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Giurgiu, 24 August 2012 

 
A fost semnat contractul  

„Servicii de proiectare pentru întocmirea documentaŃiei tehnico-
economice pentru execuŃia de lucrări şi asistenŃă tehnică aferentă 
proiectării pentru execuŃia de lucrări pentru proiectul Sistem de 

preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz de 
poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu” 

 
Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF SA 
Giurgiu) şi SC TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Bucureşti au semnat în data de 13 august 2012 
contractul de „Servicii de proiectare pentru întocmirea documentaŃiei tehnico-
economice pentru execuŃia de lucrări şi asistenŃă tehnică aferentă proiectării pentru 
execuŃia de lucrări pentru proiectul Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la 
nave şi intervenŃie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA 
Giurgiu”. 
 

Contractul are o valoare totală de 322.400 lei (inclusiv TVA), astfel: pentru serviciile de 
proiectare pentru întocmirea documentaŃiei tehnico-economice pentru execuŃia de lucrări 
– 291.400 lei (inclusiv TVA), iar pentru serviciile de asistenŃă tehnică aferentă proiectării 
pentru execuŃia de lucrări – 31.000 lei (inclusiv TVA), şi constă în realizarea următoarelor 
servicii: 
- Întocmirea documentaŃiei tehnico-economice pentru execuŃia de lucrări în cadrul 

proiectului, pentru locaŃiile: Cernavodă, Călăraşi, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin.  
DocumentaŃia tehnico-economică va avea următorul conŃinut: 
- Proiect tehnic 
- Caiet de sarcini 
- Liste de cantităŃi de lucrări pe fiecare obiect în parte 
- DocumentaŃie Detalii de ExecuŃie 
- Mapa planuri 
- Volum econometric 
- DocumentaŃia pentru obŃinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaŃiilor 

conform Certificatului de Urbanism, Proiect pentru AutorizaŃia de 
Construire/DesfiinŃare şi Proiect de urmărire a comportării în timp a construcŃiei 
întocmită de ofertant, care va include şi Programul de întreŃinere şi reparaŃii şi 
cotele procentuale aferente. 

- AsistenŃă tehnică pe toată durata lucrărilor de execuŃie aferente proiectului 
 

Durata contractului este de 16 de luni calendaristice începând de la data constituirii 
garanŃei de bună execuŃie, respectiv 22 august 2012. 
 

Acest contract de achiziŃie publică face parte din contractul de finanŃare aferent 
proiectului “ Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz 
de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”, proiect cofinanŃat 
de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
OperaŃional Sectorial Transport 2007 – 2013.  

 
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; 


