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Giurgiu, 28 ianuarie 2013 
 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului de prestări servicii  
expert extern în comisia de evaluare oferte  

pentru achiziŃia contractului de lucrări privind Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii portuare în portul OlteniŃa 

 
 
 
În data de 23.12.2012 Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului „Servicii expert 
extern în comisia de evaluare oferte pentru achiziŃia contractului de lucrări privind 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul OlteniŃa”, care a fost 
semnat în data de 14 iunie 2012 cu SC PORTAL CONCEPT SRL. 
 
Serviciile prestate au constat în: 
  
     -    participarea la şedinŃa de deschidere a ofertelor; 
      -   verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice; 

- analiza situaŃiei financiare a ofertanŃilor/analiza financiară a efectelor pe care le 
pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de 
ofertant; 

- analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale 
ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant; 

- participarea la întrunirile comisiei de evaluare.   
- elaborarea unui raport de specialitate în care şi-a exprimat punctul de vedere cu 

privire la aspectele tehnice, financiare şi juridice ale conŃinutului ofertelor 
prezentate. 

 
Contractul este finanŃat prin Axa Prioritară 2 – „ Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naŃionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T, în scopul dezvoltării 
unui sistem naŃional durabil de transport”, Domeniul Major de IntervenŃie 2.3 – 
„Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale”, OperaŃiunea – Modernizarea 
şi dezvoltarea porturilor dunărene. 
 
Valoarea contractului este de 5.208 lei (inclusiv TVA), urmând a se efectua plăŃi în 
valoare de 2.908,5 lei reprezentând contribuŃia Uniunii Europene prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională din Programul OperaŃional Sectorial Transport 2007 – 2013, 
restul sumei de 2.299,5 lei reprezentând contribuŃia de la bugetul de stat.  
 
   

 
 

Persoane de contact: 
OfiŃeru Otilia – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: mediu@apdf.ro; 
Dobre Daniela – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: mediu @apdf.ro; 


