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Giurgiu, 31 Octombrie 2012 
 
 

A fost semnat contractul de furnizare 
„Proiectare, execuŃie, furnizare, instalare, punere în funcŃiune şi 
testare Nave multifuncŃionale pentru acŃiuni de protecŃia mediului 

(4 bucăŃi) şi Motor de schimb pentru navă multifuncŃională (1 
bucată)” 

 
 

Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN APDF 
SA Giurgiu) şi SC SHIPYARD A.T.G. GIURGIU S.R.L., au semnat în data de 09 
octombrie 2012 contractul de furnizare „Proiectare, execuŃie, furnizare, 
instalare, punere în funcŃiune şi testare Nave multifuncŃionale pentru acŃiuni 
de protecŃia mediului (4 bucăŃi) şi Motor de schimb pentru navă 
multifuncŃională (1 bucată)”. 
 
Contractul are o valoare totală de 25.676.680 lei (inclusiv TVA), şi constă în 
realizarea următoarelor servicii: 

- Proiectarea, execuŃia, furnizarea, instalarea, punerea în funcŃiune şi 
testarea a patru nave multifuncŃionale pentru acŃiuni de protecŃia mediului 
şi a unui motor de schimb pentru navă multifuncŃională, conform 
prevederilor caietului de sarcini; 

- Instruirea personalului Achizitorului la faŃa locului pentru exploatarea 
navelor multifuncŃionale pentru acŃiuni de protecŃia mediului, livrate; 

- Remedierea oricărui defect în perioada de garanŃie a navelor 
multifuncŃionale pentru acŃiuni de protecŃia mediului livrate, sau a 
motorului de schimb pentru navă multifuncŃională livrat. 

 
Perioada de garanŃie acordată de către Furnizor pentru navă în ansamblul ei, 
materiale, echipamente, vopsitorie, calitatea lucrărilor, este de douăsprezece luni 
calendaristice. 
Durata contractului este de 9 de luni calendaristice, începând de la data 
constituirii garanŃei de bună execuŃie, respectiv 16 octombrie 2012. 
 
Acest contract de achiziŃie publică face parte din contractul de finanŃare aferent 
proiectului “ Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenŃie 
în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”, 
proiect cofinanŃat de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul OperaŃional Sectorial Transport 2007 – 2013.  
 
 
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; 


