
 

 

  

 

 
 

Giurgiu, 31 decembrie 2015 
 
 

A fost finalizat proiectul  
„Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie 

în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA 
Giurgiu” 

 
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” şi 
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu au semnat, în 
data de 02.05.2012, contractul de finanţare pentru proiectul „Sistem de preluare şi 
prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării 
administrat de CN APDF SA Giurgiu”, proiect ce a avut ca obiectiv diminuarea impactului 
negativ asupra mediului cauzat de activităţile de transport fluvial şi răspunsul la 
necesităţile urgente deja identificate pentru protecţia fluviului Dunărea, prin 
îmbunătăţirea sistemului de preluare şi prelucrare a reziduurilor provenite de la nave şi 
intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării.  
  
Proiectul a avut un buget total de 43.847.353 lei, din care 30.118.522 lei constituind 
finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul 
sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat.  
 
În cadrul proiectului au fost realizate următoarele: 

- amenajarea a 3 (trei) puncte de acostare în porturile Drobeta Turnu Severin, 
Călăraşi şi Cernavodă care cuprind platforme pentru amplasarea staţiilor de tratare 
a reziduurilor 3 (trei) bucăţi; 

- achiziţia a 3 (trei) pontoane de acostare (inclusiv construcţii hidrotehnice aferente 
acestora; 

- achiziţia a 4 (patru) nave colectoare multifuncţionale în porturile Drobeta Turnu 
Severin, Giurgiu, Călăraşi şi Cernavodă, inclusiv 1 (unu) motor de schimb pentru 
acestea; 

- achiziţie şi montaj staţii compacte de tratare apă de santină şi apă uzată menajeră 
3 (trei) bucăţi; 

- achiziţie containere pentru deşeuri solide 30 (treizeci) bucăţi pentru porturile 
Moldova Veche, Orşova, Drobeta Turnu Severin, Giurgiu, Călăraşi şi Cernavodă. 

     
Acest proiect a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 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”.  
 
Perioada de implementare a proiectului este 02.05.2012 – 31.12.2015. 
 
 
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; 


