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Către, 

Operatorii economici 
interesați de 

anunțul nr.10  publicat în data de 03.03.2021 pe site-ul www.primaria-constanta.ro 

privind achiziția directă având ca obiect : Serviciul de elaborare documentație 
tehnico-economică pentru Reabilitare și modernizare ”Bază de supraveghere a 

animalelor fără stăpân” ( studii de teren - studiu topografic, studiu geotehnic,  
SF de obiectiv mixt, PAC, PT, DDE, CS, documentații pentru obținerea 

avizelor/acordurilor)”. 
 

 
Ca urmare a solicitărilor de clarificări din partea unor operatori economici privind 

achiziția directă mai sus menționată, vă comunicăm următoarele: 
    

Întrebare nr. 1 

Având in vedere îndeplinirea cerinței din Caietul de Sarcini atașat anunțului nr. 
ADV1200082, referitoare la 1 specialist autorizat categoria B in domeniile cadastrului, 
studiului geotehnic si cartografiei, va rugam precizați daca prin prezentarea unui 

specialist autorizat categoria A in domeniile cadastrului, studiului geotehnic si cartografiei, 
se considera îndeplinită cerința, având in vedere faptul ca categoria A este superioara 

categoriei B (referința Ordinul 700 ANCPI). 

Răspuns:  

    Având în vedere prevederile Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea 
autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării 

lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe 
teritoriul României din 29.03.2010 , cap. II,  Autorizarea şi recunoaşterea 
autorizării persoanelor fizice , art. 4, alin. (2) și (3),  

„(2) Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări 
de specialitate:   

   a) cele prevăzute la alin. (3) şi (4);   

   b) proiectarea şi realizarea reţelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;   

   c) proiectarea şi realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;   

   d) realizarea şi actualizarea hărţilor.   

   (3) Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa următoarele tipuri de lucrări 

de specialitate:   
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   a) cele prevăzute la alin. (4);   

   b) întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul 

construcţiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităţilor-
administrativ teritoriale;   

   c) executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaționale 

specifice domeniului de activitate;   

   d) întocmirea documentațiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor 
aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, potrivit legii;   

   e) executarea măsurătorilor şi a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentațiilor 

privind exproprierea pentru utilitate publică;   

   f) proiectarea şi realizarea rețelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;   

   g) trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcțiilor.   

   h) executarea lucrărilor de înregistrare sistematică.  „ 

ofertanții pot prezenta autorizații pentru specialiști categoria A în domeniile 
cadastrului, geodeziei şi cartografiei. 

Întrebare nr. 2 

 
„Buna ziua,  

 
Va rog sa aprobați vizitarea amplasamentului din Str. Câmpul cu Flori, nr.11, Constanta in 
vederea fundamentării propunerii tehnice.  

 
Va mulțumesc”  

 
Răspuns: 
 

Amplasamentul din str. Câmpul cu flori nr. 11 poate fi vizionat Luni-Vineri: 8:00-16:00, 
persoana de contact d-na Bereș Raluca, telefon 0733045213. 

 

 

Sef serviciu, 

Andreea DRĂGAN 

 
 

Responsabil achiziție, 
 

Ozlem OMER 


