
Achiziții publice / Anunțuri de participare 

Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei adiacente 

pentru proiectul: „Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Măcin” 

• Data limită de depunere a ofertelor: 21.09.2021 ora15:00 
• Persoana de contact: Ravdan Silvian 
• Telefon contact: 0236/460660/121 
• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  

Anunt de participare simplificat   SCN1092165/ 01.09.2021 

Denumire contract : Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei 
adiacente pentru proiectul: „Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Măcin” 

Tip contract: CONTRACT/ SERVICII 

Descrierea succinta: 
Regiunea Sud-Est este situată în zona de sud-est a României și se învecinează la nord cu Regiunea 
Nord-Est, la vest cu Regiuna Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea 
București-Ilfov, la sud cu Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina și Marea Neagră. 
Acoperind 35.762 km2 sau 15% din suprafața totală a țării, regiunea este a doua ca mărime din 
cele 8 regiuni ale României. Un aspect cheie al localizării geografice a Regiunii Sud-Est este faptul 
că se constituie în frontiera estică a Uniunii Europene, cu implicații majore în ceea ce privește 
securizarea punctelor de trecere a frontierei, dar și implicarea în acțiuni de cooperare regională 
transfrontalieră. Structura administrativă a regiunii cuprinde 6 județe: Brăila, Buzău, Constanța, 
Galați, Tulcea și Vrancea. În contextul integrării în Uniunea Europeană, regiunea de Sud-Est a 
României, reprezintă o graniță importantă cu Moldova și Ucraina, constituind astfel extremitatea 
estică a Europei continentale. Granița cu alte state, dar și cu Bulgaria la sud, precum și 
deschiderea la Marea Neagră, atât prin litoralul românesc, cât și prin gurile de vărsare ale 
Dunării, îi oferă Regiunii Sud-Est o importanță geopolitică și geostrategică deosedită, atât pentru 
UE, cât și pentru NATO. Județul Tulcea, ocupă jumătatea nordică a provinciei istorice Dobrogea, 
situată în extremitatea sud-estică a României, a cărui însemnătate vine din aşezarea lui la gurile 
Dunării si ieşirea la mare. Înconjurat din trei părţi de apă, se învecinează la vest cu judeţele Brăila 
şi Galaţi, la nord cu Ucraina prin graniţa naturală Dunărea, la est cu Marea Neagră, având hotar 
terestru doar la sud, cu judeţul Constanţa. Suprafaţa judeţului este de 8499 km2, reprezentând 
3,56% din suprafaţa ţării (238391 km2). Judeţul cuprinde 51 de unităţi administrativ-teritoriale, 
din care: municipiul Tulcea reşedinţa judeţului, 4 oraşe şi 46 de comune. Datorită întinderilor de 
apă judeţul Tulcea are cea mai mică densitate, 28,93 locuitori / km2, de aproximativ trei ori mai 
mică decât cea naţională. Dunărea formează hotarul natural la vest și nord, fiind principala cale 
de transport în județ. În dreptul orașului Tulcea, Dunărea se desparte în trei brațe: Chilia la nord, 
Sfântul Gheorghe la sud și brațul Sulina la mijloc. Orașul Măcin este al doilea centru urban al 
județului Tulcea, este situate la limita de nord-vest și are o Strategie de Dezvoltare Locală.  
 
Valoarea totala estimata: 459.000 lei, fara TVA, 
 



Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau 
informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 11 zile inainte de data 
limita de depunere a ofertelor 

Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări în a 8 a zi înainte de data 
limită de depunere a ofertelor La solicitarile adresate dupa acest termen entitatea contractanta 
nu va raspunde. 

Cod CPV principal: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev.2) 

II.1.3) Tipul contractului: 

Descrierea achizitiei publice 

Servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a documentatiei adiacente pentru proiectul: 
“Dezvoltare Port Gura Arman, Turcoaia, Măcin” 1. Nota conceptuala și Tema de proiectare 2. 
Studii de teren și Expertiza tehnica 3. Studiu Fezabilitate 4. Analiza Cost-Beneficiu 5. D.T.C.U 6. 
Documentatia pt. obtinerea tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiilor 7. Documentatia 
necesara obtinerii finantarii prin POIM 8. Asistenta de specialitate pe durata evaluarii 
documentatiei depuse pentru obtinerea avizului Autorit. de Management 
 
 
Criterii de atribuire: 
Cel mai bun raport calitate – pret 
 
 
Tipul procedurii: Procedura simplificata 
 
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 01.09.2021, ora 
15:00 
 
Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana 
 
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta 
trebuie sa fie valabila pana la 21.03.2022; 
 
Conditii de deschidere a ofertelor 
Data: 21.09.2021, ora 15:00 
Locul: in SEAP 
 

 

 


