
 

  

 

 
 

Giurgiu, 07 mai 2015 
 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului de furnizare 
containere pentru deşeuri solide  

în cadrul 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 01.05.2015 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului de furnizare 
containere pentru deşeuri solide în cadrul 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”, care a fost semnat în data de 16 martie 2015 cu SC 
GRĂDINARIU IMPORT EXPORT SRL. 

 
Obiectul contractului a constat în furnizarea şi livrarea de containere pentru deseuri 
solide, în porturile Cernavodă, Călăraşi, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin, Orşova şi Moldova 
Veche, astfel: 
 

- Container 1.100 litri, din metal pentru deseuri reziduale menajere – 6 buc; 
- Container 1.100 litri, din metal, pentru ambalaje sticlă – 6 buc; 
- Container 1.100 litri, din plastic, pentru ambalaje hârtie /carton – 6 buc; 
- Container 1.100 litri, din plastic, pentru ambalaje, pentru fracţia uşoară (plastic) – 

6 buc;     
- Container 800  litri, din metal pentru deseuri periculoase – 4 buc; 
- Container modular deşeuri periculoase – 2 buc. 

 
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 198.400 lei (inclusiv TVA) plăţile efectuate fiind in valoare 
de 136.000 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 2013, restul 
sumei de 62.400 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; 


