
 

 

  

 

 
 

Giurgiu, 05 octombrie 2016 
 
 

A fost finalizat proiectul  
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii portuare în portul 

Olteniţa” 
 
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu şi Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Transport” au semnat, în data de 
28.03.2012 şi respectiv 26.03.2012, contractul de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii portuare în portul Olteniţa”, proiect ce a avut ca 
obiectiv realizarea proiectului tehnic şi execuţia de lucrări de infrastructură portuară în 
portul Olteniţa, judeţul Călăraşi, la km 430 pe malul stâng al Dunării(Coridorul Pan 
European de transport VII).  
  
Proiectul a avut un buget total de 24.603.881 lei, din care 12.096.760 lei (69,25%) -
respectiv 14.848.008 lei (85%) începând cu 01.11.2013 constituind finanţare 
nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare 
Regională prin Programul Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, restul sumei fiind 
asigurată de la Bugetul de Stat.  
 
În cadrul proiectului au fost realizate următoarele: 

- Lucrări de refacere pereu în lungime de 200 ml (danele 7 şi 8); 
- Execuţie cheu estacadă de 80 ml (dana 8);  
- Lucrări de reabilitare a pereului existent pe lungimea de 425 ml (danele 3,4,5 şi 6 

şi 60 ml din dana 2), inclusiv racordul din aval în lungime de 40 ml;  
- Execuţie cheu palplanşe pe lungimea de 170 ml (130 ml la dana 1 şi 40 ml la dana 

2); 
- Instalaţii electrice – iluminat electric pentru danele 1,2,3 şi 8 cu stâlpi de iluminat 

cu înălţimea de aproximativ 10 m; 
- Asigurarea danelor 1,2,3 şi 8 cu utilităţi pentru navele care acostează; 
- Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare – reţele alimentare cu apă potabilă; 
- Reţele alimentare cu apă de incendiu; 
- Reţele canalizare pluvială; 
- Semnalizarea navigaţiei – Semnalizarea definitivă a navigaţiei va fi asigurată prin 

pictograme, reglementate prin “Regulamentul de navigaţie pe Dunăre”; 
- Semnalizarea navigaţiei pe timpul lucrărilor de construcţii.   
     

Acest proiect a fost finanţat în cadrul Axei Prioritare 2 „Modernizarea şi dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T”, Domeniul Major 
de Intervenţie 2.3 „Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi dunărene”.  
 
Perioada de implementare a proiectului a fost 26.03.2012 – 30.08.2016. 
 
 
Persoane de contact: 
Ofiţeru Otilia – Coordonator Unitatea de Implementare a Proiectului, telefon: 0246/213003, e-mail: patrimoniu@apdf.ro; 
Dobre Daniela – Responsabil publicitate, telefon: 0246/213003, e-mail: proiecte @apdf.ro; 

 


