
 

     

  

 

 
 

Giurgiu, 31 Martie 2015 
 
 

A fost finalizată implementarea contractului  
„Servicii de proiectare pentru întocmirea documentaŃiei tehnico-
economice pentru execuŃia de lucrări şi asistenŃă tehnică aferentă 
proiectării pentru execuŃia de lucrări pentru proiectul Sistem de 

preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz de 
poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu” 

 
 

În data de 31.03.2015 Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale SA 
Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) a finalizat implementarea contractului de „Servicii de 
proiectare pentru întocmirea documentaŃiei tehnico-economice pentru execuŃia de 
lucrări şi asistenŃă tehnică aferentă proiectării pentru execuŃia de lucrări pentru 
proiectul Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie în caz de 
poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”, care a fost semnat în 
data de 13 august 2012 cu SC TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Bucureşti. 
 

Serviciile prestate au constat în: 
- Întocmirea documentaŃiei tehnico-economice pentru execuŃia de lucrări în cadrul 

proiectului, pentru locaŃiile: Cernavodă, Călăraşi, Giurgiu, Drobeta Turnu Severin.  
DocumentaŃia tehnico-economică va avea următorul conŃinut: 
- Proiect tehnic 
- Caiet de sarcini 
- Liste de cantităŃi de lucrări pe fiecare obiect în parte 
- DocumentaŃie Detalii de ExecuŃie 
- Mapa planuri 
- Volum econometric 
- DocumentaŃia pentru obŃinerea tuturor avizelor, acordurilor şi autorizaŃiilor 

conform Certificatului de Urbanism, Proiect pentru AutorizaŃia de 
Construire/DesfiinŃare şi Proiect de urmărire a comportării în timp a construcŃiei 
întocmită de ofertant, care va include şi Programul de întreŃinere şi reparaŃii şi 
cotele procentuale aferente. 

- AsistenŃă tehnică pe toată durata lucrărilor de execuŃie aferente proiectului 
 

Contractul este finanŃat prin Axa Prioritară 3 – “Modernizarea sectorului de transport în 
scopul îmbunătăŃirii protecŃiei mediului, a sănătăŃii umane şi a siguranŃei pasagerilor”, 
Domeniul Major de IntervenŃie 3.3 – “Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor 
asupra mediului”.  
 
Valoarea contractului este 322.400 lei (inclusiv TVA), plăŃile efectuate fiind in valoare de 
221.000 lei reprezentând contribuŃia Uniunii Europene prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională din Programul OperaŃional Sectorial Transport 2007 – 2013, restul 
sumei de 101.400 lei reprezentând contribuŃia 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; 
 


