
 
 
În cadrul proiectului DaHar – “Dezvoltarea porturilor interioare ale Dunării”, CN APDF SA 

Giurgiu, mai aproape de utilizatorii căilor navigabile 
 
Proiectul DaHar, prin partenerii săi din şapte tări riverane Dunării, împărtăşeşte viziunea 

provocărilor din cadrul strategiei Dunării şi urmăreşte în special studierea oportunităŃilor de dezvoltare a 
porturilor şi a transportului pe căile navigabile din Sud-Estul Europei. Astfel, parteneriatul doreşte să 
identifice direcŃiile de dezvoltare pentru regiunea Dunării, prin evaluarea situaŃiei curente precum şi a 
atributelor şi potenŃialului de dezvoltare a porturilor, în zona de parteneriat. 

Proiectul este structurat în cinci grupuri tematice, ce vor pune bazele creării planurilor locale de 
acŃiune, recomandări politice specifice, şi direcŃii comune de dezvoltare: 

1. Infrastructura logistică a porturilor şi modele de operare portuară; 
2. Dezvoltarea legăturilor de transport între căile navigabile fluviale, rutiere şi feroviare; 
3. Integrarea porturilor din oraşele mici şi mijlocii în dezvoltarea liniilor de servicii RoRo şi containere; 
4. Serviciile de Informare Fluvială – RIS - managementul transportului de mărfuri; 
5. Navigabilitatea şi protecŃia mediului. 

 
ActivităŃile grupului tematic privind Serviciile de Informare Fluvială – RIS - managementul transportului 

de mărfuri vizează testarea utilizării Serviciilor de Informare Fluvială, în vederea eficientizării 
managementului transportului de mărfuri pe Dunăre. Obiectivul este acela de a creşte gradul de 
conştientizare a avantajelor oferite de utilizarea tehnologiilor moderne în rândul tuturor celor implicaŃi în 
transportul pe căile navigabile interioare. 

În cadrul domeniului web www.apdf-ris.ro, pentru portul Giurgiu, începând cu data de 15.06.2013, va 
funcŃiona un software dedicat testării eficienŃei sale în optimizarea operaŃiunilor de acordare a acceptului de 
intrare în port a navelor ce tranzitează portul Giurgiu, activitate ce corespunde implementării acŃiunii pilot 
din cadrul proiectului DaHar. 

Toate navele vor avea acces la informaŃiile despre Complexul Portuar Giurgiu (obiecte definite prin RIS 
Index) şi vor putea obŃine online acceptul de intrare în portul Giurgiu. 

Pentru obŃinerea acceptului de intrare în portul Giurgiu, tot ce trebuie să faceŃi este: 
1. AccesaŃi website-ul www.apdf-ris.ro 
2. CompletaŃi câmpurile cu datele solicitate 
3. TransmiteŃi solicitarea de obŃinere a acceptului de intrare în portul Giurgiu 

Această acŃiune pilot se va desfăşura în perioada 15.06.2013 – 15.07.2013, însă website-ul www.apdf-
ris.ro, va fi disponibil şi după acestă dată, pentru a furniza informaŃii despre Complexul Portuar Giurgiu şi 
pentru obŃinerea acceptului online de intrare în portul Giurgiu. 
 
Contact: 
Compania NaŃională AdministraŃia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu (CN APDF SA Giurgiu) 
Adresa: Şoseaua Portului Nr. 1, Giurgiu, România 
Telefon: +40.246.213.003 
Fax: +40.21.311.05.21 
E-mail: dispecerat@apdf.ro 
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