Giurgiu, 18 mai 2015

A fost finalizată implementarea contractului
„Furnizare şi montare 3 (trei) pontoane de acostare, 3 (trei)
pasarele metalice şi 6 (şase) şcondri, inclusiv servicii de proiectare,
precum şi execuţie lucrări hidrotehnice aferente pentru realizarea
de amenajare mal pentru accesorii de cheu, racord electric şi
racord tubulaturi la mal în porturile Drobeta Turnu Severin, Călăraşi
şi Cernavodă”
În data de 17.05.2015 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului de „Furnizare şi
montare 3 (trei) pontoane de acostare, 3 (trei) pasarele metalice şi 6 (şase) şcondri,
inclusiv servicii de proiectare, precum şi execuţie lucrări hidrotehnice aferente pentru
realizarea de amenajare mal pentru accesorii de cheu, racord electric şi racord
tubulaturi la mal în porturile Drobeta Turnu Severin, Călăraşi şi Cernavodă”, aferent
proiectului „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz
de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu” care a fost semnat
în data de 26 august 2013 cu SC CACIOIANU INDUSTRIE SRL.
Serviciile prestate au constat în:
- Proiectarea, furnizarea, instalarea, punerea în funcţiune, testarea produselor şi
execuţia lucrărilor conform prevederilor caietului de sarcini, în perioada convenită,
şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin contract;
- Instruirea personalului achizitorului la faţa locului pentru exploatarea pontoanelor
de acostare livrate;
- Remedierea oricărui defect în perioda de garanţie.

Contractul este finanţat prin Axa Prioritară 3 – “Modernizarea sectorului de transport în
scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor”,
Domeniul Major de Intervenţie 3.3 – “Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor
asupra mediului”.
Valoarea contractului este de 3.765.881,65 lei (inclusiv TVA), plăţile efectuate fiind in
valoare de 2.475.098,85 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul
European de Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 –
2013, restul sumei de 1.135.633,59 lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.
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Niculae Madin – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte@apdf.ro;
Denisa Popazu – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte@apdf.ro;

