză a situației existente în ceea ce privește turismul la nivel local și propuneri concrete de 

îmbunătățire. 

 

6. Obligaţiile prestatorului şi beneficiarului 

6.1 Obligaţiile prestatorului 



Prestatorul răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerinţele impuse conform 

legii. 

Strategia de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa trebuie însuşită de 

către experţi, din punct de vedere al calităţii acesteia. 

Strategia de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa se va realiza în 90 

de zile calendaristice de la data prevăzută în Ordinul de începere. Documentația elaborată se va 

preda în 3 exemplare în format tipărit şi un exemplar  în format electronic (1 CD). Se va întocmi un 

proces verbal de recepție semnat de ambele părţi. 

 

6.2 Obligaţiile beneficiarului 

Beneficiarul va pune la dispoziţia prestatorului date şi informaţii necesare pentru realizarea 

serviciului de Elaborare Strategie de Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul 

Constanţa şi îl va sprijini în orice demers al său, realizat pentru întocmirea acesteia. 

Beneficiarul are obligaţia să emită Ordinul de începere pentru serviciul de Elaborare Strategie de 

Dezvoltare și Promovare  a Turismului în municipiul Constanţa. 

 

 

        

 

   


