
Podul peste Dunare Calafat – Vidin -
solutie constructiva ecologica 

Primaria Municipiului Calafat 

 



Podul peste Dunare Calafat-Vidin este de o 
importanță deosebita nu numai pentru dezvoltarea 
Coridorului ІV de Transport Pan-European , aripa 
sudică (Dresda — Nürnberg — Praga — Viena — 
Bratislava — Győr — Budapesta — Arad — Craiova 
— Sofia — Salonic / Plovdiv — Istanbul), dar și 
pentru întreaga Europa de Sud-Est și rețeaua 
Trans-Europeana de Transport.  

Impactul construcției podului Calafat-Vidin 
pentru dezvoltarea regională se regaseste si în 
perioada lucrărilor de constructie, prin  crearea a 
aproximativ 1000 de locuri de munca.  



Proiectul Podului Calafat-Vidin include trei 
obiective principale: 

 - infrastructura de racord de pe malul romanesc; 
 - podul propriu-zis; 
 - infrastructura de racord de pe malul bulgaresc. 
 
Data oficiala a inceperii lucrarilor pentru pod 

01.03.2007, cu termen initial de executie a 
lucrarilor de 39 luni; 

  



FINANTARE 
Finantarea pentru podul propriu-zis: 
 - 70.000.000 EUR grant prin programul ISPA 

(Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre- 
Aderare); 

 - 70.000.000 EUR imprumut de la BEI (Banca 
Europeana de Investitii) 

 - cca 20.000.000 EUR de la Agentia Germana 
pentru Dezvoltare, parte grant, parte credit; 

 -  5.000.000 EUR grant de la Agentia Franceza 
pentru Dezvoltare; 

 - cca. 61.000.000 EUR finantare de la Guvernul 
Bulgariei 

 total: cca. 226.000.000 EUR. 



Caracteristici constructive 

Podul Calafat – Vidin este un pod mixt, rutier si 
de cale ferata, din beton armat, cu lugimea de 
1970 m si latimea tablierului de cca 32 m. 

Are 2 benzi auto pe fiecare sens si o cale ferata 
electrificata pe mijloc. Este prevazut cu trotuar 
pentru pietoni / pista pentru biciclete la partea 
dinspre amonte si o cale de acces pentru 
executarea lucrarilor de intretinere in partea 
dinspre aval.   





Din punct de vedere constructiv se 
imparte in podul “mic” intre malul bulgar si 
ostrovul fara nume care este de tip viaduct 
sprijinit pe 8 pile (PB1 – PB8) si podul 
“mare” intre ostrovul fara nume si malul 
romanesc, peste senalul navigabil, sprijinit 
pe 4 pile (PB9 – PB12). Podul “mare” este 
de tip hobanat, fiecare din pilele lui are 
turnuri duble, inalte de cca 20 m pe care 
sunt fixate cablurile care sustin tablierul.   







TEHNOLOGIA FOLOSITA 

Tehnologia folosită pentru construcția 
podului, numită de experți „spate de 
cămilă”, este una ultramodernă. Ea 
consta in montarea elementelor 
prefabricate din beton armat de o parte 
si de alta a fiecarei pile, alternant,  
pentru a pastra echilibrul constructiei. 
Procesul continua pana cand sectiunile 
de tablier astfel obtinute se unesc intre 
ele.  





Principiul care stă la baza acestei 
tehnologii se aseamănă cu cel al desagilor 
prinși de o parte si de alta a cocoașei unei 
cămile: orice greutate în desagul dintr-o 
parte este echilibrată printr-o contragreutate 
în desagul din cealaltă parte.  

 

Aceasta tehnologie  permite economisirea 
materialelor de construcție și asigură o mare 
rezistență seismică. 





STADII DE EXECUTIE 



Lucrari de terasamente la culeea A2, pe malul 
bulgar. Pamantul necesar pentru umplutura a fost 
adus de la dealurile din apropiere. Operatiunea a 
trebuit sa fie intrerupta pe perioada cuibaritului 

unor specii de pasari locale.   



Colonia de lastuni de mal (Riparia riparia) ale carei 
cuiburi se aflau in zona de unde se excava 

pamantul de umplutura necesar pentru lucrarile de 
terasamente de la malul bulgar.  



Digul de piatra construit intre malul bulgar si 
ostrovul fara nume, cu drumul amenajat pentru 

accesul la locatia pilelor PB1 – PB8.  



Se observa conductele de otel incastrate in 
dig pentru a permite scurgerea apei si trecerea 
pestilor si a celorlalte vietuitoare acvatice.  
 
La sfarsitul lucrarilor de constructie, conform 
cerintelor acordului de mediu eliberat de 
autoritatile bulgare competente acest dig va fi 
indepartat din albia Dunarii  si intregul peisaj 
va fi readus la starea sa initiala. 



Pilele podului “mic”, peste bratul 
nenavigabil al Dunarii 



Fundatiile pilelor PB9, PB10, PB11, PB12  
amplasate in senalul navigabil, cu malul 

bulgar in planul indepartat 



Fundatia unei pile a podului “mare”, in 
senalul navigabil - 24 piloti din beton 
armat care ajung la 70 m adancime in 

albia Dunarii. 



Schela de 
acces la 
tablierul 
podului 



Lucrari in curs de desfasurare –  
vedere generala 



Lucrari de 
constructie in 
curs de 
executie -  
vedere de sus 



Hala de productie a elementelor 
prefabricate care formeaza tablierul 

podului - Zona Libera Vidin  



Montarea elementelor prefabricate 
la tablierul podului 



Montarea sistemului de colectare a apelor 
pluviale de pe tablierul podului. Acest sistem 

de conducte dirijeaza apele pluviale spre 
statia de epurare situata la malul bulgar, unde 

se realizeaza o epurare mecanica. 



Armatura de otel a elevatiei unei pile 



Demontarea instalatiei folosite la montarea 
elementelor prefabricate ale tablierului 

podului “mic” 



Pila PB9 – langa Ostrovul fara nume. La 
nivelul apei se observa elementele 

prefabricate destinate protectiei pilei la 
impactul cu navele fluviale. 



Turnarea elementului cheie (de inchidere) al 
tablierului intre pila PB9 si pila PB10, eveniment 

care marcheaza jonctiunea tronsoanelor de tablier 
aferente celor doua pile. 



Cablurile (hobanele) de sustinere la 
pila PB11 



Ansamblul pila PB12 si pila culee  
A3 la malul romanesc 



Turnurile duble 

ale pilei PB10  



Fotografie 
efectuata din 
deltaplan cu 

malul 
romanesc in 

fundal 



Pot fi vazute mai multe detalii  
pe site-ul oficial al podului peste 

Dunare Calafat - Vidin 

http://www.danubebridge2.com 

 

http://www.danubebridge2.com/

