
 

 
 

 
 
 
 
                                                                                                 Galati, 23 Noiembrie 2020 
 
Lansarea Proiectului “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 32 

Port Docuri Galați” 
 

La data de 18.11.2020, la sediul Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor s-a semnat 
contractul de finanţare nr.85 între Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime SA 
Galaţi în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, reprezentată legal de directorul general 
domnul Şerban Alexandru Gabriel și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor  în 
calitate de Organism Intermediar pentru Transport, reprezentat de ministrul Transporturilor, Infras-
tructurii şi Comunicaţiilor domnul Lucian Nicolae Bode. 
Obiectul contractului de finanţare îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Autori-
tatea de Management POIM 2014-2020 pentru proiectul “Lucrări de infrastructură portuară Cheu Dana 
32 Port Docuri Galați”, Cod MYSMIS+ 131354, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020. 
Perioada de implementare a proiectului este de 72 luni, respectiv între 23.02.2017 și 31.01.2023. 
Valoarea  totală a contractului de finanţare  este de 25.245.622,59 lei, din care valoarea totală eli-
gibilă este de 21.282.154 lei iar valoarea finanţării nerambursabile  acordată de Comisia Europeană 
este de 18.089.830,90  lei. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie modernizarea și dezvoltarea portului  Galați situat pe 
Rețeaua Trans-Europeană de Transport Centrală în scopul asigurării acostării directe a navelor la cheu 
indiferent de nivelul Dunării, cu posibilități de operare rapidă fără operațiuni suplimentare și creșterii 
atractivității de utilizare a portului prin creșterea capacității de încărcare/descărcare a mărfurilor 
până la aproximativ 250.000 tone anual.  
 
 Rezultate aşteptate 
Realizarea de lucrări de infrastructură portuară - modernizare 70 ml front de acostare prin execuţia 
unui nou cheu vertical care să îl înglobeze pe cel existent şi racordarea danei la utilităţi: rețea de 
alimentare apă  şi reţea de alimentare curent electric, în scopul alimentării cu apă şi energie electrică 
a  navelor ce vor acosta la dana 32. 
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020 
Axa prioritară 1–Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu me-
troul 
 Obiectiv specific 1.3 – Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor situate pe 
reţeaua TEN-T central. 
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