
 

 

  

 

 
 

Giurgiu, 05 octombrie 2016 
 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului “Servicii de 
publicitate” aferente proiectului “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 de 
publicitate” aferente proiectului “Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în 
portul Olteniţa” care a fost semnat la data de 02 aprilie 2012 cu SC MADS SMART SRL 
Constanţa. 

 
Serviciile prestate au constat în: 
 

- organizarea a 2 conferinţe de presă, la începutul implementării proiectului şi la 
finalul proiectului; 

- realizarea a 100 pliante şi 100 broşuri cu informaţii privind scopul, obiectivele, 
activităţile şi finanţatorul proiectului; 

- realizarea a 19 autocolante pentru inscripţionarea echipamentelor şi dotărilor 
achiziţionate prin proiect; 

- realizarea a 8 panouri pentru afişare temporară, instalate câte unul la fiecare dană 
aflată în execuţie, cu inscripţionare pe ambele feţe; 

- realizarea a 8 plăci pentru amplasare permanentă la danele modernizate, cu 
inscripţionare pe ambele feţe; 

- publicarea în ziare a 3 comunicate de presă, la începutul implementării, la 
începerea execuţiei lucrărilor şi la finalul proiectului; 

- realizarea unui clip de 30 de minute, cu momente de început, intermediare şi 
finale ale lucrărilor.              

 
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 55.791,32 lei (inclusiv TVA), plăţile fiind în valoare de 
19.824,51 lei (69,25%) reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul 
sumei de 35.312,17 lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat.         
 
Perioada de implementare a contractului a fost 02.04.2012 – 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; 

 


