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Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA în parteneriat cu Port Bazinul Nou S.A.
Galați și Metaltrade International S.R.L. Galați derulează în perioada 01 august 2016 – 31 martie 2020
proiectul „Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare” cofinanțat
prin programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene.
,,Platforma Multimodală Galați: Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare,, reprezintă prima
etapă din proiectul “Platforma Multimodală Galați - înlăturarea blocajelor majore prin modernizarea
infrastructurii existente și asigurarea conexiunilor lipsă pentru rețeaua centrală Rhin-Dunăre/Alpi” ce are ca
scop modernizarea infrastructurii portului Galați, zona portuară din Port Bazin Nou și vizează integrarea
portului Galați în fluxurile internaționale de mărfuri prin crearea facilităților portuare pentru operarea
mărfurilor în transport intermodal, cu precădere în sistem naval-feroviar.
Obiectivul general al Platformei Multimodale Galați: Etapa I- Modernizarea infrastructurii portuare este
acela de a promova utilizarea căilor navigabile interioare și transportul maritim pe coridorul Rin-Dunăre,
prin modernizarea infrastructurii portuare de bază și sprijinirea operațiunilor de transbordare în portul
Galați.
Scopul primei etape este acela de a realiza proiectarea tehnica finala pentru lucrările de modernizare a
infrastructurii portuare Galați și a platformei multimodale si de a moderniza infrastructura portuara in
zona "Port Bazinul Nou", care va include :
• lucrări de dragare în bazinul situat în zona ariei portuare vizate pentru a permite intrarea
în siguranță a navelor;
• modernizarea cheului existent pentru a efectua operațiunile de încărcare directă și
operațiunile de descărcare a unităților de încărcare intermodale (ILUs) între nave și cheu;
• umplerea parțială a bazinului portuar pentru a crea spațiu suplimentar pentru acostare și
pentru operațiunile de manipulare viitoare;
• nivelarea profilului elevație platformei.
Modernizarea infrastructurii portului Galați va contribui la consolidarea legăturilor dintre diferite țări,
precum Ucraina, Moldova și România care va contribui la o creștere a transportului de marfă de-a lungul
secțiunii inferioare a Dunării și a coridorului global Rin-Dunăre al rețelei centrale.
Proiectul are un buget total de 25.619.781€, din care finanțarea nerambursabilă acordată de Comisia
Europeană prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei este în valoare de 21.776.814 €, cofinanțarea
de la bugetul de stat este de 3.450.053 € și contribuția proprie este în valoare de 392.914 €.
Perioada de implementare a proiectului este 42 de luni.
Conferința de lansare va avea loc în data de marți, 25 octombrie 2016, la Centru de Afaceri Galați, str.
Portului 56, mun. Galați.
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constantin.armasu@metaltrade.ro
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