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Marea Neagră



Războiul a schimbat harta economică



Marea Neagră – Operatori portuari



Traficul în porturile Mării Negre



Portul Constanța 
 Constanța este cel mai mare port de mărfuri la Marea Neagră și cel mai important al României
 Localizat pe coasta vestică a Mării Negre
 Conectivitate excelentă și multiplă: Constanta se afla pe Coridorul European Rhine – Danube

 Canalul Dunăre - Marea Neagră este legătura cu sistemul navigabil european
 Cale ferată, dublă electrificată, este legatura cu sistemul feroviar interoperabil european

 Poate primi vase de mari dimensiuni și poate opera anual 100 de milioane de tone de marfuri
 2 secțiuni: de Nord și de Sud
 Partea de Nord - 789 hectare și 82 dane portuare

 Se pot descărca: țiței, cărbune, minereuri, mărfuri containerizate , produse chimice, oțel, lemn/cherestea dar poate
primi și pasageri

 Partea de Sud – 3.137 hectare și 78 de dane
 Se manipulează: produse chimice, cargouri grele, ro-ro, produse din oțel

 Principala zonă de dezvoltare este în Sud
 Mol 3S, 45 ha platforme de operare, 11 ha de zonă logistică, 7 dane de mare adâncime, de până la 16,5m
 Mol 4S se vor dezvolta 4 dane de mare adâncime, aproximativ 25 ha platforme de operare și 15 ha de zonă logistică.

 1 terminal pentru barje
 1 terminal pentru mărfuri vrac lichide
 Orașul Constanța deține și un mare manipulator de produse petroliere (Oil Terminal) de unde

pleacă sistemul de conducte către rafinării Conpet



Portul Constanța – Etape de dezvoltare 



 Din Constanta pot pleca si vase de dimensiuni reduse pe Dunăre
 Unele dintre cele mai ocupate terminale pentru mărfuri uscate vrac (echipamente și materiale de

construcții, ciment, fosfați ) - 5 terminale
 Cerealele se manipulează la 14 dane, cu siloz incorporat și cu depozite cu frig
 Pot fi operate 360 000 tone de cereale
 O dană specializată pentru manipularea vehiculelor
 4 terminale pentru containere
 2 terminale pentru cargouri ro-ro, care permit debarcarea / îmbarcarea de vehicule (inclusiv

tancuri)
 5 terminale pentru fier vechi
 5 terminale pentru lemn și produse din lemn
 Portul dispune de conditii extinse pentru navele maritime si poate primi petroliere de pâna la

165.000 DWT, precum si nave pentru transport de mărfuri vrac solide de pâna la 220.000 DWT
 Permanenta supraveghere VTMS a traficului se face de catre Autoritatea Navala Româna (ANR),

precum și VTMS pe Dunăre.
 Cea mai mare navă intrată: ENTERPRISE, 325.000 DWT, 310 m lungime și pescaj maxim de

19 m.
 Limitări legate de regulamentul impus de Turcia pentru circulația navelor prin strâmtoarea Bosfor

impune obținerea unui permis special pentru toate navele cu lungimea de minim 300 m si cu o
înaltime deasupra apei de peste 54 m (pâna la maximum 58 m).

Portul Constanța 



Rhine – Danube Corridor



 Odesa ocupa o suprafata de 141 hectare si are 54 de dane
 Poate primi vase de 100 000 tone, cu 340 m lungime
 50 de milioane de tone capacitate
 Produse: petrol, gaz condensat, mărfuri containerizate, produse de

metal, oțel, zahăr, cereale, etc.
 17 terminale, cel pentru containere manipulează 950,000 TEU anual
 4 milioane de călători anual.
 Terminalul cargo are 2 depozite
 Complexul PHC operează metale, cherestea alimente ambalate și

containere.
 Șantierul naval poate repara vase de până la 400 000 DWT
 Terminalul de petrol și gaz este cel mai mare din Ucraina, cu un terminal

de LNG de 700 000 tone capacitate

Odesa 



Novorossiysk
 Principalul port rusesc la Marea Neagra
 142 milioane de tone în 2020.
 11 dane cu o adâncime de 7-14 m
 4 dane pentru mărfuri containerizate, celelalte pentru cherestea, placaje,

metale, bunuri perisabile, alimente ambalate, vin, etc.
 51 de hectare pentru depozitat lemnul și 14 hectare pentru depozitarea

containerelor
 19 linii feroviare
 Terminalul de containere poate primi vase Panamax (65-80 000 tone) cu

350 000 TEU anual
 Un mare terminal pentru cherestea cu 3 milioane de tone anual

capacitate.
 Are și instalații pentru mărfuri periculoase



Varna
 Cel mai mare port bulgăresc
 2 terminale, de Est și de Vest
 Mărfuri containerizate, lichide și uscate, mărfuri grele
 Poate primi vapoare de până la 25 000 tone
 Port turistic important
 8 milioane de tone anual
 Terminalul de est principalul port cerealier al Bulgariei
 Zahăr, melasă , metale,
 32 de dane
 Terminalul de Vest are în apropiere o uzină chimică
 Sodă caustică, cocs, îngrășăminte, minereuri, silicați, fosfați



Numarul de containere manipulate în Europa



Sursa: „Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul
Constanța 2016 RO TMC 0248 S”

Constanța – cel mai important port la Marea Neagra



Ierarhia porturilor la Marea Neagră - 2013



Mărfuri manipulate



Axele prioritare de transport european



Coridoare de transport Romania 



Conexiuni transfrontaliere CF 



Conexiuni transfrontaliere CF 



Caracteristicile statiilor de granita CFR



Punctele slabe ale Portului Constanța - CF

 Liniile de cale ferată sunt neelectrificate
 Cea mai mare parte dintre liniile existente au o lungimea mai mică de 740 m
 Sarcina pe osie mai mică decât 22.5t
 Viteza de proiectare a liniilor sub 30 km/h (5-30 km/h);
 Viteza de circulaţie actuală pe liniile de cale ferată este între 0 şi 30 km/h
 Linii închise traficului (ocupate cu vagoane vechi de marfa)
 Infrastructura este învechită şi nepotrivită actualului context
 Valoarea investițiilor necesare în portul Constanța este de aproximativ

234 milioane de euro, fără TVA, conform unui plan strategic, prezentat la finele
anului trecut, și care vizează dezvoltarea infrastructurii de transport în
următorii patru ani

 Obiective: încărcarea pe osie 22,5 t, posibilitatea de operare a trenurilor de
marfă cu o lungime de 740 m şi o viteză tehnică de cel puţin 100 km/h

Sursa: „Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul
Constanța 2016 RO TMC 0248 S”



Calitatea infrastructurii portuare



Infrastructura CF

Linii de cale ferată ce trebuiesc modernizate
180km

Se vor adăuga alte elemente ale 
infrastructurii feroviare conexe
-Clădiri
-Poduri
-Podețe
-Treceri la nivel



Noua realitate 

 Porturile ucrainene din Marea Neagră sunt distruse sau
blocate/minate

 Porturile rusești sunt „nefrecventabile”
 UE și NATO vor demara un uriaș program de

reconstrucție al Ucrainei
 Multe sute de milioane de tone de materii prime,

materiale și echipamente vor trebui să ajungă în
Ucraina

 Singurele porți de intrare în Ucraina, din Marea
Neagră, sunt Constanța și Varna / Burgas



Avantaje Constanța

 Cel mai apropiat port de Ucraina
 Infrastructură feroviară de legătură
 România este mai prosperă și mai eficientă
 România deține resursele necesare și este capabilă de

a demara un astfel de proiect
 180 km de linii de cale ferată plus lucrări de artă și clădiri

anexe
 Există un studiu de fezabilitate pentru modernizarea

căilor ferate portuare
 Portul Constanta este atat port maritim, cat și port fluvial



Proiectul – To Do List

 Constanța - legătura UE/NATO cu Ucraina si Europa 
 Costurile cele mai mici din regiune
 Finalizarea în regim de urgenta

 Mol 3S, 45 ha platforme de operare, 11 ha de zonă logistică, 7 dane de mare
adâncime, de până la 16,5m

 Mol 4S se vor dezvolta 4 dane de mare adâncime, aproximativ 25 ha
platforme de operare și 15 ha de zonă logistică

 Continuarea dezvoltarii cu un nou mall în port / noi dane
 Modernizarea urgentă a infrastructurii feroviare
 Revitalizarea capacității de transbordare CF Galați - Reni
 Avem capacitatea tehnică de a finaliza proiectul
 UE poate finanța proiectul - maxim 1 miliard euro



Stadiul absorbției Fondurilor Europene
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