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Portul Tulcea este unul dintre cele mai mari și
importante porturi fluviale românești. Situat în
orașul Tulcea pe malul drept al Dunării, între
kilometrii 70 și 73,5, cuprinzând sectorul
industrial și cel comercial, portul este o sursă
importantă de venituri pentru oraș, deoarece
multe companii internaționale mari își
desfășoară activitatea aici.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Tulcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dun%C4%83rea


SCURT ISTORIC

1857 –Ca urmare a inundațiilor Dunării din
1857,incepe sa ia naștere actuala Faleza a Tulcei.
Apele spălau, ca si acum, toate cele 7 dealuri
cu timpul, zonele inundate de ieri (centrale
astăzi) ajung sa se colmateze si incet-incet
uscatul sa iasă la iveala.

O mana de ajutor o dau si țăranii, care la
indemnul Pasei Ismail - guvernatorul Dobrogei,
aduc cu carele pamant si inalta malul.

1856 - ajunsa in zona, Comisia Europeana a
Dunării, care avea tot interesul sa investească in
diguri, canale, etc. pentru o buna navigație pe
fluviu, face treaba buna si îndiguiește si
consolidează malul Dunării, care începe sa
semene cu cel de astăzi. Ca fapt divers, cheiul
Dunării a purtat mult timp numele de "digul
olandez", amintind de societatea străină ce s-a
ocupat de îndiguire.

1890 – se construiește Gara Fluviala Tulcea

Gara Fluviala Tulcea



▪ 1893- au existat preocupări pentru lărgirea
razei portului Tulcea si fixarea limitelor sale.

▪ 1903 – se construiește Agenția Navigației
Fluviale Romane.

▪ 1904 – portul Tulcea avea un chei solid unde
se încărcau toate produsele din nordul
Dobrogei ce urmau a fi trimise in tara si
străinătate.

▪ 1907- se restaureaza Palatul Administrativ al 
Portului , ruinat in vremea celui de-al 2 lea 
Razboi Mondial.

▪ 1916- In port aveau agenții de navigație 
austriecii si rușii, ce foloseau vapoarele pentru 
transportul mărfurilor si calatorilor pe ruta 
Galați – Sulina , precum si intre Brăila si Ismail.



▪ 1940-1948 (Situația potului Tulcea in vremea celui de-al 2 lea Război Mondial)

Evenimentele provocate de izbucnirea celui de-al 2 lea Război Mondial au afectat portul
Tulcea, însă preocupările pentru dezvoltarea si extinderea acestuia nu au dispărut.
Autoritățile portuare locale făceau planuri de extindere a portului, extindere necesara
datorita traficului intens desfășurat in port si care nu putea fi ținut sub control.

▪ 1940 – Căpitanul portului Tulcea solicita către Direcția Marinei Comerciale
împrejmuirea unei porțiuni , explica necesitatea construirii porților de acces pentru
cei care doreau sa intre sau sa iasă din zona portuară. Pentru reglementarea acestei
situații, Serviciul Hidraulic, trebuia sa închidă un o porțiune de port cu un gard de 120
m lungime , in zona cheiului , unde se desfășurau toate operațiunile:

▪ Poarta 1 – destinata persoanelor care veneau pentru Agentia N.F.R., Căpitănie si
Vama;

▪ Poarta 2: destinata persoanelor care veneau pentru Agentia S.R.D.

▪ Poarta 3 – destinata carutelor la dana unde se efectuau incarcari de cereale



Planul 1 - se poate observa pontonul serviciului hidrauluic , amplasamentul pentru pontonul
serviciului hidraulic si S.R.D. Amplasate pe mal. De cealalta parte a malului erau sediul agentiei
N.F.R. (Cu magazia acesteia ), capitania portului si sediul agentiei S.R.D.



Planul 2- acesta este mai complet, deoarece prezinta extinderea portului pana in dreptul gradinii
publice. Când nivelul apei creștea , in dreptul grădinii se puteau încărca încă doua dane.



▪ 1965- încep construcțiile de clădiri 
impunătoare pe faleza Tulcea, ambiție 
a lui Nicolae Ceaușescu ca orașul sa se 
vadă din Ucraina.

▪ 1965 – Hotel Delta

▪ 1970-1972 – Gara – construcție ce are forma unei ambarcațiuni, locul
unde funcționează 3 gări in același loc : feroviara, fluviala si auto

▪ 1972- 1975 – construirea blocurilor de 10 etaje de pe faleza

▪ 1974 – Hotel Egreta 

▪ 1974 – construirea portului industrial din Tulcea , in scopul de a asigura 
materii prime necesare pentru platforma metalurgica din Tulcea.

▪ Dupa anul 1990 pana in prezent, Hotelul Delta s-a extins cu încă un corp 
si s-a construit Hotel Esplanada



DREPTUL DE PROPRIETATE / ADMINISTRARE

▪ 2014 – HG 538 - transmiterea unui imobil
din proprietatea publica a statului si
administrarea Ministerului Transporturilor in
proprietatea publica a județului Tulcea

▪ 2017- Lege nr 176/2017 – privind
transmiterea unor imobile aferente
infrastructurii portuare din domeniul public
al statului si din administrarea Ministerului
Transporturilor aflate în concesiunea
Companiei Naționale "Administrația
Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați în
domeniul public al județului Tulcea.

▪ 2017 – HCJ Nr 25 privind darea in
administrare către Regia Autonoma
“Administrația Zonei Libere Sulina” a unor
imobile aferente infrastructurii portuare
aflate in domeniul public al Județului Tulcea

▪ 2018 – HCL 164- privind trecerea bunului
imobil Infrastructura de acces cheu portuar
Tulcea din domeniul public al municipiului
Tulcea in domeniul public al Județului Tulcea

An Denumire imobil Suprafața Act 
normati

v

Transfer de la

2014 Teren portuar 22.564 HG 
538/201
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Titlul proiectului: Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

Contractant: ASOCIEREA MAX BOEGL ROMÂNIA – COMPLEX DELTA – MAX BÖGL 
STIFTUNG & Co. KG – TULCEA

Proiectant: S.C. CONSITRANS- S.R.L.

Surse de finanțare: Fonduri alocate în baza Programului Operațional Infrastructura Mare 
(POIM) 2014–2020 

DATE GENERALE



▪Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare care deservește traficul cu nave
de mărfuri și traficul cu nave de pasageri, conform volumului actual și previzionat al
cererii, în scopul creșterii eficienței și siguranței operațiunilor portuare.

▪Indirect, modernizarea infrastructurii portuare creează premisele pentru
dezvoltarea serviciilor de transport naval de pasageri, prin creșterea numărului de
curse zilnice și, după caz, a capacității navelor.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI



1. Reducerea timpului necesar pentru manevrele de acostare a navelor de mărfuri
și pasageri în Portul Tulcea;

2. Creșterea gradului de siguranță în transportul fluvial de mărfuri și pasageri;

3. Modernizare cheu pe o lungime de 1.510m

4. Modernizare drum de acces cu lungimea de 100m

5. Creare infrastructura portuară nouă cu o suprafață totală de 36.016,70mp

OBIECTIVELE SPECIFICE



1. Condiții adecvate pentru acostarea și încărcarea/ descărcarea navelor
de mărfuri (aprox. 4.200 tone/an în anul 2025) și respectiv reducerea
timpului cu o medie de 4 ore/navă de mărfuri

2. Condiții adecvate pentru acostarea în siguranță a navelor de pasageri și
reducerea timpilor de îmbarcare/ debarcare (economii de 0,5 ore/navă
locală de pasageri și de 3 ore/navă de croazieră).

REZULTATE AȘTEPTATE



Valoarea totală: 190.162.236,67 lei

Valoarea totată eligibilă: 159.969.733,00 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 135.974.273,05 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 20.796.065,29 lei

Valoare confinanțare eligibilă din bugetul CJ Tulcea: 3.199.394,66 lei

Valoare neeligibilă, inclusiv TVA: 30.192.503,67 lei

FINANȚAREA PROIECTULUI



DATE GENERALE
Denumirea lucrării: Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800

▪ Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA

▪ Contractant: ASOCIEREA MAX BOEGL ROMÂNIA – COMPLEX DELTA 

▪ – MAX BÖGL STIFTUNG & Co. KG – TULCEA

▪ Proiectant: SC CONSITRANS- SRL BUCUREȘTI

▪ Surse de finanțare: Fonduri alocate în baza Programului Operațional Infrastructura 
Mare (POIM) 2014–2020 
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Max Boegl Romania SRL / Max Bögl Stiftung & Co. KG
Concernul Max Bogl Germania a fost infiintat in 1929 cu sediul la Neumarkt. Cu o cifra de
afaceri anuala ce depaseste 1,5 miliarde de euro si peste 6.000 de angajati la nivel mondial,
Max Bogl se afla printre primele 5 firme de constructii germane.

Firma de constructii Max Boegl Romania s-a infiintat in 2003.

PREZENTAREA ASOCIERII CONTRACTORULUI



PREZENTAREA PROIECTANTULUI

CONSITRANS

Fondata in 1991, cu capital privat, este una dintre cele mai renumite companii de
proiectare si consultanta din Romania, in domeniul infrastructurii rutiere, aeriene si navale.

Cu o cifra de afaceri anuala ce depaseste 4,5 milioane de euro, cei 200 de ingineri si
consultanti, prin excelenta lor capacitate tehnica raspund provocarilor continue ale
clientilor, cu noi analize si solutii durabile, de cea mai inalta calitate.



AMPLASAMENT LUCRARI

Malul drept al Dunării maritime, pe bratul Tulcea, jud. Tulcea, faleza
desfășurându-se, între Mm 38+1530 și Mm 38+800.

Orașul Tulcea constituie un nod de legătura între localitățile izolate
din deltă și rețeaua de transport terestră.

https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.litoralulromanesc.ro/tulcea_hotel_esplanada.htm&psig=AOvVaw0ZBHR88GLNCWwlA_9COnHq&ust=1581766738526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNDqtrb60OcCFQAAAAAdAAAAABCfAQ
https://www.google.ro/url?sa=i&url=https://www.litoralulromanesc.ro/tulcea_hotel_esplanada.htm&psig=AOvVaw0ZBHR88GLNCWwlA_9COnHq&ust=1581766738526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqGAoTCNDqtrb60OcCFQAAAAAdAAAAABCfAQ


Din punct de vedere administrativ, o parte a infrastructurii Portului Tulcea a fost transferată din domeniul public al statului și

administrarea MT, în domeniul public al Județului Tulcea.

Prin HCJ Tulcea 137/2017, infrastructura portuară aflată în domeniul public al Județului Tulcea, a fost dată în administrare

RA AZL Sulina, care iși desfășoară activitatea în subordinea CJ Tulcea.

Suprafața platformei portuare din zona falezei , administrata de RA AZL Sulina = 39.152mp

SUPRAFAȚA ȘI SITUAȚIA JURIDICĂ A TERENULUI

Obiectivul proiectului constă în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare care deservește traficul cu nave de

mărfuri și traficul cu nave de pasageri, conform volumului actual și previzionat al cererii, în scopul creșterii eficienței și

siguranței operațiunilor portuare.

OBIECTIVUL GENERAL



SITUAȚIA EXISTENTĂ

Aglomerarea excesiva la acostare demonstreaza ca portul functioneaza la capacitate maxima, iar lipsa serviciilor
adecvate pentru nave si pasageri demonstreaza o slaba oferata de servicii portului.

• Portul face parte din Rețeaua Extinsă Trans-Europeană deTransport;
• Lungimea frontului de dane este de cca. 1557 m.
• Infrastructura portuală este destinata acostarii si operarii navelor care asigura transportul pasagerilor catre

localitatile Deltei Dunarii, nave turistice, nave maritime si fluviale de marfuri, nave de servitute, nave militare si ale
politiei de frontiera.



PROBLEME IDENTIFICATE
o Aliniamentul general de acostare la pontoane a navelor turistice si de agrement este foarte variabil, conducand la

dificultati si riscuri la operatiunile de acostare si operare a nave;

o Depuneri aluvionare masive care reduc adancimile care ar fi trebuit asigurate;

o Zona din fata hotelului Delta, cu adancimi mari, influenteaza stabilitatea cheurilor existente;

o Lipsa unor accesorii necesare acostarii si operarii navelor, lipsa accesului la utilitati pentru navele acostate (energie
electrica si apa) si lipsa sistemului de iluminat public, reprezinta un risc pentru securitatea marfurilor si pasagerilor;

o Portul este aproape de atingerea capacitatii maxime de acostare.

Zona amonte a falezei



ZONA DE FALEZA INTRE TERMINALUL DE PASAGERI ȘI ZONA GOLFULUI



ZONA GOLFULUI



ZONA DE FALEZA AVAL



DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
 lucrari hidrotehnice,cheuri verticale tip ecran, realizat din coloane, L ecran=1510 ml;
 drumuri si platforme, S platf =36.016 mp;
 instalatii electrice-furnizare curent electric la nave,  iluminat dane si platforma portuara;
 retea apa - alimentare cu apa, inclusiv instalatia de incendiu;
 retea canalizare pluviala

Noul front amenajat –L= 1510 m.

 Tronsonul 1 – L=230 m (Acostare nave fluviale maritime –
marfuri generale; cota coronament = +6.00 m);

 Tronsonul 2 – L=600 m (Cheuri verticale cu scari de acces
si rampe persoane cu dizabilitati pentru acostare nave de
croaziera si ambarcatiuni; cota coronament = +5.00 m);

 Tronsonul 3 – L=205m (Acostare nave de croaziera si
ambarcatiuni; cota coron.=+5.00 m);

 Tronsonul 4 – L=210 m (Acostare ambarcatiuni mici, zona
golf cu pontoane; cota coronament= +5.00 m);

 Tronsonul 5 – L=200 m (Acostare nave de croaziera si
ambarcatiuni ; cota coronament= +5.00 m);

 Tronsonul 6 – L=65 m (Acostare ambarcatiuni mici, zona cu
pontoane; cota coronament= +5.00 m);



Cheuri verticale- tip ecran- realizate din coloane pe intreg frontul amenajat de 1510 m:

 Tronsoane din coloane din beton armat. In capatul superior al fiecarui tronson de coloane, se prevede o rigidizare continua;

 Ancoraje fixate intr-un bloc de ancoraj, prevazute pentru tronsoanele unde se desfiinteaza pereul existent. La tronsoane fara ancoraje, se va pastra

pereul existent din fata frontului vertical proiectat, acostarea facandu-se la pontonul plutitor.

 Platforma portuara de la cota +6.00 m, aferenta acostarii navelor fluviale maritime este prevazuta a se realiza cu un sistem rutier din beton rutier

BcR4.5 cu fundatia din balast si de piatra sparta.

 Platforma portuara de la cota +5.00 m aferenta acostarii directa a navelor de croaziera si ambarcatiuni este prevazuta a se realiza cu un sistem

pietonal din dale;

 Accesorii de acostare: binte, organouri , amortizori din panouri din lemn de stejar; parapeti metalici fixati la coronament si mobili pe scarile de acces.

SOLUTIA CONSTRUCTIVA















Soluţiile prevazute trebuie sa conducă la urmatoarele rezultate:

Transport naval de pasageri:

▪ Reducerea timpilor de imbarcare/debarcare;

▪ Cresterea gradului de siguranta in timpul operatiunilor de imbarcare/ debarcarea imbunatateasca eficienta acostarii
navelor;

▪ Eliminarea riscului de inundare a platformei, la niveluri maxime;

▪ Asigurarea utilitatilor pentru navele care stationeaza;
▪ Cresterea frecventei curselor regulate;

▪ Atragerea unui numar cat mai mare de nave de croaziera, cu impact pozitiv asupra dezvoltarii afacerilor in domenii
conexe;

Transportul naval de marfuri
Imbunatatirea conditiilor de acostare a navelor;
Productivitate si siguranta in timpul activitatilor de incarcare/descarcare marfuri.



CAPACITATI:
• Cheuri verticale tip ecran din coloane joantive – L=1510 m;

• Platforma portuara noua – S=36.016,70 mp;

• Retea de alimentare cu energie electrica si alimentare cu apa la nave, inclusiv

instalatia de incendiu;

• Iluminatul platformei portuare si al danelor;

• Retea de canalizare pluviala.

• Drum de acces L=100m

Valoare contractului: 133.946.978,40 lei fara TVA

Durata totala de realizare a investitiei este de 42 de luni.



Vă mulțumim! 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)
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