COMISIA DE COORDONARE A MIŞCĂRII NAVELOR MARITIME ŞI DE CĂI NAVIGABILE
INTERIOARE ÎN PORTUL GALAŢI
PROCES VERBAL NR. 11
Încheiat astăzi 17.01.2019
La şedinţa CCMNMCNI în portul Galaţi au participat:
C.N A.P.D.M – S.A GALAŢI

- Luminița VLAD

CĂPITĂNIA PORTULUI GALAŢI

- Daniel STROIU

A.F.D.J – R.A GALAŢI

- Ciprian COTIGĂ

S.N C.F.R MARFĂ GALAŢI
S.C DOCURI S.A GALAŢI
S.C PORT BAZINUL NOU S.A GALAŢI
S.C ROMPORTMET S.A GALAŢI
A.Z.L R.A GALAŢI
S.C ROMPORT SURVEY S.R.L GALAŢI
POLIŢIA DE FRONTIERĂ GALAŢI
TTS PORTURI FLUVIALE SA GALAŢI

- Vasile MANOLACHE
- Cătălin MIHĂILESCU
- Cătălin MIHĂILESCU
- Adrian LUCA
- Adrian LUNGEANU
- Emil SEREA
- comisar Lucian OPRESCU
- Romulus GHEORGHIŢĂ

AGENŢII MARITIME

AGENŢI/TRANSPORTATORI FLUVIALI

IDU SHIPPING CONSTANŢA
ARUAMAR SHIPPING GALAŢI
DAMARO SHIPPING GALAŢI
LIVAMEX LTD TULCEA
NAVLOMAR MARITIME CONSTANŢA
BEST MARINE SHIPPING GALAŢI
SEAHORSE MARITIME CONSTANŢA
MARIO SANTALENA LTD GALAŢI
SANARA SRL GALAŢI

- Udrescu C. CNFR NAVROM GALAŢI
- Petrache G. NAVROM PORTSERVICE GALAŢI
- Manea N.
LIVAMEX LTD TULCEA
- Hercka S.
MARIO SANTALENA LTD GALAŢI
- Cusmin B.
- Câșleanu L.
- Crihan S.
- Dumitrescu M.
- Diaconu O.

BARA SULINA
SECTOR SULINA – TULCEA
SECTOR TULCEA – ISACCEA
SECTOR ISACCEA – RENI
SECTOR RENI – GALAŢI
SECTOR GALAŢI – BRĂILA
COTA DUNĂRII
GURĂ BAZIN PORT DOCURI
ŞENAL CENTRU BAZIN DOCURI
GURĂ BAZIN PORT BAZINUL NOU
ŞENAL CENTRU BAZIN

- 24 picioare sondate
- 24 picioare sondate
- 24 picioare sondate
- 24 picioare sondate
- 24 picioare sondate
- 24 picioare sondate
150 - 10 cm
7,40 m
7,50 m
1,00 m
2,60 m

- Vintilă D.
- Dumitrescu C.
- Dumitrescu M.

AVIZĂRI SOSIRE NAVE MARITIME:
AVIZĂRI PLECARE NAVE MARITIME:
SOSIRI NAVE MARITIME:
STAR PRIME
- 18-19.01.2019 pentru descărcare 1618,843 tone GPL – RUSIA – AZL – Ag.
AVALON SHIPPING SRL GALAȚI
MANEVRE ÎN PORT NAVE MARITIME:
NS SPIRIT
- AR PM – D 9 la aviz port/agent

AVIZAT MANEVRE,
- DA

PLECĂRI NAVE MARITIME:
JAOHAR H
- D 48 plecare voiaj Sulina la aviz agent
SEA ROYAL
- D 49 plecare voiaj Sulina la aviz agent

AVIZAT MANEVRE,
- DA
- DA

SOSIRI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
ZĂRNEŞTI 5
- 17.01.2019 – expres - Armator AFDJ GALAŢI
ZĂRNEŞTI 11
- 17.01.2019 – expres - Armator AFDJ GALAŢI
GL 431(LIANA)
- 17.01.2019 – expres - Armator AFDJ GALAŢI

ADÂNCIMI LA DANELE DE OPERARE PORT GALAŢI
PORT MINERALIER
Dana 3

la 5 m de cheu
la 10 m de cheu

2,00 m
3,20 m

Dana 4

la 5 m de cheu
la 10 m de cheu

1,50 m
2,50 m

Dana 5

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

6,20 m
6,60 m

Dana 6

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

7,80 m
7,90 m

Dana 7

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

5,80 m
6,40 m

Dana 8

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

3,40 m
4,10 m

Dana 9

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

6,40 m
6,50 m

Dana 10

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

6,30 m
6,40 m

Dana 11

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

- DRAGAJ

Dana 12

la 0 m de cheu
la 5 m de cheu

- DRAGAJ

PORT DOCURI
Dana 23

la 15 m de cheu
la 20 m de cheu

7,90 m
9,70 m

Dana 24

la 10 m de cheu
la 20 m de cheu

4,30 m
6,30 m

Dana 25

la 15 m de cheu
la 20 m de cheu

4,30 m
6,20 m

Dana 26

la cheu
la 5 m de cheu

3,60 m
4,00 m

Dana 27

la cheu
la 5 m de cheu

5,00 m
5,90 m

Dana 28

la cheu
la 5 m de cheu

4,20 m
5,50 m

Dana 30

la cheu
la 5 m de cheu

7,30 m
8,00 m

Adâncimile minime din D 30 port Docuri Galaţi , sunt valabile pentru L = 100 m măsuraţi din
capătul dinspre D 31 , respectiv P13 – P3 , profile materializate pe coronamentul cheului.
Pentru zona de 30 m din capătul D 31 spre D 29, adâncimile minime efectuate sunt mici
datorită pereului de la baza zidului de sprijin vertical din D 29.
Dana 31

lucrări modernizare cheu

Dana 32

la 5 m de cheu
la 10 m de cheu

7,70 m
7,60 m

PORT BAZINUL NOU
Dana 46

la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

4,80 m
7,00 m

Dana 47

la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

5,00 m
7,40 m

Dana 48

la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

6,30 m
8,20 m

Dana 49

la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

6,40 m
8,20 m

Dana 50

la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

5,60 m
7,50 m

PORT COMERCIAL
Dana 15

la ponton

(dana de apă)

la 5 m de ponton

Dana 21

la ponton
la 5 m de ponton

5,10 m
6,30 m
- DRAGAJ NEFINALIZAT

UNICOM OIL TERMINAL GALAŢI
Dana 54

la 30 m de cheu
la 35 m de cheu
la 40 m de cheu

-

Facilităţile portuare ( aflate în zona de administrare a C.N. APDM SA GALAŢI ) supuse
codului ISPS în condiţiile normale de exploatare funcţionează la gradul 1 de securitate

AZL
Dana 51

la 5 m de cheu
la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

-

Dana 52

la 5 m de cheu
la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

-

Dana 53

la 5 m de cheu
la 10 m de cheu
la 15 m de cheu

-

Facilităţile portuare (aflate în zona de administare AZL GALAŢI) supuse codului ISPS în
condiţii normale de exploatare funcţionează la gradul 1 de securitate.

NOTE
(1) IN ATENŢIA OPERATORILOR PORTUARI DIN ZONA PORTULUI GALAŢI
(ROMPORTMET SA GALAŢI, DOCURI SA GALAŢI, PORT BAZINUL NOU SA GALAŢI,
UNICOM OIL TERMINAL GALAŢI, PRUTUL SA GALAŢI)
SPRE ŞTIINŢĂ AGENŢILOR DE NAVE:
Începând cu data de 02.11.2011, conform legislaţiei în vigoare, aveţi obligaţia de a vă
prezenta şi participa zilnic la şedinţele de comandament pentru stabilirea programului de mişcare
a navelor maritime şi fluviale ce solicită accesul la infrastructura portuară în vederea efectuării
operaţiunilor de încărcare/descărcare, reparaţii, staţionare, etc.
Prezenţa obligatorie are ca scop stabilirea exactă a programului navelor şi evitarea unor
evenimente de navigaţie nedorite.
Caz contrar în şedinţele de comandament viitoare nu se vor mai efectua programări
pentru danele operatorilor portuari ce nu vor fi prezenţi, consecinţele eventualelor evenimente
urmând a fi suportate de cei vinovaţi.
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.
(2) Vă facem cunoscut că începând cu data de 29.10.2012, au început lucrările pentru
realizarea cheului vertical din dana 31 – port Docuri Galaţi.
(3) Preluarea deşeurilor menajere de la nave 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 : 0236.460.140 / 0236.460.072 sau email : port@apdmgalati.ro / dispecerat@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 : 0236.460.140 / 0236.460.072 sau e-mail :
port@apdmgalati.ro / dispecerat@apdmgalati.ro.
(4) Vă facem cunoscut că începând cu data de 27.01.2014 a fost postat pe site - ul oficial
al C.N. APDM S.A GALAŢI () , “PLANUL DE GESTIONARE A DEŞEURILOR”, actualizat.
(5) Începând cu data de 15.04.2016 s-a semnat ordinul de începere lucrări la cheul vertical
din dana 31, port Docuri Galaţi fapt pentru care orice manevră în zona adiacentă danei
menţionate se va face cu maximă atenţie respectând siguranţa navigaţiei în zonă.
(6) Începând cu data de 01.06.2017 conform art. 3, alin. a) din Ordinului MTI nr. 251/
05.04.2011 buletinele de pilotaj aprobate in sedința CCMNMCNI sunt valabile 24 de ore.
(7) 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).
(8) În atenția armatorilor, operatorilor de nava/portuari , societăților de agenturare:
Va comunicam că nu se permite operarea navelor în portul Galați 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.

A.F.D.J R.A GALAŢI :
(1) Având în vedere că punctele de îmbarcare/debarcare piloţi de la Mm 44, Sulina şi rada portului
Giurgiulești și Reni nu sunt cuprinse în şedinţele de comandament aferente porturilor Galaţi, Brăila şi/sau
Tulcea, A.F.D.J. – R.A. Galaţi, aduce la cunoştinţă tuturor agenţilor de nave că solicitările de pilot pentru
navele aflate în aceste zone trebuie să fie aduse la cunoştinţă administraţiei cu cel puţin 24 ore înainte.
(2) AVIZ CĂTRE NAVIGATORI nr.2/04.01.2019 – rămâne valabil

CĂPITĂNIA PORTULUI GALAŢI:
Nota CĂPITANIEI PORTULUI GALAŢI (1) publicată în Procesul Verbal de Comandament din data
de 25.07.2011 rămâne valabilă.
Nota CĂPITANIEI PORTULUI GALAŢI (2) publicată în Procesul Verbal de Comandament din data
de 28.11.2011 rămâne valabilă.
(3) Având în vedere intrarea în vigoare a OMT nr. 187 / 13.03.2015 , privind efectuarea

formalităţilor de sosire / plecare în / din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară este
obligatoriu completarea datelor solicitate în aplicaţia “ Raportarea electronică a voiajelor” de pe
portalul www.RoRIS.ro şi transmiterea, în prealabil, a acestora către centrul /filiala RIS al / a
portului de sosire / plecare, de către proprietarul / operatorul / agentul ori de conducătorul
navei/convoi.
Proprietarii / operatorii navelor de navigaţie interioară şi societăţile de agenturare pentru a
accesa aplicaţia “ Raportarea electronica a voiajelor” de pe portalul www.RoRIS.ro se vor adresa
A.N.R. Constanța, Serviciul Siguranţa Navigaţiei , pentru atribuire USER și PAROLA.
Solicitarea transmisă va cuprinde şi datele de identificare ale societăţii.
(4) AVIZ CĂTRE NAVIGATORI nr. 1/83/03.01.2019 – rămâne valabil

PREŞEDINTE CCMNMCNI,
Luminiţa VLAD

SECRETAR CCMNMCNI,
Mirela Carmen HILOHI

