
Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului ”Modernizarea și 

Dezvoltarea Portului Chilia Veche” 

 

• Data limită de depunere a ofertelor: 01.09.2022, ORA 15:00 

• Persoana de contact:  Țuțu Dalila Alina 

• Telefon contact: 0236/460660/121 

• E-mail contact: achizitii@apdmgalati.ro  

•  

Denumire contract:  Supervizare pentru proiectarea și execuția lucrărilor aferente proiectului 

”Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche” 

Achizitie initiata prin anunt de participare simplificat: SCN1112434 

Tip contract: Servicii 

Descrierea succinta: 

omeniul de aplicare al Contractului îl reprezintă supervizarea pentru proiectarea și execuția 

lucrărilor din cadrul proiectului ”Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche”, și include 

supervizarea pentru: • elaborarea documentațiilor tehnice, în conformitate cu prevederile legale; • 

obținerea tuturor avizelor/acordurilor/permiselor necesare obținerii Autorizației de construire; La 

elaborarea documentațiilor, Contractantul va respecta conținutul cadru prevăzut de legislația în 

vigoare și solicitările instituțiilor abilitate pentru emiterea avizelor/ acordurilor și autorizațiilor; • 

execuția lucrărilor; • perioada de notificare a defectelor. • asistenta tehnica pe perioada lucrarilor 

si pe perioada de notificare a defectelor.  

Termenul  până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau 

informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data 

limită de depunere a ofertelor.  

Entitatea Contractantă va în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificare/ 

informaţiilor suplimentare:  înainte cu 11 zile  față de data limită de depunere a ofertelor  

Cod CPV principal: 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) 

Descrierea achizitiei publice 

Obiectivul general al proiectului “Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche” îl reprezintă 

îmbunătățirea conectivității și dezvoltarii socio-economică a comunei Chilia Veche dar și a Deltei 

Dunării care vor constitui oportunități mărite de ocupare pentru forța de muncă locală, în atragerea 

de noi operatori portuari și de investitori în domenii conexe, în creșterea volumului de mărfuri 

tranzitate și de schimburi comerciale, în susținerea antreprenorilor locali (ex. din domeniul 

agricol), în creșterea numărului de turiști și vizitatori, în dezvoltarea infrastructurii de agrement și 

a oportunităților de petrecere a timpului liber etc. Realizarea acestor investiții va conduce la 

creșterea cantități de mărfuri transportate si a numarului de nave de pasageri in Portul Chilia 

Veche. Astfel, se poate afirma faptul că inițiativa de realizare a investiției „Modernizarea și 

Dezvoltarea Portului Chilia Veche” este necesară și oportună în momentul actual. Obiectivele 

specifice din domeniul transportului naval pentru perioada 2020-2030 se axează pe: - dezvoltarea 

mailto:achizitii@apdmgalati.ro


infrastructurii de transport naval; - asigurarea siguranței traficului; - consolidarea porturilor ca 

centre logistice intermodale, care servesc drept sprijin la dezvoltarea progresivă a rețelei 

intermodale de transport mărfuri și a unor servicii de transport naval mai sigure și mai prietenoase 

cu mediul înconjurător. Scopul achiziției îl reprezintă atribuirea contractului de proiectare şi 

execuție a lucrărilor pentru proiectul „Modernizarea si Dezvoltarea Portului Chilia Veche”. Prin 

realizarea lucrărilor prevăzute în investiţia publică, se preconizează a fi atinse următoarele 

obiective:  

Obiectivele generale  

• ocuparea forţei de muncă calificate, care în prezent are un grad relativ redus de utilizare, atât 

cantitativ cât şi calitativ;  

• impact pozitiv asupra dezvoltării economice la nivel regional şi naţional;  

• integrarea armonioasă în mediul înconjurător.  

Obiective specifice  

• Remedierea defectelor si avariilor identificate in expertiza tehnica care influenteaza rezistenta si 

stabilitatea infrastructurii;  

• Aducerea rezistentei infrastructurii la nivelul necesar pentru desfasurarea activitatilor preconizate 

in conditii de siguranta;  

• Asigurarea adancimilor de acces la cheu pentru navele fluviale de transport marfuri si pasageri 

prin lucrari de dragaj tehnologic in acvatoriul danelor;  

• Asigurarea cheului cu toate dotarile necesare: bolarzi, binte, scari de cheu, locasuri de scondru, 

organouri, in numar suficient pentru fiecare dana;  

• Refacerea si modernizarea retelelor de utilitati existente: energie electrica si apa potabila, cu 

identificarea unor surse de alimentare fiabile;  

• Introducerea unor retele de utilitati noi: telefonie si internet;  

• Amenajarea platformelor si terenurilor portuare disponibile pentru exploatare si/sau pentru 

investitii ulterioare;  

• Asigurarea conexiunii celor doua amplasamente - dana de pasageri si dana comerciala - pentru 

marfuri si pasageri.  

Având în vedere cele descrise mai sus, CN APDM SA are prevăzut în Programul de dezvoltare, 

investiţia „Modernizarea și Dezvoltarea Portului Chilia Veche” și a efectuat demersurile necesare 

obținerii finanțării prin intermediul POIM 2014-2020, AP2, OS 2.4, obținând Decizia etapei de 

evaluare initiala nr. 18/22.11.2021 emisă de ADMINISTRATIA REZEVATIEI BIOSFEREI 

DELTA DUNARII, avizele/ acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 

225/14231/18.10.2021 și avizul conform al CTE APDM și CTE MTI. Investiţia se inscrie in 

“Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 – 2020” si se incadreaza in: Axa Prioritară 2 - 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient. Obiectiv Specific 

2.4 - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi – prin 

introducerea unui nou tip de marfa si a unui nou mod de transport, cu urmatoarele Acțiuni: - 

modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în porturile românești maritime și fluvial-

maritime; - sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 

2020 (după caz), vizând rețeaua porturilor romanesti, precum și terminalele intermodale și 

multimodale în locațiile prioritizate prin MPGT. Astfel, este imperios necesară realizarea a 

achiziției serviciilor de supervizare pentru proiectare si execuţie lucrări aferente proiectului. 

 

Criterii de atribuire: 

Cel mai bun raport calitate – pret 



Tipul procedurii: Procedura simplificata 

 

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 01.09.2022, ORA 

15:00 

Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare: romana 

 

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentinta oferta: Oferta trebuie 

sa fie valabila pana la 01.03.2023; 

 

Conditii de deschidere a ofertelor 

01.09.2022, ORA 15:00 

Locul: SEAP 


