Giurgiu, 31 decembrie 2015

A fost finalizată implementarea contractului
„Servicii generale de consultanţă în management de proiect pentru
proiectul Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi
intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN
APDF SA Giurgiu”
În data de 31.12.2015 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 Sistem de preluare şi
prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării
administrat de CN APDF SA Giurgiu”, contract ce a fost semnat în data de 22 mai 2012 cu
SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL.
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, propunând în acelaşi
timp măsurile corective ce se impun;
monitorizarea modului de derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziţie publică în vederea respectării principiilor şi normelor europene în privinţa
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 eventualelor panouri 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.

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 241.180 lei (inclusiv TVA), plăţile efectuate fiind in valoare
de 165.325 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de
Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013, restul
sumei de 75.855 lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.

Persoane de contact:
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;

