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 REALIZAREA UNUI SISTEM DE SPRIJIN 

PENTRU LUCRĂRILE HIDROGRAFICE PE 

DUNĂRE ÎN SCOPUL ASIGURĂRII 

ADÂNCIMILOR MINIME DE NAVIGARE 

 

 

 

 

Astăzi 29.11.2011,ora:11, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos R.A. Galaţi va semna cu 

S.C.Interconstruct S.R.L, contractul privind proiectarea şi execuţia lucrărilor din cadrul proiectului 

„Realizarea unui sistem de sprijin pentru lucrările hidrografice pe Dunăre în scopul asigurării 

adâncimilor minime de navigare”. 

 

Contractul va fi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, din 

fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană respectiv Fondul European de Dezvoltare 

Regională – FEDR – 71.12%, şi din fonduri de la bugetul de stat – 28,88%. 

 

Valoarea contractului este de 689.756  euro, iar proiectul se va derula pe o perioadă de 

24 de luni . 

 

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătăţirea siguranţei navigaţiei pe fluviul 

Dunărea, respectând totodată Directivele Europene şi recomandările Comisiei Dunării şi ţinând cont 

de creşterea traficului de mărfuri şi călători preconizat pentru următorii 10-15 ani, având în vedere 

că Dunărea este una dintre cele mai importante căi navigabile interioare ale Europei şi a fost 

desemnată ca Axă Prioritară nr.18: „Rhine/Meusse-Main-Danube”, în cadrul Anexei II a Deciziei 

nr.884/2004/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 care amendează 

Decizia nr.1692/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind liniile directoare 

comunitare pentru dezvoltarea reţelei trans-europene de transport.  Prin această axă prioritară se 

poate crea o legătură de transport directă pe căi navigabile interioare între cei doi poli ai Europei 

Portul Rotterdam şi Portul Constanţa. 

   Cu o lungime de 2.783,4 km, din care 2.414 km sunt navigabili, Dunărea este unul din cele 

mai lungi fluvii din Europa şi este clasificat ca arteră europeană  E80 prin Acordul European 

privind marile căi navigabile de importanţă internaţională, care a fost adoptat de Comitetul de 

Transport Interior al CEE – ONU şi ratificat de Guvernul României în 1998. 

România este, de asemenea, semnatară a Convenţiei de la Belgrad, care reglementează 

aspectele referitoare la administrarea căii navigabile a Dunării de la Kelheim (2.414 km) până la 
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gura fluviului (Sulina 0 km). Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad este 

gestionată de Comisia Dunării, cu sediul în Budapesta 

În România, Dunărea se întinde pe o lungime de 1075 km, de la intrarea în ţară, la Baziaş, 

până la vărsarea în Marea Neagră, la Sulina. România deţine aproximativ 31% din bazinul 

hidrografic total al Dunării, ridicându-se la aproximativ 250.000 km².  

Obiectivul specific constă 

în realizarea acestei reţele de borne 

geodezice de sprijin pentru 

lucrările topo-hidrografice pe 

Dunăre, în vederea monitorizării 

adâncimilor minime de navigaţie şi 

pentru îmbunătăţirea activităţilor 

de întreţinere a şenalului 

(semnalizare plutitoare, costieră, 

măsurători topohidrografice, 

dragaje). În afară de cursul 

principal al Dunării, reţeaua se va 

completa cu borne şi pe canalele 

construite între 1950 şi 1989 care 

leagă Dunărea de Marea Neagră: Canalul Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Năvodari. 

 

Descrierea sumară a contractului 

Se va realiza un sistem de sprijin alcătuit din 144 locaţii a câte trei borne – borna martor, borna 

azimutală şi borna de referinţă. Acest sistem de borne se va conecta la reţeaua naţională de geodezie 

existentă deja, şi va fi compatibil cu reţelele ţărilor vecine. Bornele vor servi drept puncte de 

referinţă pentru măsurători hidrografice de înaltă precizie. Alegerea exactă a locaţiilor se va face in 

funcţie de condiţiile locale şi necesităţile sistemului de sprijin, fără a afecta  mediul, ecosistemele 

sau aşezările umane . 

Astfel, se vor executa ca prefabricate: 

a. borna martor   Vol=0,4mc;   G=975kg  

b. borna azimutală (de orientare) Vol=0,06mc; G=150kg        

c. borna referinţă   Vol=0,06mc; G=150kg 

 

AFDJ în calitate de beneficiar al acestui proiect asigură managementul tehnic, administrativ şi 

financiar prin Unitatea de Implementare a Proiectului.  

 
Rezultate preconizate: creşterea siguranţei transportului fluvial, reducerea perioadelor de 

restricţii pentru circulaţia pe Dunăre şi nu în ultimul rând dezvoltarea reţelei de transport între 

Statele Membre ale Uniunii Europene. 
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Vă mulţumim pentru interesul manifestat şi sprijinul acordat în comunicarea acestui proiect şi vă 

vom ţine la curent cu toate acţiunile desfăşurate de unitatea de implementare a proiectului. 

 

Pentru mai multe detalii: 

OFIŢER DE PUBLICITATE:  

Marilena  Dumitrescu 

telefon: 0747621568  

e-mail: dumitrescu.marilena@afdj.ro 
 

 

 

 

Cu stimă, 

 

 

 

 

 

 

 Florin Uzumtoma                                                         Iacob Lucica 

Director General al A.F.D.J.R.A.Galaţi                                         Coordonator U.I.P. 
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