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CUPRINS

Despre CN APDM SA:

▪ Prezentare generală

▪ Localizare strategică

▪ Obiective strategice

Principalele proiecte în implementare:

1. Platformă Multimodală Galați_Etapa II

2. Lucrări de Infrastructură Portuară Cheu Dana 32 Port Docuri

Galati

3. Port Brăila – Lucrări de Infrastructură a Sectorului Portuar din

Incintă Bazin Docuri

4. Dezvoltare Port Tulcea – Etapa I

Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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PREZENTARE GENERALĂ

Pe sectorul maritim al Dunării traficul fluvio-maritim se derulează prin porturile Galați,

Brăila, Tulcea, Isaccea a căror infrastructură și suprastructură permite acostarea și

operarea atât a navelor de navigație interioară cât și a navelor maritime cu pescaj până la

7,4 m.

Infrastructura de acces și cea de acostare din porturi aparține domeniului public al statului

și este administrată de CN APDM SA în baza contractului de concesiune încheiat cu MTI.

Infrastructura portuară destinată accesului și acostării navelor cuprinde construcțiile

hidrotehnice, bazinele din interiorul porturilor, șenalele de acces în porturi și acvatoriile.

CN APDM SA fondată in 1991, desfășoară activităti de interes public național, astfel încat,

in cei peste 30 ani de activitate și-a consolidat o reputație de marcă în ceea ce privește

eficiența și profesionalismul serviciilor oferite.

Conform prevederilor legale, CN APDM SA, în calitate de administrație și autoritate

portuară în exercitarea competențelor delegate de statul roman, are obligația de a asigura

facilitățile portuare pentru colectarea reziduurilor și deșeurilor generate de nave și de a

participa la intervențiile în caz de dezastre, inclusiv poluări.

Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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• Între Marea Neagră și Marea Baltică

• Între Marea Baltică și Țările de la 

Marea Caspică

• Pe Coridorul Rin-Dunăre al rețelei 

Centrale TEN-T (Portul Galati)

• Pe rețeua TEN-T Comprehensive 

(Porturile Braila, Tulcea, Isaccea)

• Porturi fluvio-maritime la granița 

estică a UE, între Europa Centrală 

și țările Estice de la Marea Neagră

Localizare strategică porturi

Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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OBIECTIVE  STRATEGICE SPECIFICE

• Conectarea macroregiunii Dunării la alte

macroregiuni: Baltica, Adriatica și cu Bazinul

Mării Negre

• Interconectarea modurilor de transport 

maritim - naval - feroviar - rutier 

• Interconectarea sistemelor de transport

• Interconectarea rețelelor de transport TEN-T,

PETC, rețele de transport din țările învecinate

• Conectarea porturilor dunărene la coridoarele

TEN-T

OBIECTIVE  STRATEGICE
OBIECTIV STRATEGIC 

GENERAL

implementarea 

politicilor și strategiilor 

Europene de creare a 

pieței unice extinse 

spre  țările învecinate

Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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• Conexiuni rutiere și feroviare cu sectorul 

rețelei  Centrale TEN-T care leagă București 

de Ucraina și Republica Moldova 

• Conexiuni rutiere și feroviare cu sectorul 

rețelei  Centrale TEN-T care leagă Constanța 

de Ungaria și Vestul Europei

Coridoare de transport principale, cu potențial 

pentru porturile administrate de CN APDM SA

• Marea Baltică - Marea Neagră

• Europa - Marea Caspică

• Europa de Est - Europa de Vest

Conexiuni și proximitate față de rețeaua 

centrală feroviară și rutieră TEN-T

Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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1. “Platforma Multimodală Galați

Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Poziționarea Platformei Multimodale față de celelalte sectoare portuare din Portul Galați

Amplasament: Malul Dunarii, de la km 77 pana la km 148 + 900 
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1. “Platforma Multimodală Galați 

Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Port Galați - Poziție Strategică

• port interior de importanță strategică, avand o pozitie geografica cheie între țările Europei și Marea Neagra

• proximitatea țărilor riverane Mării Negre dar si interconectarea ecartamentului rusesc cu cel European permite dezvoltarea portului ca o noua
poarta maritima de intrare in spatiul European si faciliteaza extinderea retelei TEN-T în tarile invecinate

• singurul port din Europa unde cele doua sisteme de ecartament din cadrul sistemului feroviar (1.524 mm și 1.435 mm) sunt conectate

• calea ferată cu ecartament care leagă Ucraina şi Republica Moldova de Portul Galaţi intră din 6 iunie 2022 într-un proces de reabilitare, care va
dura 60 de zile, iar la final mărfurile ucrainene vor putea ajunge în port, pentru a fi apoi transportate în toată lumea

• lucrările de modernizare a liniei de cale ferată pe ecartament larg (modelul ex-sovietic) care leagă Ucraina de Portul Galaţi vor fi executate de
SNCFR pe o distanţă de 4,7 kilometri, porţiune care era închisă traficului de mai bine de 25 de ani

• lucrările de reparaţii se desfăşoară pe tronsoanele Gara Larga Galaţi – Portul Bazinul Nou – Portul Galaţi Mărfuri – Portul Docuri (3,58 km) şi Port
Galaţi Mărfuri - Port Docuri – Siloz Port Galaţi (1,16 km)

• pe această cale pot fi aduse cereale din Ucraina, prin tranzitarea Republicii Moldova, către portul de mărfuri Galaţi fiind vizate mai ales
exporturile de cereale ale Ucrainei către ţările din nordul Africii şi din Orientul Apropiat, dar şi exporturile de produse metalurgice sau chimice
care vor ajunge direct în portul Galați iar marfa va fi preluată de vapoarele de pe Dunăre

• astfel, portul Galaţi va deveni, alături de portul Constanţa, unul dintre punctele cheie din regiune pentru transportul de mărfuri şi materii prime
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1. Platforma Multimodală Galați 

Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Programul Global prevedere 4 obiective investitionale:

PMG I - Modernizarea cheului existent

Valoare totală = 265.857 mii lei

Beneficiar: APDM

PMG II - Modernizarea infrastructurii de acces în portul Galați

Valoare totală = 108.855 mii lei

Beneficiar: APDM

PMG III - Platformă multimodala Galati

Valoare totală = 356.787 mii lei

Beneficiar: Port Bazinul Nou

PMG IV - Zona de acces intrare – iesire

Valoare totală = 48.758 mii lei

Beneficiar: Metaltrade In & Out Gate
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Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

1. “Platforma Multimodală Galați

INDICATORI FIZICI

1.Cheu vertical 868 ml

2.Teren portuar adăugat prin extinderea 

cheului în interiorul bazinului portuar 30.051 mp

1.Racord rutier și feroviar:

3.1 Sector rutier modernizat, 

inclusiv pasaj și sens giratoriu 2.284 m

3.2 Cale ferată demontată 3.198 m

3.3 Cale ferată nouă reconstruită 

pe un alt amplasament 2.228 m

4. Platformă multimodală 115.480 mp

5. Zonă de acces în platformă 33.682 mp 

Capacitatea Operațională 

Platformă Multimodală = 150.000 TEU/AN
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Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

PMG II reprezinta o etapa de dezvoltare prevazuta intr-un Proiect Global mai mare denumit “Platforma Multimodala Galati - inlaturarea

blocajelor majore prin modernizarea infrastructurii existente si asigurarea conexiunilor lipsa pentru reteaua centrala Rhin - Dunare/Alpi".

Obiectivul general al programului investițional PMG este de a consolida contributia cailor navigabile interioare si a porturilor la o retea

europeana durabila de transport al marfii printr-o mai buna integrare a portului Galati in cadrul coridorului multimodal Rin-Dunare si in

lantul logistic multimodal, in ceea ce priveste infrastructura si serviciile furnizate.

Obiectiv General PMG II

• consolidarea contribuției căilor navigabile interioare și a porturilor interioare la o rețea europeană durabilă de transport al mărfii

printr-o mai bună integrare a portului Galați în cadrul coridorului multimodal Rin-Dunăre și în lanțul logistic multimodal.

1. “PMG II - Platforma Multimodală Galați - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor 

în trafic și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”
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Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

• modernizarea a 2.284 m de drum public
rutier (din drumul european E87/E584
(DN2B) si strada „Port Bazin Nou”)

• reconfigurarea infrastructurii rutiere publice
de acces, prin crearea unui sens giratoriu si
a unui pasaj peste intersectia cu calea
ferata

• reconfigurarea infrastructurii feroviare

Lucrări vizate

1. “Platforma Multimodală Galați - Modernizarea infrastructurii rutiere din zona platformei multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic 

și relocarea unui segment de cale ferată pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară”

A. Modernizare strada Calea Prutului aflată in
administrația Municipiului Galați;

B. Modernizare DN 2B (E87) aflat în administrarea CN
AIR SA

C. Modernizarea strada Bazinul Nou aflată în
administrarea CN APDM SA / Port Bazinul Nou SA
Galați

D. Pasaj superior nou peste calea ferata, amplasat în
lungul drumului național DN 2B si Calea Prutului
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Program investițional cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

• Acces tri-modal in amplasamentul platformei

• Dimensiunile platformei sa primeasca trenuri complete (de exemplu,
700 m lungime cale plus locomotiva)

• Capacitate tehnica de a gestiona toate tipurile de „unitati de
incarcare” intermodale: containere ISO si non-ISO, componente si
semi-trailere

• Accesul în port cu barje, nave fluviale la standard dunarean de max.
15.000 tdw.

• Capacitate suficienta pentru manipulare

• Utilizarea eficienta a structurilor existente: portuare, rutiere, de
depozitare

• Concept: integrarea zonei libere

• Continuarea operatiunilor portuare curente, in special cargo vrac

Rezultate așteptate

1. “Platforma Multimodală Galați”

• Programul PMG va contribui la obiectivul european de coordonare
a transportului prin eliminarea blocajelor, îmbunătățirea
interconectării și interoperabilității rețelelor naționale de
transport și prin integrarea/ interconectarea optimă a celor patru
moduri de transport (feroviar, rutier, fluvial și maritim)

13



2. “LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ CHEU DANA32 PORT DOCURI GALAȚI”

Amplasament: Municipiul Galați, Judetul Galați, Regiunea Sud-Est. Portul Docuri Galați este situat pe malul stâng al Dunării, mila marină 80.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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Obiectiv General

• îmbunatățirea sistemului de transport maritim prin

modernizarea cheului existent la dana 32, astfel încât să

se permită acostarea directă a navelor și să crească

eficiența operațiilor de încărcare-descărcare a navelor

Obiective Specifice

1. Modernizarea frontului de acostare de la Dana 32 prin

execuția unui nou cheu vertical care sa îl înglobeze pe 

cel existent

2. Creșterea capacității de încărcare-descărcare a 

mărfurilor până la aproximativ 250.000 tone anual

2. “LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ CHEU DANA32 PORT DOCURI GALAȚI”

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
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2. “LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ CHEU DANA32 PORT DOCURI GALAȚI”

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Indicatorii tehnico - economici:

• Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 25.246 mii lei 

din care C+M             21.342 mii lei 

• Capacitați: cheu vertical: 70 ml

• Durata de realizare a investiţiei: 24 luni
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2. “LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ PORTUARĂ CHEU DANA32 PORT DOCURI GALAȚI”

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Lucrări vizate

• Modernizare 70 ml front de acostare prin
execuţia unui nou cheu vertical care să îl
înglobeze pe cel existent

• Dana proiectată va fi racordată la utilități:

✓ alimentarea cu apă potabilă a navelor,
pentru combaterea incendiilor,

✓ evacuarea apelor pluviale,

✓ retele şi echipamente electrice pentru
alimentarea navelor – prize de cheu etc

Rezultate așteptate

• Modernizarea și dezvoltarea Portului Galați prin asigurarea acostării
directe a navelor la cheu indiferent de nivelul Dunării, cu posibilități de
operare rapidă fără operațiuni suplimentare și

• Creșterii atractivității de utilizare a portului până la un nivel probabil
anual așteptat a capacității de încărcare /descărcare a mărfurilor până
la 250.000 tone
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

3. “PORT BRAILA – LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”

Amplasament

• Portul Brăila, jud. Brăila, municipiul Braila, Zona Portuara Parcela 6.

• Cheurile de acostare sunt amplasate în intravilanul municipiului Braila,

in incinta portului Bazin Docuri și sunt prevăzute pe latura molului-

danele 31 și 32, pe latura laterală amonte a bazinului - dana 33 și pe
latura silozului Saligny - danele 34÷38.

Obiectiv General

• Modernizarea si dezvoltarea Portului Brăila cu scopul de a oferi

condiții optime pentru transportul naval de mărfuri, cu scopul de a

promova mobilitatea durabilă la nivel național, regional și local,

capabil să asigure legături rapide și eficiente cu piețele

internaționale, asigurând totodată o infrastructură portuară la

standarde europene.

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport pe căi

navigabile va conduce la creșterea fluxurilor de mărfuri și a gradului

de utilizare a infrastructurii portuare care va avea ca efect generarea

de venituri atât la nivelul administratorului cât și al operatorilor

portuari.
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

3. “PORT BRAILA – LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”

Obiective Specifice

1. Modernizarea și reabilitarea Danelor 31 ÷ 38 și a Capului

de mol din Incinta Bazin Docuri cu L totală = 1.005 m, cu

scopul creșterii capacității de operare a Portului Brăila

conform volumului actual și previzionat al cererii.

2. Reabilitarea drumurilor de utilitate publică DUP 3, DUP 5,

DUP 6 cu L totală = 2.811 ml, cu scopul creșterii eficienței

și conectivității Portul Brăila și consolidarea legăturilor

dintre operatorii portuari și transportatorii de mărfuri la

nivel local, național și european.

3. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare a

Portului Brăila cu scopul creșterii calității serviciilor

oferite operatorilor și transportatorilor portuari.
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

3. “PORT BRAILA – LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”

Indicatorii tehnico - economici:

• Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 121.165 mii lei 

din care C+M          99.815 mii lei 

Capacităţi:

• Cheiuri reabilitate/modernizate, din care:

✓ cheiuri verticale noi, pe coloane, aferente danelor 31 şi 32

✓ cheiuri pereate modernizate, cu dale beton, aferente danei 33

✓ cheiuri verticale existente, reabilitate, aferente danelor 34 ÷ 38

• Mol 90 ml

• Drumuri de utilitate publică: DUP3, DUP5, DUP6

• Durata de execuție a investiţiei: 24 luni
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

3. “PORT BRAILA – LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”

Lucrări de modernizare:

• Cheurile de acostare din portul Bazin Docuri, L = 915 ml, cu front de operare în incinta bazinului, pe latura molului:

✓ Danele 31 și 32, pe latura laterală amonte a bazinului

✓ prelungirea Danei 32, pe zona taluzului de la dana 33, cu ajutorul căreia se racordează cele două dane, asigurand cresterea valoarii

lucrarilor finalizate, prin realizarea unei inchideri a danei 32 in zona pereului danei 33

✓ Dana 33

✓ Danele 34 ÷ 38 pe latura de fund a silozului Saligny

• Molul de acces în/din bazin, L = 90 ml si 30 ml lungime de racordare;

• Drumurile de utilitate publică din interiorul incintei portului Bazin Docuri: DUP 3, DUP 5, DUP 6, L totală = 2.811 ml;

• Înființarea unei rețele de alimentare cu energie electrică și iluminat la Dane și doar iluminat în lungul DUP 3, 5, 6;

• Înființarea unei rețele de alimentare cu apă la Dane și rețea de canalizare pluvială aferentă danelor 31 ÷ 33, DUP 3, 5, 6.

Lucrări vizate
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

3. “PORT BRAILA – LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ A SECTORULUI PORTUAR DIN INCINTA BAZIN DOCURI”

Rezultate așteptate

Urmare a implementării proiectului, se estimează că

traficul de mărfuri va crește cu cca 8% pâna în

anul 2024, și cu cca. 23% (comparativ cu anul 2019)

în anul 2030, contribuind astfel la atingerea

indicatorului de rezultat al Axei prioritare 2 - Mărfuri

transportabile pe căi navigabile interioare.

În prezent, prin Portul Brăila se derulează un trafic

mediu anual de mărfuri de 0,87 Mil. tone/an.

• Îmbunătățirea conexiunilor cu Hinterlandul

• Îmbunătățirea conectărilor la rețelele TEN-T

• Modernizarea infrastructurii portuare și dezvoltarea zonelor adiacente

• Reducerea sedimentelor în port

• Reducerea consumului de energie prin utilizarea de energie

alternativă

• Încurajarea unui sistem energetic sustenabil
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Amplasament

• Municipiul Tulcea, Judetul Tulcea, Regiunea Sud-Est, malul drept

al Dunării, între Mm 37 şi Mm 40

Obiectiv General

• creșterea atractivității și accesibilitătii Portului Tulcea prin

asigurarea unui transport navigabil bazat pe principiile

durabilității, inovării și securității, capabil să asigure legături

rapide și eficiente cu piețele internaționale, pentru fluidizarea

maximă a circulației mărfurilor, asigurând totodată o

infrastructură portuară la standarde europene în acord cu

practicile și politicile UE

4. PROIECT ”DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I”
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Obiective Specifice

• creșterea eficienței și siguranței transportului naval de mărfuri în

portul Tulcea prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare

existente a portului Tulcea care accesibilizează consolidarea legăturilor

dintre operatorii portuari și transportatorii de mărfuri la nivel național și

European

• creșterea capacității de operare a portului Tulcea prin prelungirea

danei maritime spre aval cu 100 ml în dreptul danei fluviale existente din

portul Industrial, conform volumului actual și previzionat al cererii de

marfă

• dezvoltarea și modernizarea infrastructurii utilitare de acces a

portului Tulcea în vederea creșterii și punerii în valoare a calității

serviciilor oferite operatorilor și transportatorilor portuari

4. PROIECT ”DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I”
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Indicatorii tehnico - economici:

• Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 64.246 mii lei 

din care C+M             49.285 mii lei 

Capacităţi Port industrial:

• cheu vertical nou-creat 100 ml

• teritoriu portuar nou-creat 4.000 mp

• reabilitare cheu existent           230 ml

Capacităţi Port comercial

• cheu vertical nou-creat 323 ml

• teritoriu portuar nou-creat 4.000 mp

• platformă de circulaţie la cheu 3.520 mp

• reabilitare drum acces la cheu 125 ml           

Durata de realizare a investiţiei: 27 luni

4. PROIECT ”DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I”
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Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

4. PROIECT ”DEZVOLTARE PORT TULCEA - ETAPA I”

PORTUL INDUSTRIAL

• reabilitarea danei maritime existente

• prelungirea danei maritime spre aval cu 100 m

• realizarea unui teritoriu portuar nou de cca. 4000 mp

• realizarea infrastructurii căii de rulare pentru macarale de cheu

• relocarea și reabilitarea rețelei de alimentare cu energie electrică

• realizarea lucrărilor (tablouri electrice și hidranți de cheu) pentru deservirea navelor

acostate

• amenajări în Postul de transformare existent pentru noile racorduri și prevederea

contorizării separate a consumatorilor (APDM și Operatori)

• realizarea unei rețele de colectare a apelor menajere și prevederea unei stații de

epurare pentru apele uzate menajere

• rețea de canalizare pluvială

• montare hidranți pentru alimentarea cu apă a navelor

• dragaje în fața cheurilor pentru asigurarea unei adancimi de min. 7,5 m

Valoarea lucrarilor de investitii este de app. 4.858.430 euro

Lucrări vizate

PORTUL COMERCIAL

• realizarea posibilităților de acostare directă a navelor

fluviale care vor fi operate în port; realizarea unei file de

rulare macarale portuare

• reabilitarea și reconfigurarea rețelei de alimentare cu

energie electrică și prevederea de tablouri electrice pentru

alimentare nave

• amenajări în postul de transformare existent pentru

contorizarea separată a consumatorilor (APDM și Operatori)

• montarea la dane a unor hidranți pentru alimentarea cu apă

a navelor

• realizarea canalizării pluviale magistrale

• reabilitarea drumului de acces în port; dragaje în fața

cheurilor

Valoarea lucrarilor de investitii este de 4.584.850 euro
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Vă mulțumim pentru atenție !

Marcela – Daniela COSTEA

Director General

CN Administrația 

Porturilor Dunării Maritime SA
Galati

apdm@apdmgalati.ro

www.apdmgalati.ro
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