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Comunicat de presă 

05.07.2019 

 

Porturile interioare europene vizitează Portul Galați. 

 

 Orașul Galati a fost  gazdă pentru o zi pentru 11 manageri ai porturilor interioare din Germania și 

Elveția. 

 Evenimentul a fost organizat în data de 04.07.2019, la sediul Primăriei Municipiului Galați, de către 

CN APDM SA Galați în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați. Întâlnirea a avut ca obiectiv principal 

identificarea sectoarelor de colaborarea între porturile interioare Karlsruhe, Rhein, Frankfurt, Stuttgart, 

Mannheim din Germania, portul Basel din Elveția și portul fluvio-maritim din Galați. Participanții la 

eveniment au promovat ideea participării bilaterale la accesarea fondurilor europene nerambursabile ale 

diferitelor Programe Europene în domenii, precum protejarea mediului, inovație, dezvoltarea aptitudinilor 

muncitorilor portuari prin programe de formare continuă, investiții pentru modernizare și dezvoltare a 

infrastructurii portuare, etc.  

 Primăria Galați a fost reprezentată prin dl. Viceprimar Enache Sorin, dl. Roman Apostu Picu, dl 

City Manager Humelnicu Marius. CN APDM SA a fost reprezentată prin dna Costache Carmen - Director 

Exploatare Portuară, dl. Poalelungi Dumitru – șef Birou Marketing și dna. David Gabriela – Project 

Manager. Delegația străină a fost condusă de domnul Roland Horner reprezentantul Portului Mannheim și 

ex-președintele Federației Europene a Porturilor Interioare. 

 Federația Europeană a Porturilor Interioare reunește aproape 200 de porturi interioare și autorități 

portuare în 17 țări ale Uniunii Europene și Elveția. Din 1994, a fost vocea porturilor interioare din Europa, 

evidențiază și promovează rolul porturilor interioare. Federația promovează rolul porturilor europene 

interioare ca puncte uzuale intermodale în lanțul de transport și logistica, combinând transportul pe căi 

navigabile interioare cu transportul feroviar, rutier și maritim. 

 CN APDM SA Galați a prezentat proiectul cu finanțare europeana nerambursabilă ”Platformă 

Multimodală Galați”. Proiectul urmărește dezvoltarea unui terminal intermodal cu o capacitate de 150.000 

TEU/an în portul Galați, fiind localizat într-unul din porturile aferente acestuia, mai precis în Portul Bazinul 

Nou. Pentru atingerea obiectivului general, proiectul include 4 sub-proiecte fazate corespunzător 

obiectivelor investiționale identificate, respectiv: modernizarea infrastructurii portuare; modernizarea 

infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale; reorganizarea și reconstruirea zonei de manipulare 

și depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic în platformă; crearea unui nou acces în zona de 

manipulare și depozitare pentru conformare cu normele europene de siguranță și securitate. Valoarea 

estimată a lucrărilor este de 89.873.510 euro, inclusiv TVA. 

 Primăria Municipiului Galați a prezentat două proiecte cu importanță capitală pentru 

dezvoltarea portuară. Proiectul BlueAct este o rețea de 7 orașe port europene incluzând Pireus, 

Matosinhos, Burgas, Mataro, Galați, Salerno, având ca scop transferul de bune practice între 
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antreprenoriatul  Blue Economy. Proiectul este finanțat prin Programul URBACT III UE, careajută 

orașele să se dezvolte sustenabiș, să ientifice soluții pragmatic, să integreze economiile participante. 

Proiectul DBS Gateway Region este finanțat prin Programul Transnațional ”Danube”. Valoarea totală 

a proiectului este 2.300.000 euro, participarea Primăriei fiind de 160.750 euro. Partenerii în acest 

proiect sunt reprezentanții tuturor țărilor riverane Dunării. Prin acest proiect se identifică măsurile 

și acțiunile ce se impun pentru: 1) Dezvoltarea serviciilor turistice și a transportului de pasageri pe 

Dunăre, 2) Stabilirea unor factori de susținere a afacerilor în port, precum: incubatoare de afaceri, 

centre de afaceri, ghișee unice, 3) Implementarea sistemului Comunității Portuare, 4) Dezvoltarea și 

actualizarea infratructurii portuare la cerințele pieții.  

 După întâlnirea oficială de la sediul Primăriei, delegația a vizitat porturile Mineralier, Docuri 

și Bazinul Nou, unde li s-au prezentat proiectele de investiții realizate, dar și investițiile viitoare pe 

care operatorii porturi în colaborare cu administrația portuară inteționează să le demareze, pentru 

a crește atractivitatea porturilor și a le integra în noile fluxuri logistice și transport.  
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