
PORTUL CONSTANŢA  
ÎNTRE ACTUALITATE ŞI PERSPECTIVĂ

	 Portul	Constanţa	a	fost	conceput	conform	principiilor	de	realizare	a	unui	port	
și	anume:	

- un	port	trebuie	să	aştepte	nava	şi	nu	invers;	
- nava	trebuie	să	staţioneze	pe	o	durată	cât	mai	redusă,	deci	 trebuie	să	 ?ie	

ın̂cărcată	–	descărcată	ın̂	termen	cât	mai	scurt.	
Portul	 Constanţa	 a	 fost	 realizat	 pentru	 a	 spori	 capacitatea	 de	 operare,	 aşa	

cum	rezultau	din	prognozele	de	tra?ic	ın̂tocmite	de	?irme	româneşti	şi	străine.	Astfel,	
se	poate	spune	că	incinta	portului	a	cunoscut	practic	trei	mari	etape	de	dezvoltare	
(?ig.1):	

-	etapa	I:	 	 modernizarea	portului	vechi	(199	ha)	

-	etapa	aII-a:		 extinerea	spre	sud	a	capacităţilor	portuare	unde	au	fost		
realizate	 fronturi	 de	 acostare	 cu	 adâncimea	 maximă	 de	
14,0	m	(523	ha)	

-	etapa	aIII-a:		 dezvoltarea	 ın̂	 continuare	 a	 portului	 realizând	 o	 incintă	
adăpostită	prin	diguri,	cuprinzând	şi	debuşarea	Canalului	
Dunăre	–	Marea	Neagră.	ITn	această	incintă	de	2.480	ha	se	
pot	amenaja	teritorii	de	cca.	1300	ha,	fronturi	de	acostare	
ın̂	lungime	de		cca.50000	m,	inclusiv	pentru	nave	de	mare	
capacitate,	de	peste	150.000	tdw	

	

 1



Figura	1	–	Dezvoltarea	Portului	Constanța	
Teritoriile	necesare	dezvoltării	din	etapa	a	III-a	au	fost	realizate	pe	500	ha,	ın̂	

mod	 economic,	 folosind	 umpluturile	 provenite	 din	 excavaţiile	 Canalului	 Dunăre	 –	
Marea	Neagră.	

	 Pentru	 transport	 sunt	 9	 coridoare	 prioritare,	 dintre	 care	 Coridorul	 nr.	 VII	
reprezintă	de	fapt	calea	navigabilă	a	Dunării.	Se	menţionează	că	alte	coridoare	IV,	V	
şi	 IX	 intersectează	 Dunărea,	 ceea	 ce	 contribuie	 la	 lărgirea	 considerabilă	 a	
hinterlandului	Mării	Negre	(?ig.2).	

	

Figura	2	–	Extinderea	hinterlandului	Mării	Negre	

	 Prin	realizarea	canalului	Rhin	–	Main	–	Danube	s-a	creat	un	coridor	navigabil	
care	intersectează	Europa	Centrală	şi	de	Vest	şi	face	conexiunea	cu	Marea	Nordului	
(?ig.3).	
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Figura	3	–	Coridorul	de	navigație	Marea	Nordului	–	Marea	Neagră	
	 Importantele	schimbări	social-politice	şi	economice	care	s-au	produs	ın̂	zonă	
justi?ică	preocuparea	pentru	o	piaţă	internaţională	a	transporturilor.	

	 Fiecare	 coridor	 are	 la	 extremitate	 un	 port,	 precum	 Constanţa	 ın̂	 România,	
Varna	şi	Burgas	ın̂	Bulgaria,	Istabul	ın̂	Turcia	şi	Odesa	ın̂	Ucraina,	ceea	ce	contribuie	
la	promovarea	navigaţiei	pe	distanţe	scurte.	

	 Marea	Neagră	are	 suprafaţa	de	411.540	km2	şi	 ım̂preună	 cu	Marea	de	Azov	
ın̂sumează	 461.540	 km2.	 Distanţa	 maximă	 ın̂tre	 ţărmuri	 este	 de	 1.125	 km	 pe	
direcţia	Est-Vest	şi	600	km	pe	direcţia	Nord	–	Sud.	Marea	Neagră	este	graniţa	a	şase	
ţări:	 România,	Ucraina,	Rusia,	 Georgia,	 Turcia	 şi	 Bulgaria	 şi	 ım̂preună	 cu	Grecia	 şi	
Albania	au	creat	o	zonă	de	cooperare	economică	ın̂	Marea	Neagră,	având	ca	interes	
major	dezvoltarea	transportului.	ITn	Marea	Neagră	sunt	35	de	porturi	şi	cca.	o	treime	
pot	 ?i	 accesate	de	nave	de	mare	 tonaj,	 precum	Constanţa,	Odesa,	Novorosisk,	Poti,	
Samsun,	 Istabul	 (?ig.4).	 De	 asemenea,	 numeroase	 porturi	 ?luviale	 precum	 Sulina,	
Tulcea,	Galaţi,	Brăila	(România),	Reni,	Ismail	(Ucraina)	şi	Giurgiuleşti	(Moldova)	pot	
primi	 nave	 de	 mare	 capacitate.	 ITn	 acest	 sens,	 deşi	 ne	 referim	 la	 o	 activitate	
concurenţială,	ın̂	Bazinul	Mării	Negre	se	poate	coopera	ın̂	mod	e?icient	din	punct	de	
vedere	economic.	

	

Figura	4	–	Porturi	la	bazinul	Mării	Negre	

	 Prin	crearea	unei	zone	logistice	ın̂	Marea	Neagră,	se	poate	realiza	o	legătură	
e?icientă	 ın̂tre	 coridoarele	 europene	 şi	 cele	 din	 Asia,	 promovând	 transportul	
intermodal.	Prin	aceasta	se	poate	reduce	distanţa	de	transport,	vor	 ?i	utilizate	mai	
e?icient	mijloacele	navale,	vagoanele,	vehiculele	rutiere	etc.	intensi?icând	cooperarea	
internaţională.	

	 Activitatea	portuară	 este	 comercială	 şi	 concurenţială,	 ceea	 ce	 a	 impus	 ca	 ın̂	
paralel	cu	lucrările	hidrotehnice	propriu-zise	să	?ie	realizate	şi	amenajările	necesare	
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funcţionării	 e?iciente	 a	 terminalelor,	 respectiv	 sistemul	 feroviar	 şi	 rutier,	 de	
alimentare	cu	energie	electrică,	telecomunicaţii,	gaze,	apă	sau	canalizare,	precum	şi	
spaţiile	 de	 depozitare	 temporară	 a	 mărfurilor	 etc.	 De	 asemenea,	 pentru	
e?icientizarea	activităţii	portuare	s-au	prevăzut	spaţiile	necesare	pentru	alte	servicii	
logistice	 ca	 de	 exemplu	 depozitare,	 sortare,	 etichetare	 etc.,	 care	 vor	 ?i	 oferite	
utilizatorilor	asigurând	o	mai	bună	utilizare	a	teritoriului	portuar,	odată	cu	sporirea	
veniturilor.	Astfel,	amenajările	au	evoluat	de	 la	necesităţile	unui	port	clasic,	 la	cele	
ale	unui	port	comercial	–	industrial	(?ig.5),	iar	ın̂	prezent	pentru	realizarea	de	zone	
logistice	 care	 prezintă	 e?icienţă	 ın̂	 sensul	 că	 ?lexibilitatea	 creşte,	 iar	 investiţile	
unitare	se	reduc	(?ig.6).	

	

Figura	5	–	Evoluția	tehnoloică	a	Portului	Constanța	

	

Figura	6	–	EDiciența	unei	zone	logistice	
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	 Se	 va	 avea	 ın̂	 vedere	 ca	 pentru	 extinderea	 fronturilor	 de	 operare	 este	
necesară	 fracţionarea	 suprafeţei	 de	 apă	 prin	 diguri	 interioare	 pentru	 a	 reduce	
intensitatea	valurilor	care	afectează	stabilitatea	navelor	maritime	şi	barjelor	?luviale	
a?late	sub	operare.	Aceste	lucrări	trebuie	?inalizate	ın̂ainte	de	intrarea	ın̂	exploatare	
a	 danelor.	 Pentru	 valori?icarea	 incintei	 portuare	 din	 zona	Nord	 este	 necesar	 să	 se	
asigure	traversarea	canalului	de	legături	cu	poduri	rutiere	şi	feroviare	(?ig.7).	

	
Figura	7	–	Amenajări	în	zona	de	Sud	(Mol	III	și	Mol	IV)	și	în	zona	de	Nord	(insula)	
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	 Conform	 prognozelor	 recente	 de	 tra?ic	 al	mărfurilor	 ce	 pot	 ?i	 derulate	 prin	
portul	Constanţa	 se	 impune	dezvoltarea	acestuia	 care	va	 ?i	 făcută	 etapizat,	 atât	 ın̂	
zona	 de	 Sud,	 cât	 şi	 ın̂	 cea	 de	 Nord.	 Din	 cauza	 volumului	 mare	 al	 lucrărilor	 va	
cuprinde	 realizarea	 de	 construcţii	 de	 acostare	 şi	 umpluturi	 pentru	 formarea	
teritoriilor	necesare.	ITn	acest	scop	vor	?i	utilizate	la	maximum	lucrările	executate.		

	 Astfel,	 se	 pot	 face	 amenajări	 ın̂	 zona	 de	 Sud	 (Mol	 IIIS	 şi	 parţial	 Mol	 IVS),	
precum	 şi	 ın̂	 zona	 de	 Nord	 (Insula)	 unde	 se	 pot	 realiza	 fronturi	 de	 acostare	 cu	
lungimea	totală	de	cca.	4265	m,	respectiv	2685	m	ın̂	zona	de	Sud	şi	1580	m	ın̂	zona	
Nord	şi	teritorii	de	139	ha,	respectiv	69	ha	ın̂	zona	Sud	şi	70	ha	ın̂	zona	Nord	(?ig.7).	
La	danele	nou	amenajate	vor	putea	?i	operate	nave	maritime	de	mare	capacitate	de	
până	la	100.000	tdw	(zona	Sud)	şi	150.000	tdw	(zona	Nord)	precum	şi	nave	?luviale.		

ITntr-o	 primă	 urgenţă	 se	 propune	 amenajarea	 Molului	 IIIS	 din	 zona	 de	 Sud	
(?ig.8).	

	

Figura	8	Molul	IIIS	

Astfel	 se	 prevede	 ?inalizarea	 ın̂tr-o	 primă	 etapă	 a	 lucrărilor	 sistate	 pentru	
Molul	IIIS	unde	frontul	de	acostare	se	a?lă	 ın̂	diverse	stadii	de	execuţie.	Adâncimea	
de	 acostare	 va	 ?i	 de	 16,50	 m,	 ceea	 ce	 va	 permite	 accesul	 unor	 nave	 maritime	
ın̂cărcate	cu	capacitatea	de	100.000	tdw.	

Pentru	 Molul	 IVS	 se	 poate	 prevedea	 iniţial	 amenajarea	 laturii	 de	 Vest	
obţinând	 astfel	 o	 lăţime	 pentru	 operare	 de	 cca.	 100	m	 şi	 lungimea	 de	 822,50	m,	
precum	şi	a	fundului	de	bazin	cu	lungimea	de	cca.	200	m	şi	raordările.	
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Teritoriul	creat	ın̂	această	etapă	pentru	cele	două	moluri	este	69	ha,	din	care	
35	ha	pentru	Molul	IIIS	şi	34	ha	aferent	laturii	de	vest	a	Molului	IVS,	deci	ın̂	total	69	
ha,	 pentru	 care	 este	 necesar	 să	 ?ie	 prelungite	 digurile	 provizorii	 existente	 cu	 cca.	
500	m	până	la	digul	de	Sud	principal	al	portului.	

Volumul	 total	 de	 umplutură	 necesar	 va	 ?i	 de	 cca.	 12.100.000	 mc	 din	 care	
5.600.000	mc	pentru	Molul	IIIS	şi	6.500.000	mc	aferent	amenajării	parţial	a		
Molului	IVS.	

Se	poate	 trece	 şi	 la	 ?inalizarea	Molului	 IVS,	dar	 ın̂	prealabil	 trebuie	 ?inalizat	
digul	interior	de	adăpostire	care	asigură	ın̂	zonă	o	agitaţie	admisibilă	a	valurilor.	

Pentru	 desfăşurarea	 ?luentă	 a	 activităţilor	 portuare	 va	 ?i	 ın̂să	 necesară	 şi	
realizarea	 acceselor	 rutiere	 şi	 feroviare	 şi	 a	 reţelelor	 tehnologice	 care	 vor	 ?i	
amplasate	pe	teritoriul	portuar	ce	se	prevede	a	?i	realizat.	

ITn	 zona	 de	 Nord	 există	 „insula	 arti?icială”	 conturată	 de	 diguri	 interioare	
destinate	ın̂	prezent	depunerii	materialului	excavat	de	la	diverse	lucrări.	Aici	a	fost	
identi?icată	 o	 zonă	 unde	 poate	 ?i	 realizată	 o	 lungime	 de	 front	 de	 acostare	 de	 cca.	
1000	m	pe	latura	de	Nord	şi	580	m	ın̂	canalul	de	legătură.	Adiacent	acestor	cheuri	se	
prevede	 formarea	 prin	 umplere	 a	 unor	 platforme	 de	 cca.	 70	 ha	 (?ig.7).	 Pentru	
exploatarea	 	 acestor	 zone,	 respectiv	 transportul	 mărfurilor	 este	 necesar	 un	 pod	
rutier	şi	 feroviar	peste	canalul	de	 legătură	şi	realizarea	reţelelor	de	utilităti.	 Și	aici	
este	necesară	 ?inalizarea	digului	 interior	pentru	 reducerea	 lungimii	 libere	pe	 care	
pot	acţiona	valurile.	 Se	obţine	astfel	o	 incintă	 adăpostită	 ın̂	 care	pot	 ?i	 realizate	 ın̂	
siguranţă	fronturile	de	acostare.	

ITn	 exteriorul	 Portului	 Constanţa,	 ın̂	 zona	 de	 Nord	 Canal	 se	 poate	 crea	 un	
Centru	 Logistic	 ın̂	 care	mărfurile	 generale,	 inclusiv	 cele	 containerizate,	 care	 vor	 ?i	
supuse	inspecţiei	vamale,	 ?ie	că	sunt	de	import,	export	sau	tranzit.	 ITn	acest	Centru	
Logistic	 se	 va	 asigura	 transbordul,	 depozitarea	 ,	 ambalarea,	 sortarea	 şi	 gruparea	
mărfurilor,	ın̂	funcţie	de	tipul	acestora,	care	poate	?i	cu	refrigerare,	periculoase	etc.,	
ın̂	vederea	expediţiei	către	bene?iciari.	

ITn	acest	Centru	 logistic	pot	 ?i	organizate	servicii	de	valoare	adăugată	pentru	
conteinere,	 respectiv	 ı̂ntreţinerea	 containerelor,	 dezinfectare	 etc.	 Modul	 de	
transport	 depinde	 de	mijloacele	 de	 transport	 terestre,	 auto	 şi	 cale	 ferată	 a	 căror	
reţea	trebuie	legată	de	cea	a	portului.	

Acest	Centru	Logistic	poate	funcţiona	şi	independent	de	port	prin	intermediul	
reţelei	 de	 transport	 adiacent,	 respectiv	 Autostrada	 A4	 şi	 linia	 de	 cale	 ferată	
Constanţa	–	Mangalia,	prin	Staţia	CF	Agigea	Nord,	a?lată	ın̂	apropiere.	

Se	 estimează	 că	 spaţiul	 necesar	 pentru	 un	 tra?ic	 de	 2,5	mil.t/an	 şi	 500.000	
TEU/an	este	de	cca.	64	ha.	
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Se	va	putea	obţine	ın̂	total	ın̂	incintă	(zona	de	Sud	şi	de	Nord)	o	suprafaţă	de	
teritoriu	 portuar	 de	 cca.	 139	 ha	 necesară	 atât	 pentru	 tehnologia	 portuară	 de	 pe	
moluri,	cât	şi	pentru	accesul	feroviar,	rutier,	reţele	de	utilităţi	etc.	

Având	 ın̂	 vedere	 natura	 terenului	 de	 fundare,	 cheurile	 vor	 ?i	 de	 tip	
gravitaţional,	fundate	direct	pe	teren	prin	intermediul	unui	pat	de	anrocament	şi	vor	
?i	 realizate	 din	 elemente	 prefabricate	 cilindrice	 din	 beton	 armat	 (virole)	 aşezate	
suprapus	şi	umplute	cu	piatră	spartă.	La	partea	superioară,	pilele	din	virole,	câte	3,	
vor	?i	solidarizate	cu	un	coronament	din	beton	armat.	

Umpluturile	vor	?i	realizate	dintr-un	material	necoeziv,	respectiv	piatră	spartă	
ın̂	 amestec	 cu	 argilă	 ın̂	 proporţie	 de	 5	%.	 Aceasta	 prezintă	 o	 bună	 comportare	 ın̂	
timp	şi	permite	o	execuţie	mai	rapidă	şi	o	etapizare	corespunzătoare.	De	asemenea,	
prin	 utilizarea	 acestui	material	 de	 umplutură,	 viitoarele	 lucrări	 de	 suprastructură	
pot	 ?i	 fundate	 direct,	 eventual	 cu	 o	 compactare	 dinamică	 pentru	 consolidarea	
terenului	eliminând	astfel	piloţii.	

Durata	de	execuţie	este	de	cca.	280	de	zile	pentru	Molul	IIIS	iar	pentru	prima	etapă	
a	Molului	 IVS	325	zile	având	 ın̂	vedere	o	cpacitate	medie	de	 transport	de	până	 la	20.000	
mc/zi	 şi	 un	 cost	 estimat	 de	 370	 mil.Euro	 (fără	 TVA),	 inclusiv	 pentru	 racordul	 rutier	 şi	
feroviar.	

Concluzii.				

Conform	studiilor	ın̂treprinse	de	către	experţi	străini	şi	români	se	impune	crearea	ın̂	
etapa	 imediat	 următoare	 ın̂	 portul	 Constanţa,	 de	 noi	 capacităţi	 de	 operare,	 asigurând	
accesul	pentru	nave	de	mare	capacitate.	

Pentru	 crearea	 ın̂	 cel	 mai	 scurt	 timp	 a	 unor	 capacităţi	 de	 operare,	 lucrările	 vor	
ın̂cepe	cu	amenajarea	Molului	IIIS,	care	poate	?i	?inalizat	ın̂	maxim	1	an.	

ITn	acest	sens	se	propune	ca	umpluturile	să	 ?ie	realizate	dintr-un	material	necoeziv	
din	piatră	spartă,	care	prezintă	printre	altele	avantajul	unei	execuţii	rapide	şi	bună	calitate	
a	umpluturilor.	

Prin	 soluţiile	 tehnice	 propuse	 se	 asigură	 intrarea	 cât	 mai	 rapidă	 ın̂	 funcţiune	 a	
viitoarelor	capacităţi	cu	efecte	favorabile	atât	economic,	cât	şi	sociale,	respectându-se	astfel	
principiul	ca	portul	să	aştepte	nava	şi	nu	invers.	

	 Data	 	 	 	 	 	 			Prof.univ.dr.ing.	Romeo	Ciortan		
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							 							Ştiinţe	Tehnice	din	România	
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