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Ref : Situaţia navigaţiei pe Dunăre în data de 05.08.2015

Seceta prelungită din această perioadă a avut ca efect scăderi accentuate ale cotelor apelor
Dunării, fapt ce a determinat desfăşurarea cu dificultate a navigaţiei pe anumite sectoare ale
fluviului. Astfel, vă punem la dispoziţie situaţia navigaţiei în punctele critice şi a navelor aflate în
aşteptare :


În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, navigaţia se desfăşoară cu dificultate pe
următoarele sectoare :

‐

Km. Flv. 567 – 568 Dunăre ;

‐

Km. Flv. 522 – 523 Dunăre ;

‐

Km. Flv. 399 – 400 Dunăre ;

‐

Km. Flv. 405 – 406 Dunăre.

La punctul dificil Km. Flv. 567 – 568, zona Zimnicea, navele fac ţuguri de 1‐2 barje pe trecere şi
alimbări de marfă.
Situţia navelor aflate în aşteptare este următoarea :
‐

Nave propulsate staţionate – 14 nave sub pavilion străin şi 3 nave sub pavilion român ;

‐

Nave nepropulsate – 63 nave sub pavilion străin şi 13 nave sub pavilion român.

Navele staţionate sunt nave de transport mărfuri generale.

‐

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin sunt identificate
următoarele puncte dificile:
Km. Flv. 819 – 824 Dunăre – zona Salcia ;

‐

Km. Flv. 782 – 785 Dunăre – zona Bogdan;

‐

Km. Flv. 757 – 760 Dunăre – zona Petrişul;

‐

Km. Flv. 676 – 677 Dunăre – zona Bechet.
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În prezent se fac ţuguri de convoaie numai în zona cuprinsă între km.flv. 676 şi 677 ‐ Bechet.
La această oră se efectuează manevre de trecere a zonei pentru un număr de 28 barje şi şlepuri.
Şenalul navigabil nu este blocat pe niciun sector al Dunării.
Vom reveni cu amănunte privind orice modificare survenită în situaţia navigaţiei.
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