Giurgiu, 05 octombrie 2016

A fost finalizată implementarea contractului “Servicii generale de
consultanţă în management de proiect pentru
proiectul“Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în
portul Olteniţa”

În data de 30.08.2016 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului “Servicii generale de
consultanţă în management de proiect pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea
infrastructurii portuare în portul Olteniţa” care a fost semnat la data de 22 iunie 2012 cu
SC NOVART ENGINEERING SRL Tulcea.
Serviciile prestate au constat în:
-

-

-

-

-

-

asigurarea implementării proiectului în conformitate cu prevederile legale
aplicabile proiectelor cu finanţare nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană
prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Transport şi în acord cu
procedurile, procesele şi practicile managementului de proiect stabilite de Project
Management Institute prin Project Management Body of Knowledge (PMBoK -4 th
Edition);
elaborarea sistemului de proceduri în vederea implementării proiectului;
întocmirea rapoartelor generale (raport de început, raport lunar tehnic şi
financiar, raport trimestrial, raport de progres la fiecare cerere de rambursare,
raport final) şi rapoarte specifice fiecărei activităţi aferente proiectului;
asigurarea consultanţei şi expertizei coordonatorului de proiect în fazele de
implementare a proiectului;
monitorizarea modului de derulare a activităţilor proiectului, prin permanenta
raportare la sumele alocate în acest scop prin bugetul acestuia;
monitorizarea modului în care utilizarea fondurilor europene alocate pentru
proiect contribuie la atingerea obiectivelor propuse prin acesta, precum şi prin
programul operaţional în care acesta se încadrează;
identificarea problemelor apărute în implementare, în special în ceea ce priveşte
modul de utilizare a resurselor financiare alocate proiectului, propunerea de
măsuri corective;
monitorizarea modului de derulare a procedurilor de atribuire a contratelor de
achiziţie publică în vederea respectării principiilor şi normelor europene în materia
achiziţiilor;
asigurarea consultanţei în vederea implementării activităţilor cu componenţă
tehnică a proiectului, în conformitate cu legislaţia naţională şi normele europene;

-

monitorizarea lucrărilor de montare şi instalare a panourilor publicitare şi altor
echipamente care contribuie la asigurarea vizibilităţii proiectului;
asigurarea consultanţei pentru stabilirea specificaţiilor tehnice în vederea derulării
procedurilor de atribuire a contractelor cu obiect tehnic.

Acest contract a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T”, Domeniul Major
de Intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene”.

Valoarea contractului a fost de 77.936,48 lei (inclusiv TVA), plăţile fiind în valoare de
48.303,84 lei din care 21.012,04 lei (69,25%) – respectiv 27.291,80 lei (85%)
reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare
Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei de
29.632,50 lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a contractului a fost 22.06.2012 – 30.08.2016.

Persoane de contact:
Ofiţeru Otilia – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: patrimoniu@apdf.ro;
Dobre Daniela – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte @apdf.ro;

