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C.N. ADMINISTRAłIA PORTURILOR DUNĂRII FLIVIALE S.A. GIURGIU 

 

 S I T U A T I A  
privind achiziŃiile publice aferente proiectului 

 „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz de poluare 
 pe sectorul Dunării administrat de către C. N. AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu” 

 din cadrul  Programului OperaŃional Sectorial –Transport 2007 – 2013 
Contract de FinanŃare nr. 99/02.05.2012 

 
 

Nr.
crt. 

Obiectul contractului Nr. şi dată contract Valoarea 
Lei fără TVA 

Procedură Contractant 

1 Servicii de elaborare caiet de sarcini 
si servicii generale de consultanŃă pe 
durata procedurii de achiziŃie publică 

„Furnizare şi instalare nave 
colectoare” 

1359/22.02.2012 18800,00 AchiziŃie directă SC EUROCAREER JOB 
SRL 

2 Servicii de elaborare caiet de sarcini, 
inclusiv specificaŃii tehnice pentru 

achiziŃia publică „Pontoane de 
acostare, pasarele metalice şi lucrări 

accesorii de cheu” 

2798/24.04.2012 10000,00 AchiziŃie directă SC EUROCAREER JOB 
SRL 

3 Servicii de elaborare caiet de sarcini 
si servicii generale de consultanŃă pe 
durata procedurii de achiziŃie publică 
„Furnizare şi instalare 3 buc. staŃii de 

separare compacte pentru apă-
hidrocarburi şi tratare ape menajere” 

2799/24.04.2012 9700,00 AchiziŃie directă SC EUROCAREER JOB 
SRL 

4 Servicii de consultanŃă în 
management de proiect pentru 
proiectul “Sistem de preluare şi 

prelucrare reziduuri de la nave şi 
intervenŃie în caz de poluare pe 

sectorul Dunării administrat de către 
Compania NaŃională AdministraŃia 

Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu” 

3422/22.05.2012 194500,00 Cerere oferte SC EUROPEAN 
PROJECT CONSULTING 

SRL 

5 Servicii generale de consultanŃă pe 
durata procedurii de achiziŃie publică 

„Servicii de proiectare pentru 
întocmirea documentaŃiei tehnico-

economice pentru execuŃia de lucrări 
şi asistenŃă tehnică aferentă 

proiectării” 

3461/24.05.2012 3000,00 AchiziŃie directă SC EUROCAREER JOB 
SRL 

6 Servicii de publicitate aferente 
proiectului “Sistem de preluare şi 
prelucrare reziduuri de la nave şi 
intervenŃie în caz de poluare pe 

sectorul Dunării administrat de către 
Compania NaŃională AdministraŃia 

Porturilor Dunării Fluviale S.A. 
Giurgiu” 

6513/13.07.2012 48630,00 Cerere de oferte SC PROMO MEDIA SRL 
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7 Servicii de proiectare pentru 
întocmirea documentaŃiei tehnico-

economice pentru execuŃia de lucrări 
şi asistenŃă tehnică aferentă 

proiectării pentru execuŃia de lucrări” 

7168/ 13.08.2012 260000,00 Cerere de oferte SC TRACTEBEL 
ENGINEERING SA 

8 Proiectare, executie, furnizare, 
instalare, punere in functiune si 

testare Nave multifunctionale pentru 
actiuni de protectia mediului (4 bucati) 

si Motor de schimb pentru nava 
multifunctionala (1 bucata)” 

8440/ 09.10.2012 20707000,00 LicitaŃie deschisă SC SHIPYARD A.T.G. 
GIURGIU SRL 

9 Furnizare şi montare 3 (trei)  
pontoane de acostare, 3 (trei) 

pasarele metalice si 6 (şase) şcondri, 
inclusiv servicii de proiectare, precum 

şi execuŃia de 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 

5575/26.08.2013 3037001,33 LicitaŃie deschisa SC CACIOIANU 
INDUSTRIE SRL, lider în 
cadrul  ASOCIERII  SC 

CACIOIANU INDUSTRIE 
SRL ŞI SC CONSITRANS 

SRL 

 


