COMISIA DE COORDONARE A MIŞCĂRII NAVELOR MARITIME ŞI DE CĂI
NAVIGABILE INTERIOARE ÎN PORTUL BRĂILA
PROCES VERBAL NR.09
Încheiat astăzi 15.01.2021
La şedinţa CCMNMCNI în
C.N A.P.D.M. S.A GALAŢI - SUC. BRĂILA
CĂPITĂNIA PORTULUI BRĂILA
A.F.D.J R.A BRĂILA
S.P.F BRĂILA
S.C HERCULES S.A BRAILA
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portul Brăila au participat :
- Gheorghe SCARLAT
- Marin NICA
- Ionel BADEA
- Răzvan CIUCIU
- Costel CHIOSEA
- Mădălin STROE

AGENŢII MARITIME

AGENŢI/TRANSPORTATORI FLUVIALI

RANGE TRANS BRĂILA
ORCASHIPPING CONSTANŢA
IDU SHIPPING GALAŢI
MARIOSANTALENA GALAŢI
BEST MARINE SHIPPING GL.
SEAHORSE MARITIME C-ŢA
LIVAMEX LTD TULCEA

- Olteanu L.
- Bosoi Dragos
- Udrescu C.
- Dumitrescu M.
- Constantin G.
- Crihan S.
- Hercka S.

HERCULES BRĂILA
TTS PORTURI FLUV. BRĂILA

SANARA S.R.L GALAŢI
INADRIA TRANS SRL BRĂILA

- Diaconu Ovidiu
-Căldăraru Adrian

SC DUNAV SRL BRAILA

BARA SULINA
SECTOR SULINA - TULCEA
SECTOR TULCEA - ISACCEA
SECTOR ISACCEA - RENI
SECTOR RENI - GALAŢI
SECTOR GALAŢI - BRĂILA
COTA DUNĂRII LA BRĂILA
GURĂ BAZIN PORT DOCURI
ŞENAL- CENTRU BAZIN – adâncime minimă
Adâncimile măsurate în dane, gura bazinului
şi la şenalul centru bazin sunt postate pe
portalul C.N. APDM Galaţi:
www.romanian-ports.ro

HIMALAYA

NAVROM PORT SERVICES GALAŢI

ARUAMAR SHIPP
GALAŢI
SYROM SHIPPING GALAŢI
ROMNAV S.A BRAILA
SC TEHNONAV SNCRN BRAILA

- 25 picioare
- 25 picioare
- 25 picioare
- 25 picioare
- 25 picioare
- 25 picioare

-

- Vârtejaru S.
- Grigore I.
- Vintilă D.
- Petrache G.
- Tănase E.

- Potec G.
- Marton C.
- Bercaru Ghe.

7.62 m
7.62 m
7.62 m
7.62 m
7.62 m
7.62 m
429 + 7 cm
10,10 m
10,30 m

AVIZARI NAVE MARITIME
16.01.2021Pentru descarcare laminate cca 2497,900 MTS
OPERATOR : ROMANEL BRAILA
AGENT : ARUAMAR SHIPPING GALATI
SOSIRI NAVE MARITIME

TURCIA

MANEVRE ÎN PORT NAVE MARITIME
IZMAIL
IZMAIL

D.34/35 – AR BRAILA – la aviz agent / port
D34/35 -AR -BRAILA -la aviz agent /port

HIMALAYA

AR-BRAILA – D46 Romanel la aviz agent /port

DA
Buletin semnat in
14.01.2021Buletin anulat
DA

PLECARI NAVE MARITIME
IZMAIL
IZMAIL

AR BRAILA – SULINA – la aviz agent
AR BRAILA -SULINA -la aviz agent /port

DA
Buletin semnat in
14.01.2021Buletin anulat

AVIZĂRI NAVE FLUVIALE
SOSIRI NAVE FLUVIALE
MANEVRE DANA 33 BAZIN DOCURI – BRAILA

ADÂNCIMI MINIME LA DANELE DE OPERARE PORT BRĂILA
Dana 20
Dana 23

la
la
la
la

25 m de coronament
30 m de coronament
0 m de cheu
5 m de cheu

7,40 m
9,10 m
8,40 m
10,40 m

Dana 24

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

8,10 m
10,10 m

Dana 25 A

la ponton
la 5 m de ponton

9,20 m
11,90 m

Dana 25 B

la şlep
la 5 m de şlep

8,80 m
10,10 m

Dana 26

la 30 m de coronament
la 35 m de coronament

9,90 m
10,80 m

Dana 27

la 15 m de cheu
la 20 m de cheu

+ 1,60 m
+ 1,60 m

Dana 31

la 20 m de cheu
la 25 m de cheu

8,70 m
9,70 m

Dana 34

la
la

0 m de cheu
5 m de cheu

9,60 m
10,70 m

Dana 35

la
la

0 m de cheu
5 m de cheu

10,30 m
10,80 m

Dana 36

la
la

0 m de cheu
5 m de cheu

10,00 m
10,60 m

Dana 37

la
la

0 m de cheu
5 m de cheu

8,90 m
10,40 m

Dana 38

la
la

0 m de cheu
5 m de cheu

9,10 m
10,10 m

Dana 40

impracticabilă

Dana 41
Dana 46

la ponton
la 1 m de cheu
la 5 m de cheu

Km 173+300
mal drept

la ponton PA 1952
la 5 m PA 1952

10,80 m
8,10 m
9,80 m
8,34 m
15,34 m

Lipsa informatii AGRICOST
Ultima actualizare 27.11.2020

Facilităţile portuare, aflate în zona de administrare a C.N. APDM Galaţi - Sucursala Brăila, care sunt sub incidenţa
Codului ISPS, în condiţii normale funcţionează la gradul 1 de securitate

NOTĂ - A.P.D.M. Brăila
-(1) Începând cu data de 25.07.2017, toate tipurile de deseuri menajere vor fi colectate sortat
(nu se vor amesteca deseurile alimentare cu deseuri de hârtie, deseuri sticlă, ambalaje plastic sau ambalaje
metalice).
- (2) Zilnic în intervalul orar 07.30 – 10.30 aveţi obligaţia de a înainta în scris la secretariatul Comisiei de
Coordonare a Mişcării Navelor Maritime şi Fluviale programul navelor ce urmează să acceadă în danele portului
cu specificarea exactă a danei şi operaţiunii ce urmează a se efectua.
- (3) C.N A.P.D.M S.A. Galaţi aduce la cunoştinţa tuturor operatorilor portuari, agenţilor şi comandanţilor
de nave că potrivit prevederilor Ordinului MT nr.251/05.04.2011, art.3 alin. a, BULETINELE DE PILOTAJ
aprobate în şedinţa CCMNMCNI sunt valabile 24 de ore.
- (4) C.N. A.P.D.M. Galaţi aduce la cunoştinţa tuturor operatorilor portuari, agenţilor de nave şi comandanţilor de
nave, că începând cu data de 30.11.2012, pune în aplica
re O.G.nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii.
-(5) 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
În afara programului prestabilit, deşeurile menajere se pot prelua de la nave, 24 de ore din 24 în baza
comenzilor scrise, transmise pe fax: 0239.611.549 sau email : dispeceratbr@apdmgalati.ro
Preluarea deşeurilor de hidrocarburi (apă de santină şi ulei uzat) şi preluarea apelor uzate menajere (fecaloide
şi gospodăreşti ) se realizează 24 de ore din 24 , în baza solicitărilor scrise, transmise pe fax: 0239.611.549 sau email :
dispeceratbr@apdmgalati.ro
Navele vor intra la operare conform avizului operatorului portuar si functie de ordinea sosirii.

NOTĂ - A.F.D.J. Galati
AVIZ CĂTRE NAVIGATORI nr.1/07.01.2021
Se aduce la cunostinta navigatorilor ca pentru anul 2021 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.4/1995 - Privind exploatarea punctului de trecere frontiera la Km 678+200 (BechetOriahovo)
3. Aviz către navigatori nr.5/1998 - Privind loc de ancoraj pentru navele ce tranziteaza Canalul Sulina incarcate cu
materiale explozive; Mm 34+1/2 - Mm 35, mal drept si Hm 15 sau Hm 35;
4. Aviz către navigatori nr.13/2001 - Privind semnalizarea macaralei plutitoare tip „BOCSA” si Ceam de 500 t esuate
la Km 390;
5. Aviz către navigatori nr.20/2007 - Privind navigatia pe Dunarea Fluviala, intre Km 289 si Km 291, de la cota +50
cm mira port Cernavoda, cu tendinta de scadere, navigatia se poate face si pe ruta dintre Ostrovul Fas>ole si Insula
Tarii, cu modificarile pozitiilor semnalizarii existente conform Buletin semnalizare actualizat pe site AFDJ;
6. Aviz către navigatori nr.138/2009 - Privind semnalizarea pontonului „211” scufundat in zona Mm 16+1560
7. Aviz către navigatori nr.209/2010 - Privind navigatia pe sectorul Km 263 - Km 259;
8. Aviz către navigatori nr.102/2011 - Privind scufundare Slep nepropulsat nr.1539 la Km 457+300 intre malul stang si
Ostrovul Gostinu;>
9. Aviz către navigatori nr.154/2011 - Privind navigatia intre Km 626 - Km 632 cu modificarile pozitiilor semnalizarii
existente conform Buletin semnalizare actualizat pe site AFDJ
10. Aviz către navigatori nr.153/2011 - Privind punct imbarcare - debarcare Pilot Mm 60 - Mm 61 mal stang Ucraina
11. Aviz către navigatori nr.150/2013 - Privind navigatia pe Bratul Caleea cu modificarile pozitiilor semnalizarii
existente conform Buletin semnalizare actualizat pe site AFDJ;
12. Aviz către navigatori nr.21/2015 - Privind scufundarea slepului SL 1486 la Km 1049+500;
13. Aviz către navigatori nr.209/2015 - Privind infiintare zona de parcare Km 935+400 - Km 935+650;
14. Aviz către navigatori nr.10/2019 - Privind adancimile minime de navigatie Bara Sulina - Braila;
15. Aviz catre navigatori nr.12/2019 - Privind operatiunile de descarcare - incarcare in cadrul obiectivului OIL
TERMINAL Port International Girgiulesti;
16. Aviz catre navigatori nr.47/2019 - Privind lucrari de executie pentru podul suspendat la Braila;
17. Aviz catre navigatori nr.156/2019 - Privind infiintare loc ancoraj Km 635 - Km 636.
18. Aviz catre navigatori nr.134/2020 – Privind plantarea unei Geamanduri Hidrometeorologice in Bara Sulina

NOTĂ - CĂPITANIA PORT BRAILA
AVIZ CĂTRE NAVIGATORI
Nr.1/178//24 din 04.01.2021
Se aduce la cunoştinţa tuturor navigatorilor şi a celor interesaţi că pentru anul 2021, 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 limitele portului Brăila şi comunicări date către
Port Control – VTMIS Brăila de către nave/convoaie - emis de CZ Galați;
2. Aviz către navigatori nr. 9/1406/14.03.2006 - privind amplasare semnal costier C1 la km.14+500, mal
drept, braţ Măcin, pentru semnalizare epavă barja 2291- emis de CZ Galați;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. Aviz către navigatori nr. 4/2705/21.07.2014 privind semnalizarea epavei drăgii Fileşti, scufundată la
km.172+655, Dunăre, mal stâng, emis de CP Brăila;
8. 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;
9. Aviz către navigatori nr. 9/55680/16.06.2016 – privind stabilirea sectoarelor de ape navigabile
interioare în care se pot desfășura activităţi sportive şi de agrement– emis de CZ Galaţi;
10. 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;
11. 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;
12. Aviz către navigatori nr. 4/127008/3963/13.12.2018 privind puncte de trecere cu bacul și Instrucțiuni de
trecere - emis de CP Brăila.
13. Aviz către navigatori nr. 15/92548/2751/12.10.2020 privind iernaticul de nave în perioada de iarnă 20202021, în zona de jurisdicţie a CP Brăila - emis de CP Brăila;
14. Aviz către navigatori nr. 30/102058/05.11.2020 privind zonele de jurisdicție ale căpităniilor de port și
oficiilor de căpitănie din componența Căpităniei Zonale Galați - emis de CZ Galați;
15. Aviz către navigatori nr. 16/102890/09.11.2020 privind efectuarea lucrărilor de scafandrerie în zona calei
de lansare a Șantierului Naval Vard Brăila - emis de CP Brăila;
16. Aviz către navigatori nr. 32/108785/24.11.2020 privind zonele de ancoraj stabilite în jurisdicția unităților
teritorial-operative din componența Căpitănie Zonale Galați - emis de CZ Galați.

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 CCMNCNI in
Portul Braila.
PREŞEDINTE C.C.M.N.M.C.N.I

SCARLAT Gheorghe

SECRETAR C.C.M.N.M.C.N.I.

Tranole Toader

