
 

  

 

 
 

Giurgiu, 21 noiembrie 2014 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului de lucrări  
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 08.11.2014 Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului „Lucrări de 
construcţii 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”, 
care a fost semnat în data de 20 mai 2014 cu SC NED CONSTRUCT SRL. 
 
 
Serviciile prestate au constat în realizarea de lucrări construcţii platforme de beton 
pentru amplasarea staţiilor de epurare compacte pentru apă-hidrocarburi şi tratare ape 
menajere, inclusiv racorduri la utilităţi (apă, canalizare, energie electrică), precum şi 
amenajarea accesoriilor de cheu pentru acostarea pontoanelor. 
 
 
Platformele de beton ce au fost realizate în cadrul proiectului sunt în suprafaţă totală de 
1.964 mp, din care: 
 

- Portul Drobeta Turnu Severin – platformă de beton în suprafaţă de 550 mp; 
- Portul Giurgiu – platformă de beton în suprafaţă de 210 mp; 
- Portul Călăraşi – platformă de beton în suprafaţă de 580 mp; 
- Portul Cernavodă – platformă de beton în suprafaţă de 624 mp. 

 
 
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 2.119.932,61 lei (inclusiv TVA), plăţile efectuate fiind in 
valoare de 1.453.179,61 lei reprezentând contribuţia Uniunii Europene prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională din Programul Operaţional Sectorial Transport 2007 – 
2013, restul sumei de 666.753 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; 


