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Având în vedere că în data de 12.07.2018, transportul special format din
remorcherul PARAGGI (pavilion Italia) poziţionat prova - C.N. SHIP-PART 6287 –
remorcherul MULTRATUG 26 (pavilion Olanda) poziţionat pupa, agent IDU
SHIPPING & SERVICES S.R.L., având următoarele caracteristici: L≈ 185,93 m; B =
38,00 m, D= 4,80 m, va tranzita sectorul S.N. VARD Tulcea – Bara Sulina, se închide
temporar navigaţia pe Canalul Sulina începând cu ora 00:00, pentru navele maritime şi
convoaiele fluviale ce navigă amonte.
Navele maritime care doresc angajarea pentru mars amonte pe Canalul Sulina în
cursul zilei de azi, 11.07.2018, înaintea închiderii navigației, vor fi acceptate numai dacă
există tipul fizic necesar pentru depășirea zonei Mm 34, până la ora 23:00, staționarea în
Portul Sulina sau în ancoră pe canal, fiind interzisă.
Navele maritime şi fluviale ce navigă aval, vor păstra distanţa minimă de 5 Mm faţă
de transportul special şi vor menţine în permanenţă legătura radiotelefonică, pentru a-i
asigura acestuia tranzitarea Canalului Sulina în condiţii de deplină siguranţă a navigaţiei.
Convoiul va fi însoțit în prova, pe tot sectorul S.N. VARD Tulcea - Marea Neagră
de o şalupă aparţinând ANR - Căpitănia Zonală Tulcea.
Toate navele se vor supune dispoziţiilor transmise de către aceasta.
Transportul special va fi asistat la trecerea în zona cotului Tulcea de un remorcher
proprietate a A.F.D.J. - R.A. Galaţi .
Navele sosite la gura Canalului Sulina, vor aştepta în Marea Neagră ieşirea
convoiului, după care vor fi introduse în portul Sulina.
Navigaţia amonte se deschide imediat după ieşirea convoiului la mare.
Remorcherul ce asigură guvernarea pupa a corpului de navă nu va mola parâmele decât
după ce transportul special a depăşit zona geamandurii de aterizare.
Navele fluviale de pasageri, angajate în curse regulate, fac excepţie de la
prevederile prezentei note, comandanţii acestora având obligaţia de a lua toate măsurile
necesare astfel încât navigaţia să se desfăşoare în deplină siguranţă şi tranzitarea
transportului special să nu fie afectată.
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