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Începerea Proiectului “Dezvoltare Port Tulcea - Etapa I” 
 
 

La data de 10.07.2020, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Mari-
time SA, în calitate de beneficiar al finanţării, reprezentată legal de domnul 
Şerban Alexandru -Gabriel având funcţia de Director General şi Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii �i Comunica�iilor, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Transport, reprezentat de domnul Lucian Nicolae Bode, în 
calitate de Ministru al Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, au convenit 
la încheierea contractului de finan�are nr. 72/10.07.2020.  

Obiectul contractului de finan�are îl reprezintă acordarea finan�ării 
nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea proiectului ”Dezvoltare 
Port Tulcea -     Etapa I”, cod SMIS 2014+:131430. Perioada de implementare a 
proiectului este de 63 luni.  

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 64.246.210,90 lei, din care 
valoarea totală eligibilă este de 53.822.747,91 lei. AM POIM/ OIT acordă o 
finan�are nerambursabilă în sumă maximă de 45.749.335,73 lei, echivalentă cu 85% 
din valoarea totală eligibilă aprobată. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie cre�terea atractivită�ii �i 
accesibilitătii Portului Tulcea prin asigurarea unui transport navigabil bazat pe 
principiile durabilită�ii, inovării �i securită�ii, capabil să asigure legături  rapide �i 
eficiente cu pie�ele interna�ionale, pentru fluidizarea maximă a circula�iei 
mărfurilor, asigurând totodată o infrastructură portuară la standarde europene în 
acord cu practicile �i politicele UE �i în contextul Obiectivului specific POIM 2.4.  

Urmare implementării proiectului, se estimează că traficul de mărfuri va cre�te cu 
54,10%, respectiv va ajunge la 2,1 Mil.tone/an contribuind astfel la a atingerea 
indicatorului de rezultat ai Axei prioritare 2: 2S3 Mărfuri transportate pe căi 
navigabile interioare. 

 



	

La data de 08.09.2020 s-au semnat contractele de proiectare �i execu�ie a 
lucrărilor identificate în Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul ”Dezvoltare Port 
Tulcea – Etapa I” – Lot I Port Industrial �i Lot II Port Comercial, între CN APDM SA în 
calitate de Beneficiar �i Asocierea formată din Canal Sea Services SRL & Ave Tebia 
SRL & Aduro Impex SRL cu ter� sus�inător Lesaci Com SRL �i ter� sus�inător �i 
subcontractant Eurocerad Interna�ional SRL, în calitate de Antreprenor. Liderul 
asocierii este Canal Sea Services SRL Constan�a. Valoarea contract Lot I = 
23.003.694,24 lei, exclusiv TVA. Valoare contract Lot II – Port Comercial = 
21.708.348,62 lei, exclusiv TVA. 

Rezultate așteptate:   

Port Industrial Tulcea: cheu vertical nou creat = 100 ml; teritoriu portuar nou creat 
= 4.000 mp; reabilitare cheu existent = 230 ml; realizare lucrări aferente re�elelor 
de utilită�i. 

Port Comercial Tulcea: cheu vertical nou creat = 323 ml; teritoriu portuar nou 
creat = 4.000 mp; platformă de circula�ie la cheu = 3.520 mp; reabilitare drum    
acces la cheu = 125 ml; realizare lucrări aferente re�elelor de utilită�i. 

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

 
Date de contact:                                                                                                                          

Şerban Alexandru – Gabriel, Director General: directorgeneral@apdmgalati.ro                              

David Gabriela, Manager Proiect: apdm@apdmgalati.ro, dpt@apdmgalati            

 
 

 

 

 

 

 

 


