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COMISIA DE COORDONARE A MIŞCĂRII NAVELOR MARITIME ŞI DE CĂI NAVIGABILE  
INTERIOARE  ÎN  PORTUL BRĂILA 

 

PROCES  VERBAL  NR. 89 
Încheiat  astăzi 16.05.2023 

La  şedinţa  CCMNMCNI   în  portul  Brăila  au  participat : 

C.N.  A.P.D.M.  S.A.  GALAŢI – SUC.  BRĂILA -  Marcela NICOLAE 
CĂPITĂNIA PORTULUI BRĂILA -  Marin NICA 
A.F.D.J.   R.A.  BRĂILA  -  Dan MOSESCU 
S.P.F.  BRĂILA                                                                      -  Răzvan CIUCIU 
S.C. HERCULES S.A.  BRAILA -  Andrei MOCANU 
A.Z.L.  BRĂILA                                                                     -  Mădălin  STROE 
 

AGENŢII MARITIME AGENŢI/TRANSPORTATORI  FLUVIALI 
RANGE TRANS   BRĂILA - Olteanu L. HERCULES  BRĂILA -  
ORCASHIPPING CONSTANŢA - Bosoi Dragos TTS  PORTURI  FLUV.  BRĂILA - Grigore I. 
IDU SHIPPING GALAŢI - Udrescu  C. NAVROM PORT SERVICES 

GALAŢI 
- Vintilă  D.   

MARIOSANTALENA GALAŢI - Dumitrescu M. ARUAMAR SHIPP GALAŢI - Petrache G. 
BEST MARINE SHIPPING GL. - Constantin G.  SYROM SHIPPING GALAŢI - Tănase E. 
SEAHORSE  MARITIME C-ŢA - Crihan  S. ROMNAV SA  BRAILA -   
LIVAMEX LTD TULCEA - Hercka  S. SC TEHNONAV SNCRN BRAILA - Marton C. 
SANARA SRL GALAŢI - Diaconu Ovidiu  SC DUNAV SRL BRAILA - Bercaru G. 
INADRIA TRANS SRL BRĂILA -Căldăraru A.   
 

BARA  SULINA - 25 picioare  -  7,62  m 
SECTOR  SULINA  - TULCEA - 25 picioare  -  7.62  m 
SECTOR TULCEA  -  ISACCEA - 25 picioare  -  7.62  m 
SECTOR  ISACCEA  -  RENI - 25 picioare  -  7.62  m 
SECTOR  RENI   -  GALAŢI - 25 picioare  -  7.62  m 
SECTOR  GALAŢI  -  BRĂILA - 25 picioare  -  7.62  m 

COTA  DUNĂRII  LA  BRĂILA         377  - 8 cm 
GURĂ  BAZIN  PORT  DOCURI                              7.20 m 
ŞENAL- CENTRU  BAZIN – adâncime minimă                              8.00 m                             
Adâncimile măsurate în dane, gura 
bazinului şi la şenalul centru bazin sunt 
postate pe portalul  C.N. APDM Galaţi: 
www.romanian-ports.ro 

 
 
 
 

CN APDM SA GALAŢI  SOLICITĂ  TUTUROR  OPERATORILOR  PORTUARI, AGENŢILOR  ŞI  COMANDANŢILOR  DE  NAVĂ  
SĂ  CORELEZE PESCAJUL DE  ÎNCĂRCARE  ÎN  APĂ  DULCE  AL  NAVEI  CU  ADÂNCIMEA DIN DANĂ, LA CENTRU ȘI 

GURA BAZINULUI,A ŞENALULUI SI A ZONEI DE ANCORAJ, FUNCŢIE DE COTA DUNĂRII DIN DATA SOSIRII/PLECĂRII 
NAVEI 

 
AVIZARI SOSIRE  NAVE  MARITIME 

   

                                                                 AVIZĂRI PLECARE  NAVE MARITIME 
LEONIDAS 
(EX LAINICI) 

15.05.2023, plecare definitiva din SN VARD Braila 
OPERATOR:SC SN VARD SA BRAILA 
AGENT:SC IDU SHIPPING & SERVICE SRL CONSTANTA 

GRECIA 

 

http://www.romanian-ports.ro/
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SOSIRI  NAVE  MARITIME 
Nr
. 
crt 

Numele  
navei 

Pavilion   Agentul  
navei 

Operator 
portuar 

Data estimată a 
sosirii în portul 
Brăila 

Scop escală Cantita
-te 
marfă 

Destinație/ 
Proveni-
ență 

Dată 
ancorare  
radă  Sulina 

Nr. zile 
stat. 
Radă Sulina 

1  
ZEEBONY 

 
TANZANIA 

SEAHORSE 
MARITIME SRL  

VP CEREALE  
08/10.05.2023 

Inc 
fier vechi 

3500 
MT 

Turcia 29.04.2023 18 

2  
MISK M 

 

TOGO 

AVALON 
SHIPPING SRL 

HERCULES  
BRAILA 

 
08/09.05.2023 

Desc 
laminate 

4909 
MT 

Egypt 08.05.2023 8 

3    
GHAYDAA 

       
LIBAN 

SYROM 
SHIPPING SRL 

ROMANEL 
INT GROUP 

          
05.05.2023 

Desc 
laminate 

4112 
MT 

Egypt 15.05.2023 1 

MANEVRE   ÎN   PORT  NAVE  MARITIME                                                                                    AVIZAT MANEVRE, 
LUCY J D 37/38 – AR BRAILA – la aviz agent Buletin semnat 15.05.2023 

BULETIN ANULAT 
OPERATORUL PORTUAR ȘI COMANDANTUL VOR CORELA PESCAJUL DE ÎNCĂRCARE ÎN APĂ DULCE AL NAVEI CU 

ADÂNCIMEA DIN DANĂ FUNCȚIE DE COTA DUNĂRII 

PLECĂRI  NAVE  MARITIME                                                                                                     AVIZAT MANEVRE, 
LUCY J AR BRAILA – RENI – la aviz agent Buletin semnat 15.05.2023 

BULETIN ANULAT 
LUCY J D 37/38 – RENI – la aviz agent Buletin semnat 15.05.2023 

BULETIN ANULAT 
LUCY J D 37/38 – RENI – la aviz agent DA 

LEONIDAS D.VARD – SULINA – la aviz agent DA 

PAUL D.VARD – M.NEAGRA – la aviz agent DA 

CN SHIP-PART 6316 D.VARD – M.NEAGRA – la aviz agent DA 

OPERATORUL PORTUAR ȘI COMANDANTUL VOR CORELA PESCAJUL DE ÎNCĂRCARE ÎN APĂ DULCE AL NAVEI CU 
ADÂNCIMEA DIN DANĂ FUNCȚIE DE COTA DUNĂRII 

AVIZARI  NAVE  DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ 
   

SOSIRI  NAVE  DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ 
   

MANEVRE  DANA 33  BAZIN  DOCURI – BRĂILA 
LANSARE CU       

DOC 978 
16.05.2023,ora 0900 : se va lansa docul,se va cobori nava Dunav 1 apartinand 
SC PRONAV SHIP. SRL Constanta si se va ridica nava Rovinari 5 apartinand                  
SC NAVROM PORT SERVICE SA Galati 

REPARATII 

ADÂNCIMI  MINIME  LA  DANELE  DE  OPERARE  PORT  BRĂILA 
 

Dana 20 la   25 m  de  coronament 
la   30 m  de  coronament 

    6,60 m 
    7,60 m 

Dana 23 la   0 m  de  cheu 
la   5 m  de  cheu 

    6,00 m 
    9,00 m 

Dana  24 la   0 m  de  cheu 
la   5 m  de  cheu 

    5,70 m 
    8,40 m 

Dana  25 A la  ponton 
la   5 m  de  ponton 

    7,00 m 
  10,00 m 

Dana  25 B la  ponton 
la   5 m  de  ponton 

    8,40 m 
    9,00 m 

Dana  26   la  30 m  de  coronament   
la  35 m  de  coronament 

    8,40 m 
    9,40 m 

Dana  27   la  15 m  de  cheu   
la  20 m  de  cheu 

 + 3,90 m 
 + 3,90 m   

Dana  31 la  20 m  de  cheu 
la  25 m  de  cheu 

    6,40 m 
    7,40 m 

Dana  34 la    0 m  de  cheu 
la    5 m  de  cheu 

    6,40 m 
    6,40 m 

Dana  35 la    0 m  de  cheu 
la    5 m  de  cheu 

    8,30 m 
    7,30 m 
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Dana  36  la    0 m  de  cheu 
la    5 m  de  cheu 

    8,30 m 
    9,90 m 

Dana  37 la    0 m  de  cheu 
la    5 m  de  cheu 

    7,90 m 
    9,00 m 

Dana  38 la    0 m  de  cheu 
la    5 m  de  cheu 

    7,10 m 
    8,30 m 

Dana  40 impracticabilă         -   

Dana  41 la  ponton   10,30 m      

Dana  46 la    1 m  de  cheu 
la    5 m  de  cheu 

    9,30 m       
  10,90 m                      

Km 173+300 

mal drept 
la  ponton PA 1952 
la    5 m    PA 1952 

  10,31 m              Lipsa informatii AGRICOST    
  17,31 m            Ultima actualizare 14.01.2022      

Facilităţile portuare, aflate în zona de administrare a  C.N. APDM Galaţi -  Sucursala Brăila, supuse codului ISPS in 
condițiile normale de exploatare, funcţionează la gradul 1 de securitate. 

NOTE: 
A.P.D.M. Brăila 

(1) Preluarea deşeurilor menajere de la nave acostate la infrastructura administrată de CN APDM SA Galați se 
realizează în program prestabilit conform „Instrucţiunilor privind aplicarea tarifelor CN APDM SA Galaţi” după cum 
urmează: 
- la navele maritime : luni, miercuri şi vineri a fiecărei săptămâni 
- la navele de navigație interioară  : joi a fiecărei săptămâni 

Preluarea deșeurilor menajere de la nave în afara programului prestabilit, se face pe baza unei comenzi 
scrise emise de armator, agent sau beneficiar și depusă cu cel putin 24 de ore înainte de efectuarea prestației  la 
serviciul de specialitate/dispecerat din cadrul sucursalei Brăila, 24 de ore din 24 la adresele de e-mail : 
dispeceratbr@apdmgalati.ro , braila@apdmgalați.ro sau la fax  0239.611.549. 

Pentru navele care acostează la infrastrucura portuară ce nu se află în adminstrarea APDM , preluarea 
deșeurilor de la nave (deșeuri menajere, reziduuri de hidrocarbură, ape uzate menajere, deșeuri periculoase) și 
cursa auto/nava specializată se realizează pe baza unei comenzi scrise și depusă cu cel putin 24 de ore înainte de 
efectuarea prestației  la serviciul de specialitate/dispecerat din cadrul sucursalei Brăila, 24 de ore din 24 la adresele 
de e-mail : dispeceratbr@apdmgalati.ro , braila@apdmgalați.ro sau la fax  0239.611.549 și se facturează. 

Preluarea deşeurilor de hidrocarburi (apă de santină şi ulei uzat ) şi preluarea apelor uzate menajere, 
deșeuri periculoase se realizează 24 de ore din 24 , în baza solicitărilor scrise și depuse cu cel putin 24 de ore înainte 
de efectuarea prestației, transmise pe fax: 0239.611.549 sau e-mail: dispeceratbr@apdmgalati.ro , 
braila@apdmgalați.ro 

 (2) Începând cu data de 25.07.2017, toate tipurile de deșeuri menajere vor fi colectate sortat (nu se vor 
amesteca deșeurile alimentare, cu deșeuri de hârtie, deșeuri sticlă, ambalaje plastic sau ambalaje metalice). 

(3) În atenția armatorilor, operatorilor de nava/portuari, societăților de agenturare: 
Va comunicam că nu se permite operarea navelor în portul Brăila fără respectarea art. 6, alin (1) și (3) din 

Ordinul nr. 251/ 2011 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile 
interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea: 

ART. 6 
(1) Operatorii economici vor înainta secretariatelor comisiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de sosirea 

navelor în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, documentele de avizare de sosire a navelor, 
(2) Operatorii portuari vor comunica zilnic secretariatelor comisiilor datele operative privind operarea 

navelor. 
  (4) În atenția operatorilor portuari  

     Spre știință ANR – Căpitănia Portului Brăila 
Conform cu art. 2 din Instrucțiunile de aplicare a tarifelor portuare valabile de la 01.01.2022, intrarea/ ieșirea navelor 
în/ din danele de operare aflate în concesiunea companiei se face doar cu avizul acesteia. 
În situația în care un beneficiar acumulează debite restante față de companie, CN APDM SA Galați are dreptul de a 
refuza punerea la dispoziție a infrastructurii portuare (conf. art. 8 din Instrucțiuni) 

 
 
 
 

mailto:dispeceratbr@apdmgalati.ro
mailto:braila@apdmgalați.ro
mailto:dispeceratbr@apdmgalati.ro
mailto:braila@apdmgalați.ro
mailto:dispeceratbr@apdmgalati.ro
mailto:braila@apdmgalați.ro
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A.F.D.J.  Galati 
 

AVIZ  CĂTRE  NAVIGATORI  Nr.6/10.01.2023 
    Se aduce la cunostinta navigatorilor ca pentru anul 2023 se mentin in vigoare urmatoarele Avize emise de 
AFDJ  RA  Galaţi  privind  navigaţia  pe  Dunăre si pe bratele acesteia: 
1. Aviz  către  navigatori  nr.3/1992 – Privind navigatia pe sectorul Km 346 – Km 240; 
2. Aviz  către  navigatori  nr.13/2001 – Privind semnalizarea macaralei plutitoare tip „BOCSA” si Ceam de 
500 t esuate la Km 390; 
3. Aviz  către  navigatori  nr.138/2009 – Privind semnalizarea pontonului „211” scufundat in zona Mm 
16+1560 
4. Aviz  către  navigatori  nr.209/2010 – Privind navigatia pe sectorul Km 263 – Km 259; 
5. Aviz  către  navigatori  nr.102/2011 – Privind scufundare Slep nepropulsat nr.1539 la Km 457+300 intre 
malul stang si Ostrovul Gostinu; 
6. Aviz  către  navigatori  nr.21/2015 – Privind  scufundarea  slepului SL 1486 la Km 1049+500; 
7. Aviz  către  navigatori  nr.10/2019 - Privind adancimile minime de navigatie  Bara Sulina - Braila; 
8. Aviz catre navigatori nr.12/2019 - Privind operatiunile de descarcare - incarcare in cadrul obiectivului OIL 
TERMINAL Port International Giurgiulesti; 
9. Aviz catre navigatori nr.47/2019 - Privind lucrari de executie pentru podul suspendat la Braila; 
     Semnalizarea costiera si plutitoare de pe tot sectorul Romanesc al Dunarii se afla actualizata zilnic pe 
Site-ul AFDJ - informatii fluviale – semnalizare - buletin semnalizare. 

AVIZ CATRE NAVIGATORI NR 29/17.02.2023 
Se aduce la cunostinta navigatorilor ca incepand cu data de 19.02.2023, draga absorbant refulanta ‚”DUNAREA 
MARITIMA” va lucra la punctul critic Bara Sulina,de la Hm 82 pana la Hm 87, in scopul asigurarii adancimilor de 
navigatie recomandate de Comisia Dunarii. 
Pentru desfasurarea in siguranta a navigatiei trecerea se va face numai dupa confirmarea de catre draga DUNAREA 
MARITIMA a eliberarii senalului. 
Navigatia se va desfasura cu atentie sporita,conducatorii navelor/convoaielor vor lua toate masurile de respectare a 
Regulamentului de Navigatie pe Dunare in sectorul Romanesc editia 2013. Si a recomandarilor din prezentul aviz. 
Prezentul aviz anuleaza Avizul catre navigatori nr 5/09.01.2023. 

AVIZ CATRE NAVIGATORI NR 53/28.03.2023 
Se aduce la cunostinta navigatorilor ca incepand cu data de 28.03.2023, adancimea minima asigurata de la Bara 
Sulina este de 25 picioare(7,62m). 
Comandantii navelor si convoaielor au obligatia de a-si corela pescajul navei in vederea tranzitarii zonei in deplina 
siguranta cu respectarea „Regulamentului de Navigatie pe Dunare in sectorul Romanesc editia 2013”. 
Nerespectarea prezentului aviz atrage dupa sine raspunderea administrativa,disciplinara sau penala,dupa caz. 
Prezentul aviz anuleaza Avizul catre navigatori nr 32/22.02.2023. 

 
CĂPITANIA PORT BRĂILA 
 

                                                                  Nr.  1/56/1 din  03.01.2023 

            Se aduce la cunoştinţa tuturor navigatorilor şi a celor interesaţi că pentru anul 2023, în zona de jurisdicţie 

a Căpităniei Portului Brăila, se menţin în vigoare prevederile următoarelor Avize către navigatori emise de 

organe teritorial-operative ale ANR, după cum urmează: 

1. Aviz către navigatori nr. 41/5644/20.09.2006 – privind comunicări date către Port Control – VTMIS 

Brăila de către nave/convoaie - emis de CP Brăila; 

2. Aviz către navigatori nr. 30/3641/06.08.2007 privind instituire măsuri speciale privind navigaţia pe braţ 

Măcin, în condiţii de nivel scăzut al cotelor apelor Dunării – emis de CZ Galaţi; 

3. Aviz către navigatori nr. 28/2866 / 27.06.2008 – privind  raportarea către VTMIS Măcin a  tranzitului şi  

manevrelor  portuare  ale  navelor  de  navigaţie  interioară,  în zona  de jurisdicţie - emis de CZ Galați; 

4. Aviz către navigatori nr. 63/8000/24.12.2009-privind scufundarea unei nave la km. 35+100, mal drept, 

braţ Măcin - emis de CZ Galați; 

5. Aviz către navigatori nr. 48/10719/28.12.2010 – privind semnalizarea barjei 2219, scufundată la km.169, 

mal stâng, Dunăre, dana 39-40, Port Brăila - emis de CP Brăila; 
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6. Aviz către navigatorinr. 4/2705/21.07.2014 privind semnalizarea epavei drăgii Fileşti, scufundată la 

km.172+655, Dunăre, mal stâng, emis de CP Brăila; 

7. Aviz către navigatori nr. 6/3613/24.09.2014 privind conducerea ambarcaţiunilor de pescuit cu lungimea 

maxi-mă până la 15 m, inclusiv, şi puterea motorului până la 185 kw, inclusiv - emis de CP Brăila; 

8. Aviz către navigatori nr. 10/108.499/2278/20.10.2016 privind locuri de ancoraj şi locuri de rondou pentru 

navele maritime şi de ape interioare, în portul Brăila – emis de CP Brăila; 

9.  Aviz către navigatori nr. 6/111.242/2731/19.10.2017 – privind semnalizarea barjei 1604, scufundată la 

km.169+500, Dunăre, mal stâng, (dana 26 Port Brăila) - emis de CP Brăila; 

10.  Aviz către navigatori nr. 4/127008/3963/13.12.2018 privind puncte de trecere cu bacul și Instrucțiuni de 

trecere  - emis de CP Brăila. 

11. Aviz către navigatori nr. 30/102058/06.11.2020 privind zonele de jurisdicție ale căpităniilor de port și 

oficiilor de căpitănie din componența Căpităniei Zonale Galați - emis de CZ Galați; 

12. Aviz către navigatori nr. 10/60783/1605/25.06.2021 – privind stabilirea sectoarelor din apele naţionale 

navigabile pe care se pot desfăşura activităţile sportive şi de agrement, precum şi  

           tipurile de nave cu care se desfăşoară aceste activităţi în zona de jurisdicție a Căpităniei Portului                                         

Braila și a Oficiului de Căpitănie Măcin - emis de CP Brăila;  

13. Aviz către navigatori nr. 13/95725/2525/12.10.2022 privind iernaticul de nave în perioada de iarnă 2022-

2023, în zona de jurisdicţie a CP Brăila - emis de CP Brăila.  

         AVIZ CĂTRE NAVIGATORI 

                                            Nr. 3 / 11528/294 din 09.02.2023 
            Se aduce la cunoştinţa navigatorilor şi tuturor celor interesaţi că în zona bazinului Port Brăila se execută lucrări de dragaj 

pentru lucrarea de investiții “Modernizarea Portului Brăila”. 

     Lucrările se vor executa pe timp de zi, între orele 06.00 – 21.00, cu un complex de dragaj format din: 

   - împingătoarele ROVINARI 14, DEDA și remorcherul ABRUD 

 - navele de șantier (salandele) SIRET 3, SIRET 4 și SIRET 5; 

 - instalațiile plutitoare (macarale plutitoare) 2066/subst., 1194/subst., 1193/subst.;  

- barja 2215/subst.. 

Materialul dragat, rezultat în urma lucrărilor de dragaj, va fi deversat, cu respectarea condițiilor impuse de administrația de 

cale navigabilă, în zonele: 

                - între Km 167 – 168, Dunăre, punct Cârciumaru, mal drept; 

- între Km 174 – 175, Dunăre, aval Ostrov Bratușca, mal drept; 

- între Km 184+100 – 185+200, Dunăre, cât mai aproape de malul drept.           

Complexul de dragaj va fi semnalizat conform prevederilor RND şi va avea asigurată permanent legătura radio cu Centrul de 

management al traficului de nave (Port Control) din cadrul Căpităniei Portului Brăila,  în canalul VHF 16.  

Orice manevră a navelor din cadrul complexului de dragaj se va executa cu aprobarea operatorului de la VTMIS-Port Control 

Brăila, cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă a navigaţiei și securității navelor.  

Pentru tranzitarea zonei, se va avea în vedere ca navigaţia să se desfăşoare cu viteză redusă, pentru evitarea formării valurilor şi 

a efectelor de sucţiune. 

Vor fi respectate, totodată, condițiile menționate în Avizul nr. 1/D/01.02.2023 privind deversarea materialului dragat, valabil 

până la data de 31.12.2023, emis de Administrația Fluvială a Dunării de Jos RA Galați. 

           Nerespectarea prezentului aviz atrage răspunderea celor vinovaţi, conform legislaţiei în vigoare. 

AVIZ CĂTRE NAVIGATORI 

                                Nr. 4 / 42915/972 din 10.05.2023 
            Se aduce la cunoştinţa navigatorilor şi tuturor celor interesaţi că în perioada 15.05.2023 – 31.12.2023 se execută lucrări de 

dragaj în bazinul și cala de lansare din zona Șantierului Naval VARD Brăila SA. 

            Lucrările se vor executa pe timp de zi, între orele 07.00 – 15.00, cu un complex de dragaj format din: 

   - remorcher CORAL; 

- instalația plutitoare (draga cu cupe) 2175; 

- nava de șantier (șalanda) 1335; 

- nava de șantier (șalanda) 1299. 

Materialul dragat va fi deversat în zona cuprinsă între Km 174 – 175, aval Ostrov Bratușca, mal drept, în afara șenalului 

navigabil.   
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Complexul de dragaj va fi semnalizat conform prevederilor RND şi va avea asigurată permanent legătura radio cu Centrul de 

management al traficului de nave (Port Controlul) din cadrul Căpităniei Portului Brăila,  în canalul VHF 16.  

Orice manevră a navelor din cadrul complexului de dragaj, se va executa cu aprobarea ofiţerului de la VTMIS/Port Control 

Brăila, cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă a navigaţiei și securității navelor. 

Pentru tranzitarea zonei, se va avea în vedere ca navigaţia să se desfăşoare cu viteză redusă, pentru evitarea formării valurilor şi 

a efectelor de sucţiune. 

Vor fi respectate, totodată, condițiile menționate în Avizul nr. 3/D/06.03.2023 emis de Administrația Fluvială a Dunării de Jos 

RA Galați privind deversarea materialului dragat. 

            Nerespectarea prezentului aviz, atrage răspunderea celor vinovaţi, conform legislaţiei în vigoare. 

 
 Incepand cu data de 19.07.2019 orice manevra cu navele, de intrare/acostare in bazinul Portului Braila, 
inclusiv dana 33, pentru operatiunile de incarcare/descarcare/reparatii, vor fi aprobate in conformitate cu 
prevederile OMTI nr.251/05.04.2011 in sedintele CCMNMCNI in Portul Braila. 
                     
                    PREŞEDINTE  C.C.M.N.M.C.N.I.                                                   SECRETAR C.C.M.N.M.C.N.I. 

 
                   NICOLAE Marcela                                                                           CERNAT Iulian 


