
 

 

  

 

 
Giurgiu, 31 decembrie 2015 

 
A fost finalizată implementarea contractului  

„Servicii de publicitate aferente 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” 
 
În data de 31.12.2015 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului „Servicii de 
publicitate aferente 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”, 
contract ce a fost semnat în data de 13 iulie 2012 cu SC PROMO MEDIA SRL. 
 
Serviciile prestate au constat în: 
 

- Organizarea a 3 conferinţe de presă, după semnarea contractului de finanţare, la 
atribuirea contractului de lucrări şi la finalul proiectului; 

- Elaborarea şi publicarea în ziare a 8 comunicate de presă, la începutul şi la finalul 
proiectului, precum şi în momentele cheie ale proiectului; 

- Realizarea a 500 pliante şi 100 postere cu informaţii privind scopul, obiectivele, 
activităţile şi finanţatorul proiectului; 

- Realizarea a 2 filme de câte 30 de minute, cu imagini şi comentarii despre 
implementarea efectivă a proiectului şi cu surprinderea momentelor de început, 
intermediare şi finale ale lucrărilor de infrastructură; 

- Realizarea de fotografii relevante pentru surprinderea în imagini a progreselor 
înregistrate pe parcursul execuţiei lucrărilor; 

- Realizarea a 6 panouri pentru afişare temporară în porturi, cu inscripţionare pe ambele 
feţe; 

- Realizarea a 6 plăci pentru amplasare permanentă, cu inscripţionare pe ambele feţe; 
- Realizarea a 47 plăcuţe pentru inscripţionarea echipamentelor achiziţionate în cadrul 

proiectului (nave, pontoane de acostare, staţii compacte de tratare reziduuri, 
containere pentru colectarea deşeurilor solide). 

 
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 60.301,20 lei (inclusiv TVA) plăţile efectuate fiind in 
valoare de 37.485,85 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 
2013, restul sumei de 17.199,39 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; 


