Giurgiu, 05 octombrie 2016

Au fost finalizate lucrările 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 lucrările pentru proiectul “Reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa” pentru care au semnat la data de
25 ianuarie 2013 cu Copisa Constructora Pirenaica SA, lider al asocierii Copisa Constructora
Pirenaica SA – SC Metaltrade Internaţional SRL – SC Maşini – Hibrid – SC B.C.P.C. Biroul de
Consultanţă Proiectare în Construcţii SRL, contractul de proiectare, asistenţă tehnică şi
execuţie a lucrărilor aferente proiectului.
În cadrul acestui contract au fost executate lucrări de construcţii de acostare, instalaţii
electrice, instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare, după cum urmează:
- Lucrări de refacere pereu L= 200 m (danele 7 si 8);
- Execuţie cheu estacadă de 80 m (dana 8);
- Lucrări de reabilitare pereu existent pe lungimea L= 425 m (danele 3÷6 şi 60 m
din dana 2), inclusiv racordul din aval, de 40 m lungime;
- Execuţie cheu palplanşe pe lungimea L=170 m (130 m la dana1 şi 40 m la dana
2);
- Instalaţii electrice - Iluminat electric pentru danele 1, 2, 3 şi 8 cu stâlpi de
iluminat cu înălţimea de cca.10 m.
- Asigurarea danelor 1, 2, 3 şi 8 cu utilitati pentru navele care acostează;
- Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare - Reţele alimentare cu apă
potabilă;
- Reţele alimentare cu apă de incendiu;
- Reţele canalizare pluvială.
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 20.737.829,88 lei (inclusiv TVA), ), plăţile fiind în
valoare de 20.697.846,73 lei din care 12.651.343,13 lei (85%) reprezentând contribuţia
Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională din Programul
Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei de 8.046.503,60 lei
reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.
Perioada de implementare a contractului a fost 25.01.2013 – 30.08.2016.
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