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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării 

cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie 
proprie pentru transportul materialului dragat” 

 

 
Secţiunea  a 2-a 

Motivele emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 
 
 
 

     Regimul navigaţiei 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 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 Dunării, prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 

privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Fluvială 

a Dunării de Jos” Galaţi, cu modificările și completările ulterioare. 

     În temeiul actului constitutiv, AFDJ îndeplineşte funcţia de autoritate de 

căi navigabile pe sectorul românesc al Dunării, de la intrarea în ţară la km 

1.075 până la ieşirea în Marea Neagră, pe braţul Sulina, în rada Sulina şi pe 

braţele navigabile ale Dunării.  

     Conform art. 5 din HG nr. 492/2003 și a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, anexă la hotărâre, AFDJ are ca obiect de activitate asigurarea 

adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea 

semnalizării costiere şi plutitoare, efectuarea de măsurători 

topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcţii şi reparaţii construcţii 

hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea efectuării 

pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi 

Brăila şi în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţie tuturor 

utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, 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. 

     Operaţiunile de dragaj pentru asigurarea şi menţinerea gabaritelor 

minime ale şenalului navigabil, recomandate de Comisia Dunării, se 

efectuează în baza analizei făcute pe planuri de măsurători hidrografice, 

volumele de aluviuni necesare a fi dragate, determinându-se cu programe 

specializate. 

     Schimbările dinamice ale morfologiei Dunării, ca urmare a proceselor 

specifice ce au loc sub acţiunea apei curgătoare coroborat cu consistența 

slabă a malurilor, prezintă pe cursul inferior al Dunării o serie de 
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particularităţi cu efecte nefavorabile asupra şenalului navigabil. Procesul de 

eroziune este foarte acut şi conduce la amplificarea transportului aluvionar 

în aval.  

     Cauzele principale ale depunerilor masive de aluviuni cu formare de 

bancuri sunt: lărgirile locale ale albiei, traseul meandrat, circulaţia 

transversală puternică în curbe, trecerea curentului principal de la un mal la 

altul şi întâlnirea acestuia cu curenţii râurilor afluente sau a celor din albia 

majoră în perioada inundaţiilor. 

     Probleme deosebite pentru navigaţie sunt create de bancurile situate în 

traversade, care condiţionează adâncimile navigabile în timpul apelor 

scăzute, îngreunând astfel desfăşurarea navigaţiei. S-a constatat că, în 

perioada apelor mici, adâncimile la praguri scad, un număr mare de zile, sub 

adâncimile  recomandate de Comisia Dunării. 

     Sectorul de Dunăre cuprins între km 375 (Călăraşi) și km 175 (Brăila), 

precum şi cel cuprins între km 845+500 (gura râului Timoc/Gruia) și km 610 

(amonte port Somovit/Calnovăț) prezintă un grad ridicat de dificultate 

pentru navigaţia navelor și a convoaielor fluviale, din cauza formării unor 

puncte critice, unde se impune efectuarea de operaţiuni susţinute de dragaj 

în vederea obţinerii adâncimilor minime necesare desfășurării navigaţiei în 

condiții de siguranță, în conformitate cu Recomandările Comisiei Dunării.  

 

 Punct critic Localizare 

(km) 

 Punct critic Localizare 

(km) 

1 Salcia 823-820 13 Fermecatu 

amonte 

323-322 

2 Bogdan 

Secian 

785-783 14 Fermecatu 

aval 

318-317 

3 Ostrov 

Dobrina 

761-759 15 Cochirleni 309-304 

4 Pietrișu 758-756 16 Cernavodă 297-295 

5 Linovo-

Calafat 

739-736 17 Seimeni 292-289 

6 Păpădia-

Bechet 

678-675 18 Capidava 281-279 
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7 Corabia 633-626 19 Albănești 276-275 

8 Calnovăț 612-610 20 Hârșova 252-250 

9 Turcescu 345-344 21 Giurgeni Vadu-

Oii 

245-243 

10 Caragheorghe 344-342 22 Gropeni 197-195 

11 Lebăda 337-336 23 Dunărea Veche 191-190 

12 Mârleanu 326-325 24 Bordușani  024-021  

(braț Borcea) 

     În sectorul fluvial, cuprins între km 375 – km 175, punctele critice care 

necesită anual lucrări de dragaj sunt Turcescu-Caragheorghe, Fermecatu, 

Cochirleni, Cernavodă, Seimeni, Capidava, Albăneşti, Hârşova, Giurgeni 

Vadu-Oii și Gropeni, iar în sectorul cuprins între km 845+500 – km 610 sunt  

Salcia, Bogdan Secian, Dobrina, Pietrisu, Linovo, Bechet și Corabia. 

     Aceste sectoare nu sunt regularizate şi din acest motiv este necesară 

efectuarea dragajelor intensive de mentenanță a șenalului navigabil, în baza 

măsurătorilor hidrografice. 

     Având în vedere faptul că AFDJ nu deţine drage cu caracteristicile şi 

dotările necesare operării pe sectorul fluvial al Dunării, activitatea de dragaj 

pe acest sector a fost încredințată, în urma unor proceduri de achiziţie 

publică organizate conform legii, unor operatori economici ce au în dotare 

utilajele necesare. Cheltuielile înregistrate de către AFDJ, în urma 

contractelor încheiate cu operatorii economici care efectuează activitatea 

de dragaj, se cifrează la 7.580.393 lei (anul 2012), 4.161.330 lei (anul 2013), 

3.810.490 lei (anul 2014), 5.792.818 lei (anul 2015), 4.019.000 lei (anul 2016) 

6.371.000 lei (anul 2017) și 7.922.550 lei (anul 2018).  

     Astfel, deşi măsurătorile hidrografice se efectuează la termen cu navele 

specializate de măsurători aflate în dotarea AFDJ, lucrările efective de 

dragaj ajung să se realizeze cu mari întârzieri, din cauza termenelor 

necesare organizării procedurilor de achiziţie publică a serviciilor de dragaj. 

Aceste întârzieri, coroborate cu producerea altor fenomene de natură 

hidrologică, fac adeseori imposibilă realizarea în totalitate a volumelor de 

dragaj necesare asigurării gabaritelor minime ale şenalului navigabil, fapt ce 

influenţează în mod negativ navigaţia pe sectorul fluvial al Dunării, 

conducând la creşterea timpilor de navigaţie şi, implicit, a cheltuielilor ce 

revin armatorilor/operatorilor navelor. 

     Proiectul SWIM (SMART Waterway Integrated Management) aprobat în 

cadrul Apelului al 2-lea al Programului Mecanismul pentru Interconectarea 

Europei 2015 (CEF - Connecting Europe Facility - 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, 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: 
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- dragă absorbant refulantă, cu cap tăietor tip freză, cu capacitatea de 

minim 3000 m3/h; navă de asistență tip împingător; 

- șalandă nepropulsată tip hidroclap - 2 bucăți; 

- ponton  acostare - încărcare șalande. 

     Prin HG nr. 715/2018 a fost aprobată Nota de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de 

investiţii "Complex de dragaj fluvial". 

     Pentru perioada 2019-2021, s-a estimat că sunt necesare lucrări pentru 

dragarea următoarelor volume: 725.000 mc - pentru sectorul cuprins între 

km 300 (Cernavodă) și km 175 (Brăila), 550.000 mc - pentru sectorul cuprins 

între km 375 (Călărași) și km 300 (Cernavodă) și 725.000 mc – pentru sectorul 

cuprins între km 845+500 (Gruia) și km 610 (Calnovăț), în punctele critice 

mai sus menționate. 

     Considerăm că dacă AFDJ ar avea în dotare 4 (patru) drage 

autopropulsate dotate cu magazie proprie pentru transportul materialului 

dragat și cu caracteristici tehnice adecvate navigației în zona 3 – ape 

interioare, toate lucrările de întreținere a șenalului navigabil se pot realiza 

la timp și cu cheltuieli mult mai reduse, cu consecințe pozitive asupra 

navigației și, implicit, a creșterii traficului navelor și a volumelor de mărfuri 

transportate pe Dunăre.  

     Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că prin dotarea cu 

complexul de dragaj prin proiectul SWIM, AFDJ va efectua lucrări de dragaj 

capital ce vor determina îmbunătățirea accesului în portul Corabia (km 630), 

deschiderea unei noi traiectorii sustenabile a șenalului în zona punctului 

critic Bechet (km 678 – km 674) și deschiderea celei de-a doua pasă de 

trecere pe în zona podului Calafat - Vidin (km 798 – km 794), este imperios 

necesară achiziția, într-o primă etapă, a două drage fluviale 

autopropulsate, dotate cu magazie proprie pentru transportul 

materialului dragat, cu o capacitate minimă de 400 mc. 

     Prin Avizul nr.1/10 din 19.02.2019 Consiliul Tehnico – Economic al 

Ministerului Transporturilor a avizat favorabil „Nota de fundamentare 

privind necesitatea şi oportunitatea dotării Administrației Fluviale a 

Dunării de Jos R.A. Galați cu două drage fluviale autopropulsate dotate cu 

magazie proprie pentru transportul materialului dragat”.  

     Valoarea estimată a investiției este de 84.137.522 lei, inclusiv TVA, 

echivalentul a 18.016.600 euro, (la cursul BCE din luna octombrie 2018,        

1 euro = 4,67 lei) și durata de realizare este de 22 de luni. 

     În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare, documentaţiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a 

lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte 

categorii de investiţii incluse la poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care 

se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice, se aprobă de către Guvern 

pentru valori mai mari de 30 milioane lei. 

 

11. În cazul 
proiectelor de acte 
normative care 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 
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transpun legislaţie 
comunitară sau 
crează cadrul 
pentru aplicarea 
directă a acesteia 

2.Schimbări 
preconizate 

    Cele două drage fluviale autopropulsate, dotate cu magazie proprie 

pentru transportul materialului dragat, cu o capacitate minimă de 400 

mc, sunt necesare în vederea aducerii la îndeplinire a unor obligaţii ce revin 

statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România 

este parte și, totodată, pentru realizarea obiectului de activitate al AFDJ 

privind asigurarea gabaritelor minime ale şenalului navigabil, respectiv 80 

de metri lățime și 2,5 metri adâncime – pentru sectorul fluvial, în 

conformitate cu recomandările Comisiei Dunării. 

     De asemenea, dotarea cu cele două drage fluviale va permite AFDJ 

realizarea dragajului de mentenanță a şenalului navigabil, evitându-se 

astfel formarea depunerilor de aluviuni în punctele critice. 

     Îmbunătățirea condițiilor de navigație pe Dunăre va conduce la:  

a) creșterea siguranței navigației pe Dunăre;  

b) creșterea cotei de piață a transportului naval, pe teritoriul României; 

c) încurajarea utilizării transportului naval, acesta prezentând avantaje față 

de celelalte moduri de transport - asigură transportul unor cantități mari de 

marfă la un singur voiaj, este mult mai puțin poluant, costurile de transport 

pe apă sunt mai mici decât cele din transportul rutier și feroviar. 

 

3. Alte informaţii     Implementarea proiectului propus va contribui la îndeplinirea 

angajamentelor asumate de România în conformitate cu Tratatul de Aderare 

(cu referire la sectorul transporturi), respectiv cu Obiectivul tematic 

prevăzut de art.9, pct. 7 „Promovarea sistemelor de transport sustenabile și 

eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore” din 

Regulamentul (UE) nr.1303/2013 și urmărește creșterea atractivității 

transportului naval prin îmbunătățirea condițiilor de navigație și a 

mobilității, pe rețeaua TEN-T central și creșterea calității serviciului oferit  

operatorilor de transport naval.  

     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 reţea care furnizează acces 24/7 pentru toţi 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 îmbunătăţirea şi menţinerea şenalului navigabil la 

adâncimea minimă necesară pentru desfăşurarea navigaţiei în condiţii de 

siguranţă, de 2,5 m şi prin investiţiile în elemente care vor reduce sau 

elimina impactul oricăror circumstanţe care pot duce la reducerea 

capacităţii de navigare, ce pot fi evitate; spre exemplu se pot achiziţiona 

complexe pentru dragaj şi remorchere cu clasă de gheaţă sau spărgătoare de 

gheaţă”.   
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

11.  Impactul asupra mediului 

concurenţial si domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

21.Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

22.Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, 

cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei - 

Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale    veniturilor 
bugetare 
a) bugetul de stat, din acesta: 
(i) impozit pe profit; 
(ii) impozit pe venit; 
b) bugetele locale: 
(i) impozit pe profit; 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) contribuţii de asigurări. 

- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare 
a) bugetul de stat, din acesta: 
(i) cheltuieli de personal; 
(ii) bunuri si servicii; 
b) bugetele locale: 
(i) cheltuieli de personal; 
(ii) bunuri şi servicii; 
c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 
(i) cheltuieli de personal; 
(ii) bunuri şi servicii. 

- - 
 

- 
 

- - - 

3. Impact financiar, plus/minus, 
din care: 
a) bugetul de stat; 
b) bugetele locale. 

- - 
 

- 
 

- - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 
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5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare. 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului 

general consolidat.  

Finanţarea proiectului de investiții se realizează de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita 

sumelor aprobate anual cu această destinație și din alte surse 

de finanțare legal constituie, conform programelor de investiţii 

publice aprobate potrivit legii. 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act  normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

2. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie 

a Uniunii Europene 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din 

care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului 

în care activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

 

3. Consultările organizate cu Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 
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autorităţile administraţiei 

publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca 

obiect activităţi ale acestor 

autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind 

procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei 

publice locale la elaborarea 

proiectelor de acte normative 

 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu prevederile HG 

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. Informaţii privind avizarea de 

către 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu necesită aviz de la Consiliul 

Legislativ, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Consiliul 

Economic şi Social, Consiliul Concurenţei, Curtea de Conturi. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

1. Informarea societăţii civile  

cu privire la necesitatea 

elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul prezentului act normativ a fost supus dezbaterii 

publice potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act 

normativ, precum şi efectele 

asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii 

biologice biologice 

Proiectul de act normativ nu produce nici un impact asupra 

acestui domeniu. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
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Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare 

a proiectului de act normativ de 

către autorităţile administraţiei 

publice centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme 

sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest domeniu. 

2. Alte informaţii 
Nu au fost identificate. 

  

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor 

aferente proiectului de investiții “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru 

transportul materialului dragat” care, în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate și  

pe care îl supunem Guvernului spre aprobare. 

 

 

MINISTRUL  TRANSPORTURILOR 
 

Alexandru Răzvan CUC 
 
 
 
 
 
AVIZEAZĂ FAVORABIL: 
 
 

 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

 
Eugen Orlando TEODOROVICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
SECRETAR DE STAT 

 

Ionel MINEA 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

Petre NEACȘA 

 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE 

DIRECTOR 

 

Daniela DEUȘAN 

 

 

 

DIRECȚIA ECONOMICĂ 

DIRECTOR 

 

Laura Diana GÎRLĂ 

 

 

 

D.G.I.P.S.M.P. 

DIRECTOR GENERAL 

 

Mihaela MOCANU 

 

 

 

D.R.T.A.C. 

DIRECTOR 

 

Mirela CEBANU 

 

 

 

D.T.N. 

DIRECTOR 

 

Gabriela MURGEANU 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării 

cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie 

proprie pentru transportul materialului dragat “ 

 

 

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 ”Dragă fluvială autopropulsată cu 

magazie proprie pentru transportul materialului dragat“, beneficiar Regia Autonomă 

“Administrația Fluvială a Dunării de Jos“ Galați, prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinație și din alte surse de finanțare legal constituie, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

Art. 3. - Ministerul Transporturilor și Regia Autonomă “Administrația Fluvială a 

Dunării de Jos“ Galați răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 
 

 
PRIM-MINISTRU  

                                                          
 

VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ 
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                                                    Anexă 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  

privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor proiectului de investiții 

“Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului 

dragat” 

 

    Regimul navigaţiei 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 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 

Dunării, prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei 

Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, cu modificările și completările 

ulterioare. 

     În temeiul actului constitutiv, AFDJ îndeplineşte funcţia de autoritate de căi navigabile 

pe sectorul românesc al Dunării, de la intrarea în ţară la km 1.075 până la ieşirea în Marea 

Neagră, pe braţul Sulina, în rada Sulina şi pe braţele navigabile ale Dunării.  

     Conform art. 5 din HG nr. 492/2003 și a Regulamentului de organizare şi funcţionare, 

anexă la hotărâre, AFDJ are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de 

navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare, 

efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcţii şi reparaţii 

construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea efectuării 

pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi în 

porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţie tuturor utilizatorilor a 

infrastructurii de transport naval, 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. 

     Operaţiunile de dragaj pentru asigurarea şi menţinerea gabaritelor minime ale 

şenalului navigabil, recomandate de Comisia Dunării, se efectuează în baza analizei făcute 

pe planuri de măsurători hidrografice, volumele de aluviuni necesare a fi dragate, 

determinându-se cu programe specializate. 

     Schimbările dinamice ale morfologiei Dunării, ca urmare a proceselor specifice ce au 

loc sub acţiunea apei curgătoare coroborat cu consistența slabă a malurilor, prezintă pe 

cursul inferior al Dunării o serie de particularităţi cu efecte nefavorabile asupra şenalului 

navigabil. Procesul de eroziune este foarte acut şi conduce la amplificarea transportului 

aluvionar în aval.  

     Cauzele principale ale depunerilor masive de aluviuni cu formare de bancuri sunt: 

lărgirile locale ale albiei, traseul meandrat, circulaţia transversală puternică în curbe, 

trecerea curentului principal de la un mal la altul şi întâlnirea acestuia cu curenţii râurilor 

afluente sau a celor din albia majoră în perioada inundaţiilor. 

     Probleme deosebite pentru navigaţie sunt create de bancurile situate în traversade, 

care condiţionează adâncimile navigabile în timpul apelor scăzute, îngreunând astfel 

desfăşurarea navigaţiei. S-a constatat că, în perioada apelor mici, adâncimile la praguri 

scad, un număr mare de zile, sub adâncimile  recomandate de Comisia Dunării. 

     Sectorul de Dunăre cuprins între km 375 (Călăraşi) și km 175 (Brăila), precum şi cel 

cuprins între km 845+500 (gura râului Timoc/Gruia) și km 610 (amonte port 
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Somovit/Calnovăț) prezintă un grad ridicat de dificultate pentru navigaţia navelor și a 

convoaielor fluviale, din cauza formării unor puncte critice, unde se impune efectuarea de 

operaţiuni susţinute de dragaj în vederea obţinerii adâncimilor minime necesare 

desfășurării navigaţiei în condiții de siguranță, în conformitate cu Recomandările Comisiei 

Dunării.  

 

 
 
 

 Punct critic Localizare 
(km) 

 Punct critic Localizare 
(km) 

1 Salcia 823-820 13 Fermecatu amonte 323-322 

2 Bogdan Secian 785-783 14 Fermecatu aval 318-317 

3 Ostrov Dobrina 761-759 15 Cochirleni 309-304 

4 Pietrișu 758-756 16 Cernavodă 297-295 

5 Linovo-Calafat 739-736 17 Seimeni 292-289 

6 Păpădia-Bechet 678-675 18 Capidava 281-279 

7 Corabia 633-626 19 Albănești 276-275 

8 Calnovăț 612-610 20 Hârșova 252-250 

9 Turcescu 345-344 21 Giurgeni Vadu-Oii 245-243 

10 Caragheorghe 344-342 22 Gropeni 197-195 

11 Lebăda 337-336 23 Dunărea Veche 191-190 

12 Mârleanu 326-325 24 Bordușani  024-021  
(braț Borcea) 

 

     În sectorul fluvial, cuprins între km 375 – km 175, punctele critice care necesită anual 

lucrări de dragaj sunt Turcescu-Caragheorghe, Fermecatu, Cochirleni, Cernavodă, 

Seimeni, Capidava, Albăneşti, Hârşova, Giurgeni Vadu-Oii și Gropeni, iar în sectorul 

cuprins între km 845+500 – km 610 sunt  Salcia, Bogdan Secian, Dobrina, Pietrisu, Linovo, 

Bechet și Corabia. 

     Aceste sectoare nu sunt regularizate şi din acest motiv este necesară efectuarea 

dragajelor intensive de mentenanță a șenalului navigabil, în baza măsurătorilor 

hidrografice. 
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     Având în vedere faptul că AFDJ nu deţine drage cu caracteristicile şi dotările necesare 
operării pe sectorul fluvial al Dunării, activitatea de dragaj pe acest sector a fost 
încredințată, în urma unor proceduri de achiziţie publică organizate conform legii, unor 
operatori economici ce au în dotare utilajele necesare. Cheltuielile înregistrate de către 
AFDJ, în urma contractelor încheiate cu operatorii economici care efectuează activitatea 
de dragaj, se cifrează la 7.580.393 lei (anul 2012), 4.161.330 lei (anul 2013), 3.810.490 lei 
(anul 2014), 5.792.818 lei (anul 2015), 4.019.000 lei (anul 2016), 6.371.000 lei (anul 2017) 
și 7.922.550 lei (anul 2018).  
     Astfel, deşi măsurătorile hidrografice se efectuează la termen cu navele specializate 

de măsurători aflate în dotarea AFDJ, lucrările efective de dragaj ajung să se realizeze cu 

mari întârzieri, din cauza termenelor necesare organizării procedurilor de achiziţie publică 

a serviciilor de dragaj. Aceste întârzieri, coroborate cu producerea altor fenomene de 

natură hidrologică, fac adeseori imposibilă realizarea în totalitate a volumelor de dragaj 

necesare asigurării gabaritelor minime ale şenalului navigabil, fapt ce influenţează în mod 

negativ navigaţia pe sectorul fluvial al Dunării, conducând la creşterea timpilor de 

navigaţie şi, implicit, a cheltuielilor ce revin armatorilor/operatorilor navelor. 

     Pentru perioada 2019-2021, s-a estimat că sunt necesare lucrări pentru dragarea 

următoarelor volume: 725.000 mc - pentru sectorul cuprins între km 300 (Cernavodă) și km 

175 (Brăila), 550.000 mc - pentru sectorul cuprins între km 375 (Călărași) și km 300 

(Cernavodă) și 725.000 mc – pentru sectorul cuprins între km. 845+500 (Gruia) și km 610 

(Calnovăț), în punctele critice mai sus menționate. 

     Considerăm că dacă AFDJ ar avea în dotare 4 (patru) drage autopropulsate dotate cu 

magazie proprie pentru transportul materialului dragat și cu caracteristici tehnice 

adecvate navigației în zona 3 – ape interioare, toate lucrările de întreținere a șenalului 

navigabil se pot realiza la timp și cu cheltuieli mult mai reduse, cu consecințe pozitive 

asupra navigației și, implicit, a creșterii traficului navelor și a volumelor de mărfuri 

transportate pe Dunăre.  

     Având în vedere cele de mai sus, este imperios necesară achiziția, într-o primă etapă, 

a două drage fluviale autopropulsate, dotate cu magazie proprie pentru transportul 

materialului dragat, cu o capacitate minimă de 400 mc. 

     Prin Avizul nr.1/10 din 19.02.2019 Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului 

Transporturilor a avizat favorabil „Nota de fundamentare privind necesitatea şi 

oportunitatea dotării Administrației Fluviale a Dunării de Jos R.A. Galați cu două drage 

fluviale autopropulsate dotate cu magazie proprie pentru transportul materialului 

dragat”.  

     Valoarea estimată a investiției este de 84.137.522 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 

18.016.600 euro, (la cursul BCE din luna octombrie 2018, 1 euro = 4,67 lei) și durata de 

realizare este de 22 de luni. 

     În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a)  din Legea nr. 500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, documentaţiile tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii noi, documentaţiile de avizare a 

lucrărilor de intervenţii, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea şi 

oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la 

poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» care se finanţează, potrivit legii, din fonduri 

publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane lei. 
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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  

aferenți proiectului de investiții “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie 

pentru transportul materialului dragat” 

 
                                     
TITULAR:  Ministerul Transporturilor 

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

AMPLASAMENT: Port de reședință Galați 

 
 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

 
-  Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA        mii lei         84.138           
(în prețuri valabile în luna octombrie 2018; 1 Euro = 4,67 lei)      
   

-  Eşalonarea investiției 
 
  - Anul I                INV         mii lei          1.496 
            

- Anul II               INV         mii lei        42.069 
 
- Anul III                      INV         mii lei        40.573 
 

 
- Capacităţi : 

Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru          
transportul materialului dragat                                                          buc.          2 

- capacitatea pompelor de dragaj: min. 2000 mc/h hidromasă, cu concentrație de 
10-30% materie solidă;  

- capacitate magazii: min. 400 mc, la un pescaj maxim de 2,5 m; 

- diametru tubulatură aspirație: min. 350 mm; 

- adâncimea maximă de dragaj: max. 10 m; 

- propulsie - dragele vor fi propulsate de două motoare diesel, ce vor dezvolta 
putere minimă de 500 CP, fiecare;  

Motoarele principale vor antrena sistemul de propulsie, prevăzut cu elice cu pas 
fix, amplasate în duză. Pentru o manevrabilitate ridicată, navele vor fi prevăzute 
cu propulsor prova  (bow thruster), ce va avea o putere de minim 150 CP. 

- autonomie: min. 180 de ore de funcționare; 

- zona de navigaţie: 3 – ape interioare.     

-  Durata de realizare a investiţiei                                           luni  22 
  
      
FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

 
Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și din 
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alte surse de finanțare legal constituie, conform programelor de investiţii publice 

aprobate potrivit legii. 


