
1 

 

 
 

NOT  DE FUNDAMENTARE 
 

Sec iunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 

Sec iunea a 2-a 

Hot râre de Guvern pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea efectu rii cheltuielilor aferente proiectului de investi ii “Complex de Dragaj 

Fluvial”  

 

 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situa iei actuale      Regimul naviga iei pe Dunăre este reglementat de 

Convenţia despre regimul navigaţiei pe Dunăre (Convenţia 
Dunării), semnată la Belgrad la 18 august 1948 (ratificată prin 
Decretul nr. 298/1948).  
     Regia Autonom  „Administraţia Fluvial  a Dun rii de 
Jos” Galaţi (AFDJ) a fost înfiin ată pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 şi 31 din Convenţia 
Dunării, prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind 
organizarea şi func ionarea Regiei Autonome „Administra ia 
Fluvială a Dunării de Jos” Gala i. 
     Conform art. 5 din HG nr. 492/2003, AFDJ are ca obiect de 
activitate asigurarea adâncimilor minime de naviga ie prin 
dragaje de între inere, asigurarea semnalizării costiere şi 
plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, 
efectuarea de lucrări de construc ii şi repara ii construc ii 
hidrotehnice pentru asigurarea condi iilor de naviga ie, 
asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul 
Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în porturile situate 
pe acest sector, punerea la dispozi ie tuturor utilizatorilor a 
infrastructurii de transport naval, precum şi ducerea la 
îndeplinire a unor obliga ii ce revin statului român din 
conven iile şi acordurile interna ionale la care România este 
parte şi care i-au fost încredin ate prin delegare de 
competen ă de către Ministerul Transporturilor. 
     Conform Acordului între Guvernul Republicii Populare 
Române şi Guvernul Republicii Populare Bulgaria cu privire 
la întreţinerea şi îmbun t ţirea şenalului navigabil pe 
sectorul româno-bulgar al Dun rii, semnat la Sofia la 28 
noiembrie 1955 (Acordul), între inerea şi îmbunătă irea 
condi iilor de naviga ie în sectorul Dunării care constitue 
frontiera de stat dintre Republica Bulgaria şi România se 
efectuează astfel: 
 sectorul dintre km 845,500 (Gura râului Timoc) şi km 
610 (amonte port Somovit) este între inut de către AFDJ, pe 
acest sector partea bulgară execută semnalizarea costieră de 
pe malul drept al Dunării; 
 sectorul dintre km 610 (amonte port Somovit) şi km 375 
(aval port Silistra) este între inut de către Agen ia Executivă 
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pentru Explorarea şi Între inerea Fluviului Dunărea – IAPPD  
Ruse (BG), pe acest sector, partea română, prin AFDJ, execută 
numai semnalizarea costieră de pe malul stâng al Dunării. 
     Sectorul comun româno-bulgar al Dunării este cel mai greu 
și mai sensibil sector de navigație, având în vedere faptul că 
pe acest sector, morfologia albiei Dunării este foarte 
dinamică, iar transportul de sedimente este foarte important, 
cauzând multe probleme în asigurarea condițiilor de navigație. 
Pe acest sector sunt zone în care Dunărea are peste 2 km 
lățime, zone cu multe ostroave și multe bancuri de nisip care 
își modifică periodic poziția.  
     Din cauza insulelor şi ostroavelor existente şi consisten ei 
slabe ale malurilor (ex. malul românesc care este nisipos) 
procesul de eroziune este foarte acut şi conduce la 
amplificarea transportului aluvionar în aval.  
     Aceste acumulări de aluviuni prezintă un pericol pentru 
naviga ie, în special în perioadele de debite scăzute ale 
Dunării. Problema este agravată de frecven a şi durata 
perioadelor de debite scăzute. 
     În consecin ă, transportul de mărfuri şi de pasageri pe 
Dunăre este grav afectat. În ceea ce priveşte mărfurile, 
companiile exportatoare aleg, tot mai des, alte moduri de 
transport, în dauna transportului pe Dunăre. 
      În vederea îmbunătățirii siguranței și a condițiilor de 
navigație pe sectorul de Dunăre cuprins între km 845,500 şi km 
610, AFDJ a depus pentru finanțare proiectul SWIM (SMART 
Waterway Integrated Management) prin Programul Mecanismul 
pentru Interconectarea Europei (CEF - Connecting Europe 
Facility). 
     Proiectul SWIM a fost aprobat în cadrul Apelului al 2-lea al 
programului CEF Transport 2015 pentru proiecte multianuale, 
Obiectivul de finanțare 4 - Apelul specific pentru Fonduri de 
Coeziune, Prioritatea 1 - Proiecte pre-identificate pe 
coridoarele rețelei centrale – căi navigabile interioare.         
     Finan area proiectului SWIM se realizează din fonduri 
europene nerambursabile, în cadrul Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei și transferuri de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene potrivit 
prevederilor art. 6 alin (6) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 40 /2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare, în limita 
sumelor aprobate anual cu această destinație.  
     Proiectul prevede pentru sectorul de Dunăre cuprins între 
porturile Corabia și Calafat realizarea de acțiuni pilot de 
dragaj capital: 
- în zona Portului Corabia,  
- în zona punctului critic Bechet,  

 - în zona podului Calafat-Vidin.  
     Pentru realizarea obiectivului proiectului SWIM va fi 
achiziționat un complex de dragaj fluvial, ale cărui 
componente vor avea caracteristici constructive și funcționale 
unitare și va cuprinde:  
- dragă absorbant refulantă, cu cap tăietor tip freză, cu 

capacitatea de minim 3000 m3/h; 
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- navă de asistență tip împingător; 
- șalandă nepropulsată tip hidroclap - 2 bucăți; 
- ponton  acostare - încărcare șalande. 

     Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea 
dotării Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați cu 
un Complex de Dragaj Fluvial a fost avizată în CTE – MT cu 
Avizul nr. 128/137 din 11.01.2018.   

     Valoarea estimată pentru construcția complexului de 
dragaj fluvial este 52.006.392 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 
11.305.00 Euro (la cursul BCE din data de 28.09.2017, 1 euro = 
4,6003).  În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)  
din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare, documenta iile 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investi ii noi, documenta iile de avizare a lucrărilor de 
interven ii, respectiv notele de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente 
celorlalte categorii de investi ii incluse la pozi ia C «Alte 
cheltuieli de investi ii» care se finan ează, potrivit legii, din 
fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai 
mari de 30 milioane lei. 
 

11.In cazul proiectelor de acte 
normative care transpun 
legisla ie comunitară sau 
creează cadrul pentru 
aplicarea directă a acesteia, 

 

2. Schimbări preconizate       Ca urmare a acțiunilor pilot de dragaj capital efectuate 
prin proiectul SWIM: în zona portului Corabia (km 630) se va 
îmbunătăți accesul în port, în zona punctului critic Bechet (km 
678 – km 674) se va deschide o nouă traiectorie sustenabilă a 
șenalului și în zona podului Calafat - Vidin (km 798 – km 794) 
se va deschide cea de-a doua pasă de trecere pe sub pod. 
     Aceste lucrări vor îmbunătăți condițiile de navigație pe 
sectorul comun româno – bulgar al Dunării administrat de 
AFDJ. 

3. Alte informa ii      Investiția este prevăzută în Master Planul General de 
Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016, unde se 
precizează:- “6.3.4 Viziunea strategică pentru căile navigabile 
ale României este reprezentată de o re ea care furnizează 
acces 24/7 pentru to i utilizatorii căilor navigabile. Acest lucru 
va asigura oferirea unor servicii constante, la standarde înalte, 
ceea ce le conferă operatorilor, călătorilor şi transportatorilor 
de marfă încrederea de a utiliza căile navigabile. Acest lucru 
poate fi atins prin îmbunătă irea şi men inerea şenalului 
navigabil la adâncimea minimă necesară pentru desfăşurarea 
naviga iei în condi ii de siguran ă, de 2,5 m şi prin investi iile 
în elemente care vor reduce sau elimina impactul oricăror 
circumstan e care pot duce la reducerea capacită ii de 
navigare, ce pot fi evitate; spre exemplu se pot achizi iona 
complexe pentru dragaj şi remorchere cu clasă de ghea ă sau 
spărgătoare de ghea ă”.   
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Sec iunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11 Impactul asupra mediului 
concurențial și domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22 Impactul asupra 
întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ va avea impact social prin crearea 
de noi locuri de muncă pe perioada derulării lucrărilor. 

4. Impactul asupra mediului Se vor respecta toate standardele europene pentru 
protejarea mediul înconjurător (fauna, flora, etc). 

5. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Sec iunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,  

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat 
- mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribu ii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

  
 

 
 

   

a) bugetul de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
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(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care:       

a) bugetul de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare. 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informații Finan area obiectivului de investiții se 
realizează din Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei 

Sec iunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ 

 asupra legisla iei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 

sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispozi ii. 

 
 
a). Nu este cazul. 
 
 
b). Nu este cazul.  

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  
 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ 
cu legisla ia comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  
 

3. Decizii ale Cur ii Europene de Justi ie și alte 
documente  

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  

4. Evaluarea conformității  Nu este cazul 
5. Alte acte normative și/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 
Nu este cazul 

6. Alte informa ii Nu au fost identificate  

Sec iunea a 6-a 

Consult rile efectuate în vederea elabor rii 
 proiectului de act normativ 

 

1. Informa ii privind procesul de consultare cu 
organiza ii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organiza iilor cu care Proiectul de act normativ nu se referă la 
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a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organiza ii este legată 
de obiectul proiectului de act normativ 

acest subiect.  

3. Consultările organizate cu autorită ile 
administra iei publice locale, în situa ia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activită i 
ale acestor autorită i, în condi iile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative ale 
autorită ilor administra iei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte normative. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente. 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
domeniile de activitate aflate în 
coordonarea consiliilor interministeriale 
permanente. 

5. Informa ii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare al ării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concuren ei 
e) Curtea de Conturi  

Proiectul de act normativ a fost avizat de 
Consiliul Legislativ. 
Proiectul de act normativ nu necesită aviz 
de la Consiliul Suprem de Apărare a ării, 
Consiliul Economic şi Social, Consiliul 
Concuren ei, Curtea de Conturi. 

6. Alte informa ii Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

Sec iunea a 7-a 

Activit i de informare public  privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societă ii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

Menționăm că au fost întreprinse 
demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 
(1) din Regulamentul privind procedurile la 
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 
avizarea și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor 
de acte normative, precum și a altor 
documente în vederea adoptării/aprobării 
prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009.  
 
Proiectul de act normativ a fost afișat pe 
site-ul Ministerului Transporturilor. 
Prevederile proiectului au fost aduse la 
cunoștința partenerilor sociali, în cadrul 
ședințelor Comisiei de Dialog Social. 

2. Informarea societă ii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătă ii şi securită ii 

Acest proiect de act normativ nu are impact 
asupra acestui domeniu. 
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cetă enilor sau diversită ii biologice 
3. Alte informa ii Nu au fost identificate 

Sec iunea a 8-a 

M suri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorită ile administra iei 
publice centrale şi/sau locale – înfiin area unor 
noi organisme sau extinderea competen elor 
institu iilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect 

2. Alte informa ii Nu este cazul 
 
 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hot râre de Guvern pentru 
aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectu rii cheltuielilor 
aferente proiectului de investi ii “Complex de dragaj fluvial” care, în forma prezentată, a fost 
avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare. 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

 

 
MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE 

LUCIAN OVA 
 

ROVANA PLUMB 

 

 
 
 
 
 

AVIZEAZ  FAVORABIL: 

 
 
 

MINISTRUL FINAN ELOR PUBLICE 
 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 
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SECRETAR DE STAT 
 

Ionel MINEA 
 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL  
 

Elena PETRA CU 
 
 
 
 
 

DIREC IA GENERAL  ANTICORUP IE ÎN TRANSPORTURI, ADMINISTRATIV I JURIDIC 
DIRECTOR GENERAL 

 
Ani oara CORNIL  

 
 
 
 
 

DIREC IA ECONOMIC  
DIRECTOR 

 
Petre NEAC A 

 
 
 
 

DIREC IA GENERAL  ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU TRANSPORT 
DIRECTOR GENERAL 

 
C t lin COSTACHE  

 
 
 
 

DIREC IA INVESTI II, REGLEMENT RI TEHNICE I AUTORIZA II DE CONSTRUIRE  
DIRECTOR 

 
Mariana IONI  

 
 
 
 

DIREC IA TRANSPORT NAVAL 
DIRECTOR 

 
Gabriela MURGEANU 

 



GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

HOT RÂRE 

 

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectu rii 

cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Complex de dragaj fluvial”  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 42 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1 - Se aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea 

efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Complex de dragaj fluvial”, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Finanţarea proiectului de investiții prevăzut la art.1 se realizează din fonduri 

europene nerambursabile, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei și 

transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene potrivit 

prevederilor art. 6 alin (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40 /2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinație.  

Art. 3 - Ministerul Fondurilor Europene și Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A. 

Galați răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei 

hotărâri. 

 
 

PRIM-MINISTRU  
 

VASILICA – VIORICA D NCIL  
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                                                    Anexă la H.G. nr. ……/2018 

 

 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind necesitatea şi oportunitatea efectu rii cheltuielilor aferente proiectului de 

investi ii “Complex de dragaj fluvial” 

 

     Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi (AFDJ) a fost înfiinţată 
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 şi 31 din Convenţia despre regimul 
navigaţiei pe Dunăre (ratificată prin Decretul nr. 298/1948), prin Hotărârea Guvernului nr. 
492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării 
de Jos” Galaţi. 

     Conform art. 5 din HG nr. 492/2003, AFDJ are ca obiect de activitate i asigurarea 
adâncimilor minime de naviga ie prin dragaje de între inere, precum şi ducerea la 
îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale 
la care România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către 
Ministerul Transporturilor. 

     Întreţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie în sectorul Dunării care constitue 
frontiera de stat dintre Republica Bulgaria şi România se efectuează astfel: 

 sectorul dintre km 845,500 (Gura râului Timoc) şi km 610 (amonte port Somovit) este 
întreţinut de către AFDJ, pe acest sector partea bulgară execută semnalizarea costieră de pe 
malul drept al Dunării; 

 sectorul dintre km 610 (amonte port Somovit) şi km 375 (aval port Silistra) este 
întreţinut de către Agenţia Executivă pentru Explorarea şi Întreţinerea Fluviului Dunărea – 
IAPPD  Ruse (BG), pe acest sector, partea română, prin AFDJ, execută numai semnalizarea 
costieră de pe malul stâng al Dunării. 

     Sectorul comun româno-bulgar al Dunării este cel mai greu i mai sensibil sector de 
navigație, având în vedere faptul că pe acest sector, morfologia albiei Dunării este foarte 
dinamică, iar transportul de sedimente este foarte important, cauzând multe probleme în 
asigurarea condițiilor de navigație. Pe acest sector sunt zone în care Dunărea are peste 2 km 
lățime, zone cu multe ostroave i multe bancuri de nisip care î i modifică periodic poziția.  

     Din cauza insulelor şi ostroavelor existente şi consistenţei slabe ale malurilor (ex. malul 
românesc care este nisipos) procesul de eroziune este foarte acut şi conduce la amplificarea 
transportului aluvionar în aval.  

     Aceste acumulări de aluviuni prezintă un pericol pentru navigaţie, în special în perioadele 
de debite scăzute ale Dunării. Problema este agravată de frecvenţa şi durata perioadelor de 
debite scăzute. 

     În consecinţă, transportul de mărfuri şi de pasageri pe Dunăre este grav afectat. În ceea ce 
priveşte mărfurile, companiile exportatoare aleg, tot mai des, alte moduri de transport, în 
dauna transportului pe Dunăre. 

      În vederea îmbunătățirii siguranței i a condițiilor de navigație pe sectorul de Dunăre 
cuprins între km 845,500 şi km 610, AFDJ a depus pentru finanțare proiectul SWIM (SMART 
Waterway Integrated Management) prin Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei 
(CEF - Connecting Europe Facility). 

     Proiectul SWIM a fost aprobat în cadrul Apelului al 2-lea al programului CEF Transport 2015 
pentru proiecte multianuale, Obiectivul de finanțare 4 - Apelul specific pentru Fonduri de 
Coeziune, Prioritatea 1 - Proiecte pre-identificate pe coridoarele rețelei centrale – căi 
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navigabile interioare şi porturi i beneficiază de 85 % finanțare UE i 15% de la bugetul de stat 
prin Ministerul Fondurilor Europene. 

     Proiectul prevede pentru sectorul de Dunăre cuprins între porturile Corabia i Calafat 
realizarea de acțiuni pilot de dragaj capital: 

- în zona Portului Corabia,  
- în zona punctului critic Bechet,  

 - în zona podului Calafat-Vidin.  

     Pentru realizarea obiectivului proiectului va fi achiziționat un complex de dragaj fluvial.  

Totodată, Master Planului General de Transport al României, aprobat prin HG nr. 666/2016, 
prevede, ca masură pentru îmbunătățirea navigabilității pe Dunăre, cre terea capacității 
tehnice a administrației de cale navigabilă, prin achiziționarea de echipamente i nave 
specializate, inclusiv a unor nave pentru executarea lucrărilor de dragaj.   

     Principalii indicatori tehnico – economici ai complexului de dragaj fluvial sunt:  
  

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

Pentru proiectul de investi ii “Complex de dragaj fluvial” 

                                                                              
TITULAR:  Ministerul Transporturilor 

BENEFICIAR: Administrația Fluvială a Dunării de Jos R.A.Galați 

AMPLASAMENT: Port de re edință Giurgiu 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

 
-   Valoarea total  a investi iei, inclusiv TVA   52.006 mii lei     
 
-   Durata de realizare a investi iei                       12 luni  
 
- Capacit i: 

 
- Nave        5 buc.   

 

- Capacitați pentru fiecare navă : 
 

1. DRAG  ABSORBANT REFULANT  
 

 Tip: Dragă absorbant refulantă cu cap de dragaj – afânător - tip freză. 
 Capacitatea de dragaj: min. 3.000 m3/h hidromasă, cu concentrațíe de 10-30% materie 

solidă.  
 Material dragat: nisip prăfos i nisip cu granulație medie în proporție de 60%, argilă,  

pietriş cu elemente până la 150 mm diametru. 
 Diametru tubulatură aspirație/refulare: min. 400 mm. 
 Pescaj maxim: 1,50 m. 
 Adâncimea de dragare: între 1,5 m – 14 m. 
 Lățime canal dragat: min 28 m (la adâncimea maximă de dragare); 
 Draga va fi capabilă să execute operațiuni de dragaj la o viteză a curentului apei de 

max. 2,5 m/s; 
 Instalația de dragare: va fi compusă din elindă oscilantă, cap de dragare i pompă 

absorbant-refulantă acționate hidraulic, precum i tubulaturi rigide, prevăzute cu 
cuplaje flexibile. Draga va fi echipată cu sistem de refulare pe conductă flotabilă. 
Instalația de dragare va fi prevăzută cu sisteme moderne de asistență i control al 
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operațiunilor de dragaj, care vor oferi operatorului informații cu privire la poziționarea 
navei i a capului de dragaj, natura materialului dragat, productivitate, etc. 

 Fixarea/deplasarea navei, în regim de lucru (dragaj), se va face prin intermediul a doi 
piloni, unul fiind pilon principal mobil (spud carriage – va realiza mi carea de avans a 
navei) i celălalt pilon auxiliar (pentru fixarea navei). Pilonii vor fi amplasați în pupa 
navei. Pe timpul transportului, în ape cu adâncime mică, pilonii trebuie să poată fi 
ridicați i blocați (securizați) deasupra liniei de referință a navei. 

 Mi carea de baleiere în timpul operațiunii de dragaj se va face cu ajutorul a două 
ancore, tip ancoră de tragere, ce sunt acționate de vinciurile de baleiere hidraulice. La 
dimensionarea lor se va avea în vedere ca sistemul să asigure stabilitatea pe poziție, la 
viteze ale curentului cuprinse între 1,5 - 2,5 m/s. 

 Surse de putere: Draga va fi prevăzută cu următoarele surse de putere: 
 Motor principal, diesel, navalizat, cu o putere minimă corelată cu capacitatea de 

dragaj solicitată (3000 m3/h hidromasă). Motorul principal va fi echipat cu sisteme de 
monitorizare a parametrilor de funcționare (turație, temperatură apă de răcire, 
temperatura i presiune ulei) precum i de protecție (temperatură ridicată, 
supraturare, presiune scăzută de ulei) cu afi are în cabina operatorului i în panoul 
local; 

 Motor diesel auxiliar, care va antrena grupul hidraulic i generatorul; 
 Grup hidraulic, antrenat de motorul diesel auxiliar, de putere suficientă pentru a 

alimenta instalația de dragare, sistemul de acționare al picioarelor, sistemul de 
acționare al elindei i alți consumatori hidraulici; 

 Generator, care să asigure necesarul conform bilanțului energetic al navei în timpul 
efectuării dragajului; 

 Grupuri de acumulatori pentru pornirea motoarelor 24Vcc; 
 Grup de acumulatori pentru instalația de avarie 24Vcc; 
 Diesel generator staționar insonorizat i casetat. 
Motoarele trebuie să fie noi i să dețină certificate de emisii noxe în conformitate cu 
reglementările în vigoare, corespunzătoare normei de poluare EU Stage III A. 

 Autonomie: min. 150 de ore de funcționare. 
 Amenajări: Sub cabina operatorului va fi amplasata o cabină de zi pentru servirea mesei 

i un spațiu social. Bucătăria va avea următoarele dotări pentru două persoane: 
chiuvetă, frigider, cuptor microunde, plita electrica cu doua ochiuri, masă pliantă i 
scaune. Spațiul social va fi dotat cu boiler, dus, chiuvetă i scaun wc. Cabina de zi va fi 
izolată fonic i termic, va avea ferestre duble, precum i o u ă de acces (intrare/ie ire) 
de pe puntea principală. Aceasta va fi prevăzută cu un aparat de aer condiționat i un 
pat rabatabil pentru o singura persoană. 

 Alte dotări: Draga va fi echipată cu sisteme de manevră-legare, salvare, stins incendiu, 
santină, lumini i mijloace de semnalizare, comunicații în conformitate cu destinația, 
tipul i zona de navigație. 

 Zona de navigaţie: 3 – căi navigabile interioare - conform OMT nr. 1447/2008 privind 
aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, cu modificările i 
completările ulterioare. 

 
2. NAV  ASISTEN  TIP ÎMPING TOR 

 
 Dimensiuni constructive principale: 

 Lungimea:                      maxim 30 m; 
 Lățimea :                          maxim 10 m; 
 Înălțime de construcție:          maxim 3,20 m; 

(H = Distanța de la chilă la puntea principală a navei) 

 Pescaj (T):             maxim   2,20 m;  
 Forța de împingere va fi dimensionată astfel încât, nava să poată deplasa complexul 

de dragaj cu o viteză de min 8 km/h, amonte, în condițiile unei viteze a curentului 
apei de max 2,5 m/s; 

 Autonomie:                      150 ore mar  liber; 
 Personal îmbarcat:                     6 persoane.  
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 Nava va fi construcţie din oţel naval, sudat, în sistem transversal de construcţie. Corpul 

va avea o structură corespunzătoare pentru navigația prin gheață spartă cu grosimea de 
minim 20 cm. Dimensiunile elementelor de structură şi a învelişului vor fi stabilite în 
conformitate cu cerinţele Autorității Navale Române. 

 Propulsie - două motoare principale Diesel navalizate, ce vor dezvolta puterea necesară 
pentru a putea deplasa complexul de dragaj cu o viteză de min 8 km/h, amonte, în 
condițiile unei viteze a curentului apei de max 2,5 m/s. Motoarele principale vor fi 
echipate cu sisteme de monitorizare a parametrilor de funcționare (turație, 
temperatură i presiune apă de răcire, temperatura i presiune ulei) i de protecție 
(temperatură ridicată, supraturare, presiune scăzută de ulei, cu afi are în timonerie i 
în panoul local). Pornirea i oprirea motoarelor se va putea face electric cu comandă 
atât din timonerie cât i din panoul local. Motoarele vor fi noi i vor deține certificate 
de emisii noxe în conformitate cu reglementările în vigoare, corespunzătoare normei de 
poluare EU Stage III A.  

 Sisteme de punte  
 Sistemul de ancorare va fi dimensionat conform Regulilor pentru zona 3 – ape 

interioare;  
 macara electro-hidraulică, tip knuckle-boom, cu vinci de ridicare, având sarcina de 

lucru în siguranță (SWL) de minim 5 tf  la o deschidere maximă a brațului de 12 m, 
cu sistem de control radio de la distanță i local, utilizată pentru manipularea 
ancorelor de papionaj i a conductei plutitoare, montată în prova-babord. 

 macara electro-hidraulică, tip knuckle-boom, cu vinci de ridicare, având sarcina de 
lucru în siguranță (SWL) de minim 1,4 tf, la o deschidere maximă a brațului de 10 m 
cu sistem de control radio de la distanță i local, utilizată pentru manipularea 
ancorelor de papionaj i a conductei plutitoare, montată în pupa-babord. 

 Pentru pregătirea conductei flotabilă în vederea instalării, nava va trebui să aibă pe 
puntea principală o suprafață continuă de lucru, de min 75 mp, unde ancorele i 
conducta flotabilă pot fi manevrate folosind macaralele din dotarea navei. Această 
zonă a punții se va realiza din tablă striată i va fi acoperită cu vopsea rezistentă la 
ocuri mecanice. Puntea de lucru va fi situată de la prova spre pupa în bord Tb. 

 Spațiile de cazare vor fi amenajate astfel încât să asigure condiții optime pentru un 
număr de minim 6 membri de echipaj. Mobilierul şi inventarul cabinelor şi grupurilor 
sanitare va fi conform standardelor navale şi de bună calitate. Materialele utilizate vor 
fi de tip naval, ignifuge, ne-toxice. Instalația de climatizare pentru cabinele echipajului 
i timonerie, va trebui să asigure o temperatură minimă de 20˚C, la o temperatura 

exterioară de -25˚C i temperatura de maxim 24˚C la o temperatură exterioară de 
40˚C. Va fi compusă dintr-un sistem de răcire cu chiller i splitere pentru fiecare spațiu 
de locuit, sala de mese i timonerie. Pentru încălzire se va folosi un sistem cu centrală 
termică pe motorină i calorifere. 

 Echipamentele de radionavigație vor fi amplasate în timonerie, integrate în pupitrul de 
navigaţie. Dotarea cu echipamente de radionavigație se va face în conformitate cu 
regulile Autorității Navale Române, corespunzătoare zonei de navigație. Se vor 
prevedea cel puţin următoarele echipamente de navigaţie: Radar cu ECDIS,  Indicator 
giraţie nava, GPS, Sondă de navigație, Sistem Automat de Indentificare (AIS), 2 
Radiotelefoane VHF – DSC. 

 Mijloace de salvare în conformitate cu cerinţele specifice tipului navei şi zonei de 
navigaţie. 

  
3. ȘALANDA NEPROPULSAT , TIP HIDROCLAP (2 buc.) 

 
 Nava va fi destinată navigației pe fluviul Dunărea i pe căile navigabile interioare din 

România, care sunt incluse în căile navigabile interioare comunitare repartizate 
geografic în Zona 3 de navigație – căi navigabile interioare - conform OMT nr. 
1447/2008.  

 Dimensiuni  
 Lungimea     maxim 50 m; 
 Lățimea      maxim  10 m;  
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 Înălțime de construcție    maxim    3 m; 
(H = Distanța de la chilă la puntea principală a navei) 

 Pescaj (T)     maxim    2,50 m;  
 Capacitate bunker de încărcare  minim  400 m³. 

 Corpul navei va fi confecționat în întregime din oțel prin îmbinări sudate în structură 
mixtă transversală i longitudinală. Construcția corpului va fi prevăzută cu o 
structură corespunzătoare pentru navigația prin gheață spartă cu grosimea de minim 
20 cm. Magazia de material dragat va fi prevăzută cu sistem preaplin (overflow) 
pentru evacuarea surplusului de apă din hidromasă. 

 Sistemul de ancorare va fi dimensionat conform Regulilor pentru Zona 3 de navigație 
– căi navigabile interioare. 

 Instalația hidraulică va fi alcatuită, în principal din: tanc ulei, tubulatură, armături, 
răcitoare de ulei, grup hidraulic, cilindri hidraulici, precum i dispozitive hidraulice 
de comandă i control. Grupul  hidraulic va fi antrenat de un electromotor,  
alimentat de la tabloul electric al alandei. Presiunea hidraulică generată, va acționa 
cilindrii hidraulici pentru deschiderea i închiderea magaziei alandei. Instalația va fi 
amplasată sub punte, într-un compartiment tehnic specializat, dotat i amenajat 
conform normelor. 

 Instalația electrică - alanda hidroclap va conține un tablou electric, prevăzut cu 
priză (3P+T+N), iar conectarea la nava de manevră, se va realiza cu ajutorul unui 
cablu electric, flexibil de cupru având lungimea min 30 m, pentru alimentarea la 
tensiunea de 400V/50Hz. Tabloul electric va permite i alimentarea navei de la mal, 
acesta conținand în principal: siguranțe, borne pentru conectarea cablului de 
legatura la mal, întrerupător automat tripolar, siguranțe, conectori, indicator de 
succesiune a fazelor, schimbător automat de succesiune a fazelor i voltmetru. 
Tabloul va fi dispus pe punte în zona pupa i va avea grad de protecție 
corespunzator, cât i cele doua prize de alimentare. 

 

4. PONTON ÎNC RCARE – ACOSTARE 
 

 Pontonul va fi destinat navigației pe fluviul Dunărea i pe căile navigabile interioare 
din România, care sunt incluse în căile navigabile interioare comunitare repartizate 
geografic în Zona 3 de navigație conform OMT nr. 1447/2008. Echipamentele care 
urmează să fie montate la bordul navei, trebuie să fie agreate de către Autoritatea 
Navală Română (ANR) i certificate de o societate membră IACS sau Comisia Rinului 
(CCNR), în functie de tipul i destinația acestora la bordul navei.  

 Caracteristici tehnice: 
 Pontonul încărcare - acostare este de tip nepropulsat; 
 Pontonul încărcare - acostare va fi transportat în convoi; 
 Pontonul încărcare acostare va fi echipat cu patru piloni acționați cu cilindri 

hidraulici pentru ancorare la punct fix, un vinci de ancoră acționat hidraulic, un 
sistem de încărcare i distribuție cu acționare hidraulică a materialului dragat în 
alande, două vinciuri laterale de manevrare a  alandelor la încărcare, spații de 

cazare pentru patru persoane. 
 Necesarul de energie electrică va fi asigurată de un grup electrogen  400V/50Hz. 

 Dimensiuni: 
 Lungime                                                minim 28 m; 
 Lățime                                                  minim   8 m; 
 Pescaj                                                   maxim  1,70 m; 
 Vinci manevră alande                           2 buc; 
 Instalație de încărcare a materialului dragat în alande cu acționare hidraulică 

prin tubulatura de minim 400 mm.    
 Autonomie de lucru                                  minim 150 ore;        
 Corpul navei va fi confecționat în întregime din oțel prin îmbinări sudate. 

Suprastructura este un ruf metalic cu un singur nivel. 
 Suprastructura va cuprinde următoarele compartimente: 2 cabine de locuit pentru 2 

persoane, sală de mese, bucătărie, spațiu de depozitare, grup sanitar dotat cu wc i 
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dus, hol cu u i de intrare pe ambele borduri. Sub punte se va realiza compartimentul 
tehnic ai cărui pereți i plafon vor avea izolație termică. 

 Pontonul încărcare - acostare va fi echipat cu patru piloni, astfel dimensionați încât 
să permită acostarea, în condiții de siguranță, a două alande încărcate la capacitate 
maximă. Pilonii vor fi amplasați în borduri, în pupa i  prova navei.  Fiecare pilon va 
fi dotat cu găuri pentru pini de blocare, în vederea blocării pilonilor în diferite 
poziții. Pe timpul transportului, în ape cu adâncime mică, pilonii trebuie să poată fi 
ridicați i blocați (securizați) deasupra liniei de referință a navei. 

 Instalația de încărcare i distribuție a materialului dragat este amplasată în planul 
diametral al navei, înspre prova pontonului i conține un sistem de distribuție-
descărcare, cu conducte în ambele borduri ale pontonului. Pentru încărcarea 
alandei, în fiecare bord al pontonului vor fi amplasate câte un sistem de conducte 

din oțel, cu cuplare articulată, terminate cu un sistem de descărcare, care va asigura 
o distribuție cât mai uniformă a hidromasei. Pentru distribuția materialului dragat în 
alande, fiecare rampă va fi prevazută cu două valvule cu dublă acționare manuală i 

hidraulică, cu comandă în camera operatorului. Sistemul va putea încărca două 
alande simultan sau separat. Conductele de încarcare a alandei, vor trebui să aibă 

o deschidere în afara bordului pontonului, pentru a deversa materialul dragat în 
planul longitudinal al alandei, la o înălțime de aproximativ 2 metri deasupra 
magaziei alandei goale. 

 
 
FINAN AREA INVESTI IEI 

Finanţarea proiectului de investiții se realizează din fonduri europene nerambursabile, 
în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei i transferuri de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Fondurilor Europene potrivit prevederilor art. 6 alin (6) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 40 /2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările i completările ulterioare, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinație.  
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