


اصفهان -وزارت امور خارجه  نمايندگي

به نام خدا

جناب آقاي  كميلي

رئيس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

بندر كنستانسا روماني معرفيموضوع: 

با سالم،

شهر كنستانسا  "معرفيبا عنوان احتراماً، گزارش واصله از سفارت جمهوري اسالمي ايران در بخارست  

 جهت مالحظه و هرگونه بهره برداري به پيوست ايفاد مي گردد. روماني"

 99مايلي شمال استانبول و تنگه بسفر )تركيه( و  185كنستانسا در ساحل غربي درياي سياه،  شايان ذكر است     

اين شهر از نظر مساحت سومين شهر بزرگ روماني محسوب مي گردد  مايلي شمال وارنا )بلغارستان( قرار دارد.

رگ اروپا در اين شهر و يكي از مهمترين مراكز فرهنگي و اقتصادي اين كشور است. همچنين هفدهمين بندر بز

كنستانسا داراي مناطق آزاد و بنادر مهمي است. منطقه آزاد كنستانسا سودآجايجي، بندر كنستانزا و ميديا قرار دارد.

از اين جمله هستند.

اقتصاد آن داراي مشخصات  روماني دارد و GDP در را جايگاه پنجمين ميليارد لي 21.73 رقم با استان اين

عمده صنايع در اين استان شامل صنعت توريسم، صنايع شيميايي و پتروشيمي، غذا و  كشاورزي و توريستي است. صنعتي،

نكته قابل توجه ديگر  شود. نوشيدني ها، منسوجات، كشتي سازي، مصالح و مواد ساختماني، اجزاي مكانيكي، كاغذ مي

ي بسياري از كشورها است و اين امر از اهميت اين شهر در اينكه استان كنستانسا مقر كنسولگري و يا كنسولگري افتخار

روماني سرچشمه مي گيرد.

ساالريان عليرضا  

 نمايندگي رئيس

 : رونوشت

جناب آقاي نقش معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي استانداري اصفهان

١٠٩٩٨٥٨/٩٩٥٤ :شماره   
 ١٥/١2/١٤٠٠ :تاريخ 

 دارد  :پيوست
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جناب آقاي گلشیرازي رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي اصفهان 
جناب آقاي  سهل آبادي رئیس محترم هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 



بخارست-سفارت جمهوری اسالمی ایران

معرفی استان های مهم کشور رومانی با تمرکز بر وضعیت اقتصادی:

 کنستانسا - 5شماره  

1400 اسفند 



 بسمه تعالی

 معرفی استان های مهم کشور رومانی:

 کنستانسا: 5شماره 

 :خالصه مدیریتی 

شمال  یلیما 99( و هیشمال استانبول و تنگه بسفر )ترک یلیما 185 اه،یس یایدر یا در ساحل غربسکنستان

از  یکیگردد و  یمحسوب م یشهر بزرگ رومان نیشهر از نظر مساحت سوم نیا وارنا )بلغارستان( قرار دارد.

 در این شهر قرار دارد. بندر بزرگ اروپا هفدهمین نیکشور است. همچن نیا یو اقتصاد یمراکز فرهنگ نیمهمتر

 یدارا آن اقتصاد و دارد یرومان GDP را در گاهیجا پنجمین لی اردیلیم 21.73 استان با رقم نیا

 عیصنا سم،یاستان شامل صنعت تور نیدر ا عیعمده صنا است. یستیو تور یکشاورز ،یمشخصات صنعت

 ،یکیمکان یاجزا ،یمصالح و مواد ساختمان ،یساز یها، منسوجات، کشت یدنیغذا و نوش ،یمیپتروش و ییایمیش

 .شودیکاغذ م

ا سودآجایجی، بندر کنستانزا و میدیا ستانسمنطقه آزاد کندارای مناطق آزاد و بنادر مهمی است.  کنستانسا

 در این خصوص توجه به چند مورد ضروری است:از این جمله هستند. 

 یشرق یقفقاز، اروپا ،یو شرق یمرکز یاروپا یکه بازار کشورها یتجار یرهایدر تقاطع مس کنستانسا بندر، 

بندر چند منظوره بوده و واجد  نیکند، واقع شده است. ا یو خاور دور را به هم متصل م یمرکز یایآس

بندر  نیباشد. ا یکنند م یبزرگتر که از کانال سوئز عبور م یها یعبور و مرور کشت یبرا مدرن یامکانات

VI ییاروپا پان دوریکر قیاز طر نیهمچن I  یدسترس یو شرق یمرکز یاروپا یدانوب به کشورها – 

واقع شده  هیو ترک یمولداو ی، جمهور نیبلغارستان ، اوکرا به کینزد اریدارد. بندر کنستازا بس میمستق

 .است

 یفرآور یها تیفعال یبرا ژهیبرد و به و یمناطق آزاد بهره م ژهیو یمنطقه آزاد کنستانسا از امکانات عموم 

ی یها تیفعالتوانند  یاستفاده کنندگان از منطقه آزاد م یفعاالن اقتصاد .در نظر گرفته شده است یصنعت

 یها تیفعال ده،یو در مناطق سرپوش آزاد یکاال در هوا ینگهدار ،یو فرآور یصنعت یها تیفعال چون

را در این مناطق  رهیو غ ینریفله، کانت ،ییایمیغالت، نفت، مواد ش ،بانکی – یمال ،یبورس ،یصنعت ،یتجار

 پیش ببرند. 



 از بنادر  یکی نیقرار دارد. ا کنستانسانانومتر شمال  13.5 بای، تقراهیس یایدر یدر خط ساحل ایدیم بندر

و ساخته  یمجاور طراح یمیو پتروش یصنعت ساتیبه تاس یخدمات رسان یاست و برا کنستانسا یاقمار

 .شده است

در این گزارش همچنین به شرکت های بزرگ شهرستان، نهادهای مهم اقتصادی و مواردی از این قبیل نیز 

 لگری افتخاریو یا کنسو نکته قابل توجه دیگر اینکه استان کنستانسا مقر کنسولگریپرداخته شده است. 

 است که این امر از اهمیت این شهر در رومانی سرچشمه می گیرد.  بسیاری از کشورها

 مقدمه:  

واقع شده رودخانه دانوب  هیدر حاش ،بالکان رهیدر جنوب شرق اروپا و شمال شبه جزی کشور رومان            

. باشدی اروپا از نظر مساحت م هیکشور اتحاد نیدوازدهم ،مربع لومتریک 238.397 با داشتن . این کشوراست

سال  و در سازمان ناتو تیبه عضو 2004در سال  ی،سازمان تجارت جهان تیعضو به 1995در سال رومانی 

در تقسیمات کشوری، رومانی به هشت منطقه توسعه یا کالن  .ه استدرآمد به عضویت اتحادیه اروپا 2007

استان  دارد  41تقسیم می شود که هر کدام از مناطق نیز از چند استان تشکیل می شوند. این کشور در مجموع 

ات اداری و شورای قانونگذاری یا اجرایی مناطق توسعه رومانی در واقع اختیارو شهر بخارست پایتخت آن است. 

اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه ای و  1از صندوق فاره ندارند. تنها وظیفه آنها تالش جهت دریافت بودجه

، 4، شمال شرق3، مرکز2مناطق توسعه رومانی شامل شمال غربهمچنین جمع آوری آمار منطقه ای است. 

 می شود.  9و غرب 8اولتنیا-ربغ، جنوب 7ایلفو-، بخارست6مونتنیا-، جنوب5جنوب شرق

برای اولین بار رومانی را به عنوان کشوری با درآمد باال  2020بانک جهانی بر اساس داده های سال  

دالر( طبقه بندی کرد. با این حال، بحران ناشی از بیماری همه گیر کرونا، این کشور را به  12570)درآمد سرانه 

 های محدودیت بر باید رومانی بلندمدت، و مدت میان درمد متوسط تقلیل داده است. گروه کشورهای با درآ

 وری بهره  از ناشی رشد ضعیف های پایه همچنین و زیاد های نابرابری، مداوم های کسری جمله از خود، ساختاری

                                                           
1
 PHARE 

2
 Nord-Vest 

3
 Centru 

4
 Nord-Est 

5
 Sud-Est 

6
 Sud-Muntenia 

7
 Bucurest-Ilfov 

8
 Sud-Vest oltenia 

9
 Vest 



برابر  2020ال  اقتصاد رومانی در سرشد  رسیدگی کند. کار نیروی کیفیت و کمیت به مربوط مشکالت و پایین

رشد اقتصادی این  2021درصد کاهش یافت اما با برنامه ریزی های اقتصادی صورت گرفته در سال  3.9با 

میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص  249درصد افزایش داشت. تولید ناخالص داخلی رومانی به دالر ،  6.5کشور  

 دالر می باشد. 12968.8فرد  در جمعیت نوزده میلیونی رومانی، به ازای هر داخلی

هشت شهرستان در این مناطق اقتصادی به استثنای بخارست از سرانه درآمد باالیی به نسبت دیگر  

 شهرستان ها برخوردار بوده اند که عبارت اند از:

 .17پراهووا -8 16سیبیو -7 15آلبا -6 14براشو -5 13ایلفو -4 12کلوژ -3 11کنستانتزا -2 10تیمش -1

یت شناخت موقعیت و ظرفیت های هر یک از این شهرستان ها، سفارت جمهوری اسالمی با عنایت به اهم

شماره از این  پنجمینایران در رومانی در نظر دارد تا مجموعه گزارش هایی در این خصوص تهیه نماید. در 

ن و در غارستااست که در مرز بل یرومان یکنستانزا استان بندرپرداخته خواهد شد.  کنستانسامجموعه به استان 

 خود اختصاص داده است. و پنجمین جایگاه در تولید ناخالص داخلی رومانی را به  منطقه دوبروجا قرار دارد
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 Timis 
11

 Constanta 
12

 Cluj 
13

 Ilfov 
14

 Brasov 
15

 Alba 
16

 Sibiu 
17

 Prahova 



 شهر کنستانسا: و جمعیتی موقعیت جغرافیایی 

شمال  یلیما 99( و هیشمال استانبول و تنگه بسفر )ترک یلیما 185 اه،یس یایدر یدر ساحل غرب کنستانسا

ی از این شهر از نظر مساحت سومین شهر بزرگ رومانی محسوب می گردد و یک وارنا )بلغارستان( قرار دارد.

 بنادری چون بندر بزرگ اروپا بعد از هفدهمینمهمترین مراکز فرهنگی و اقتصادی این کشور است. همچنین 

 لیو ده کمون تشک گری، پنج شهر دکنستانسااز  ستانشهر نیادر این شهر قرار دارد.  یروتردام، آنتورپ و مارس

 شده است.

تاتاراها و  ٪2.59 ترک، ٪2.29 ،ییایروماناین جمعیت  ٪83.1 .نفر جمعیت دارد 763000استان کنستانزا 

 هستند. یگریمذهب د ایناشناخته  هبقی مسلمان، ٪5.12 ارتدکس، ٪83.04 از این میزانناشناخته است.  هبقی

 

 :جاذبه های تاریخی و طبیعی 

که به طور است  سال 2500با تاریخچه حدود  یشهر رومان نیتر یمیقد و یکالن شهر باستان کی کنستانسا

 سیتوم .شد یم دهینام سیتوم ابتدا در .استرا دارکشور  نیا ییایبندر در نیو بزرگتر بوده یمداوم مسکون

 الدیقبل از م 71در سال  و شد سیتأس الدیدر قرن ششم قبل از م لتوسیاهل م یونانیتوسط استعمارگران 

 نام داد. رییتغ نایکنستانت به افتخار خواهرش به ،ریکب نیکنستانت ،و توسط امپراتور روم گردیدفتح  انیتوسط روم

، اما دو قرن بعد، رونق یافتتسلط داشتند،  اهیس یایکه بازرگانان جنوا بر در یزمان زدهم،یدر قرن س اینکنستانت



 کنستانسابه  این شهرنام  یدوران عثمان در قرار گرفت، شهر رو به زوال گذاشت. هیکه تحت سلطه ترک یزمان

 و تاریخی این شهر به عبارت زیر است:جاذبه های طبیعی برخی  خالصه شد.

 و  وسیتوسط شرکت دانوب 1860فوت در سال  26با ارتفاع  ییایفانوس در نیا : 18سفانوس دریایی جنوس

 ییایدر یجامعه تجار کی کنستانسادر  زدهمیاحترام به بازرگانان جنوا که در قرن س یادا یبرا اهیس یایدر

 کردند، ساخته شد. جادیشکوفا ا

 کیقرن سوم و چهارم و  یتمان هااز ساخ یپارک ستون ها و قطعات نیا :19کنستانسا یپارک باستان شناس 

 داده است. یبرج قرن ششم را در خود جا

 20مسجد بزرگ محمودیه
 55000 یرهبر معنو ،یشد، مقر مفت لیتکم 1910مسجد که در سال  نیا:  

( یرومان)جنوب  دوبرجادر منطقه  اهیس یایمسلمان )ترک و تاتار در اصل( است که در امتداد ساحل در

 یداخل یاست. قسمت مرکز ییایو رومان یزانسیب یاز عناصر معمار یبیساختمان ترک نید. اکنن یم یزندگ

 هیترک یدست عیفرش که در مرکز صنا نیاست. ا دیسلطان عبدالحم هیاست که هد یرانیبزرگ ا شفر کی

ناره )برج( مسجد م یپوند است. جاذبه اصل 1080اروپا با وزن  یفرش ها نیاز بزرگتر یکیشود،  یبافته م

. مؤذن پنج بار در هدد یرا ارائه م یمیاز مرکز شهر و بندر قد یکننده ا رهیاست که منظره خ یفوت 164

 رود تا مؤمنان را به نماز بخواند. یممناره  یپله به باال 140روز از 

 زنگ  یوالدبود. با گذشت زمان، بتن ف یساختمان بتن آرمه در رومان نیمسجد اول نیا  :21مسجد هونچیر

 .دیرس انیبه پا 1959زد. مرمت برج و گنبد در سال 

 به  مارامورشدست از منطقه  رهیکه توسط نجاران چ یچوب یسایکل نیا:  22کلیسای ارتدکس سنت مینا

 140 یبرج کیآن  یباال وفوت عرض دارد  40فوت طول و  85ساخته شده است،  لیاص ییایسبک رومان

 قرار دارد. یفوت

 23نستانساموزه هنر ک
 

 24موزه تاریخ و باستان شناسی کنستانزا
 

 25موزه نیروی دریایی کنستانسا
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 . Farul Genovez 
19

 . Parcul Arheologic Constanta 
20

 . Moscheea Mare Mahmoud II 
21

 . Geamia Hunchiar 
22

 . Biserica Ortodoxa Sf. Mina 
23

 . Muzeul de Arta Constanta 
24

 . Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie 
25

 . Muzeul Marinei Romane 



 26آکواریوم کنستانزا
 

 27دلفیناریوم
 

 

 :درآمدی بر اقتصاد کنستانسا 

 الف( کلیات: 

 یا داراسکنستان اقتصاددارد.  یرومان GDP را در گاهیجا پنجمین لی اردیلیم 21.73 استان با رقم نیا

 عیصنا سم،یاستان شامل صنعت تور نیدر ا عیعمده صنااست.  یستیو تور یکشاورز ،یمشخصات صنعت

 ،یکیمکان یاجزا ،یمصالح و مواد ساختمان ،یساز یها، منسوجات، کشت یدنیغذا و نوش ،یمیپتروش و ییایمیش

 ایدیو م ای، مانگالکنستانسا یساز یکشت یکارخانه ها ن،یماش یاز صنعت مهندس یبه عنوان بخش. شودیکاغذ م

استان دارد و  نیدر اقتصاد ا ینقش مهم زین یکشاورز سازند. یم dwt 200000با وزن باال تا  ییها یکشت

  استان است. نیمحصول ا نیشتریغالت ب
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 . Acvariul Constanta 
27

 . Dolphinarium 



 :(2021)دسامبر  یصنعت دیتول یشاخص ها -

 96،4استخراج:  صنعت 

 101،1: دیتول صنعت 

 108،1مطبوع:  هیبرق و حرارت، گاز، آب گرم و تهو نیو تام دیتول 

 :(یو بازار خارج یدر صنعت )بازار داخل یگردش مال یارزش یشاخص ها -

 126،8: مجموع 

 (2021/ نوامبر  ورویکاال )هزار  یالملل نیتجارت ب -

 FOB  :7087674صادرات 

 CIF 9246693ات: وارد 

 )تعداد( یستیتور یگردشگران، اقامتگاه ها ییرایپذ یاصل یورود به سازه ها  -

 579296: وعمجم 

 : 2020ماهانه سال  نیانگیدرصد نسبت به م - یصنعت دیتول  -

 

 

 ونیلیم 1208.6به ارزش  یی، کاالها2021در ده ماهه اول سال  کنستانسااز شهرستان  یفعاالن اقتصاد

 متیفوب و واردات به ق متیصادر کرده اند )صادرات به ق وروی ونیلیم 2246.6به ارزش  یواردات یو کاالها وروی

CIF 38.8هم در صادرات با  «یمعدن یاسوخت ها و روغن ه»فصل  یت فرآورده هامد نیشود(. در ا یم انیب 



( غالب ینفت یکمتر فرآورده ها ریدرصد )نفت و در مقاد 64.8( و هم در واردات با ینفت یدرصد )فرآورده ها

در صادرات دارند و محصوالت بخش  یسهم مهم زیدرصد( ن 14.1« )زنده واناتیح»هستند. محصوالت فصل 

از  درصد( 4و  8) «لمیف ایصدا  ریتکث ایضبط  یها دستگاه ،یکیالکتر زاتیها، تجه آالت و دستگاه نیماش»

 31.4درصد و واردات  19.3، صادرات 2020تا اکتبر  هیبا ژانو سهی. در مقاصادارت را به خود اختصاص داده اند

 است. افتهی شیدرصد افزا

 

رسد و  یتن م ونیلیم 50.2به  2021تا سپتامبر  هیدر ژانو کنستانسابندر  قیحمل و نقل از طر کیتراف

  است. 2020از مدت مشابه در سال  شتریدرصد ب 23.5

 



درصد  11.9، 2021تا سپتامبر  هیژانو نیتن کاال ب ونیلیم 13.6به حجم  اهیس یایدر-کانال دانوب کیتراف

نسبت  2021تا سپتامبر  هیدر ژانواست.  افتهی شیافزا 2020نسبت به حجم ثبت شده در مدت مشابه در سال 

 افتهی شیدرصد افزا 5.8کنند  یکه از کانال عبور م یخارج یها یتعداد کشت  2020مدت مشابه در سال  هب

 است.

 نیمدرن تر یشود که دارا یم یندگینما ایدیعمدتاً توسط شرکت پتروم در این استان ییایمیش عیصنا

 توسط نیصنعت همچن نیکند. ا یتن نفت خام را فرآور ونیلیم 3.5تواند ساالنه تا  یاست و م ساتیتاس

"FERTILCHIM" و  یمصارف داخل یبرا ییایمیش یکودها ک،یسولفور دیکننده اس دیتول ،یدر ناودر

اقالم  ک،یالست یاقالم فن ،یکیتکنولوژ زاتی، متخصص در تجهکنستانسادر  "Energia" توسط ات،صادر

 .شود یم یندگینما افتهیو توسعه  یقیتزر یکیپالست

 اقتصادی در کنستانسا:-ب( مهم ترین مناطق تجاری

 آجیجی سود کنستانزاطقه آزاد من: 

 )جاده و آهن راه رودخانه، دریایی،( نقل و حمل های زیرساخت آجیجی سود کنستانزا آزاد منطقه مزایای از

 متصل هم به خاورمیانه و مدیترانه، حوزه مرکزی، اروپای از را فروش بازارهای و عرضه مختلف منابع که است

 کانال طریق از باسارابی، بندر مجتمع با سود کنستانسا آزاد منطقه ، 1277 سال از این، بر عالوه . کند می

 عمل آزاد منطقه از ای شاخه عنوان به که داد تشکیل را باسارابی آزاد منطقه و یافت ارتباط سیاه، دریای-دانوب

 . کند می

 :کیاستراتژ تیموقع -

 ،یشرق یقفقاز، اروپا ،یو شرق یمرکز یاروپا یکه بازار کشورها یتجار یرهایدر تقاطع مس کنستانسا بندر

 یبندر چند منظوره بوده و واجد امکانات نیکند، واقع شده است. ا یو خاور دور را به هم متصل م یمرکز یایآس

از  نیبندر همچن نیباشد. ا یکنند م یبزرگتر که از کانال سوئز عبور م یها یعبور و مرور کشت یبرا مدرن

VI ییاروپا پان دوریکر قیطر I دارد. بندر  میمستق یدسترس یو شرق یمرکز یاروپا یدانوب به کشورها – 

 .واقع شده است هیو ترک یمولداو ی، جمهور نیبلغارستان ، اوکرا به کینزد اریکنستازا بس



 

هکتار مساحت است و به سه سکو با  140با مساحت  کنستانسا یآزاد کنستانزا واقع در بندر جنوب منطقه

 شده است . میستق اسکله 235

 :است ریبه شرح ز (هکتار 26.7با مساحت )اول  یسکو* 

 ق،یقا -یکشت نالیدر ترم یساختمان ادار -شرق  به سمت 

  بندر، یجاده دسترس -به سمت جنوب 

 راه آهن، اژیتر -سمت غرب  به 

 .  شماره  ییایآوران به حوضه در یسکو -در شمال 

 :مشخص شده است ریز به شرح (هکتار 10.3با مساحت دو ) یسکو* 

 راه آهن؛ اژیتر -سمت شرق  به 

 راه آهن بندر اژیتر -سمت جنوب  به. 

 بندر یجاده دسترس -سمت غرب و شمال  به. 

 :است ریبه شرح ز (هکتار 140با مساحت ) سه  یسکو* 

 جنوب یجنوب: سد حفاظت در 

 نالیغرب: ترم در RO-RO 

 بندر ومیسمت شمال: آکوار به 



 یداخلسمت مشرق: سد  به 

 :رهیو غ یگمرک ،یمال التیتسه -

 یها تیفعال یبرا ژهیبرد و به و یمناطق آزاد بهره م ژهیو یمنطقه آزاد کنستانسا از امکانات عموم 

 .در نظر گرفته شده است یصنعت یفرآور

 است و اقدامات حفاظت از  یمنطقه مختص تمام مناطق آزاد رومان نیانجام شده در ا یها تیفعال

 صادر شده توسط اداره منطقه، مطابق با یو بر اساس مجوزها دییکند (با تا یم نیرا تضم ستیز طیمح

 .)وزارت حمل و نقل یها دستورالعمل

 تیفعال :را انجام دهند ریز یها تیتوانند انواع فعال یاستفاده کنندگان از منطقه آزاد م یفعاالن اقتصاد 

 ،یتجار یها تیفعال ده،یو در مناطق سرپوش آزاد یکاال در هوا ینگهدار ،یو فرآور یصنعت یها

 .رهیو غ ینریفله، کانت ،ییایمیغالت، نفت، مواد ش ،بانکی – یمال ،یبورس ،یصنعت

 :ینفت یها فرآورده -

 در نالیترم نیاست. ا یریبارگ یتن برا ونیلیم 10از  شیو ب هیتخل یتن برا ونیلیم 24از  شیساالنه ب تیظرف

 ییایمیمواد ش ،یمیشده، پتروش شیو صادرات محصوالت پاال نیبنز ل،یت کوره، گازوئواردات نفت خام، نف نهیزم

 یمنطقه آزاد به تمام نیا .باشد ینفت م نالیاسکله است. اپراتور مربوطه ترم 2 یتخصص داشته و دارا عیما

 متصل است و فرصت ییو هوا یرودخانه ا ،ییایدر ،ینیحمل و نقل زم لیوسا

 :دهد یرا ارائه م ریز یها

 یعموم دهیو ساختمان بر اساس مزا نیزم یاجاره و واگذار، 

 حمل و نقل، لیو وسا ییایمیغالت، مواد ش ،ینفت یفرآورده ها یها انهیپا 

 یو بورس یبانک ،یتجار ،یصنعت یها تیفعال، 

 یالملل نیب یامکان انجام پروژه ها. 

 طیمح کیو در  یخصوص یشرکت هاعمدتاً توسط  کنستانساها در کل بندر  یخدمات کاالها و کشت 

 .شود یکه در آن اصول بازار آزاد اعمال م ردیگ یانجام م یرقابت

 



 
 

 :اطالعات مربوط به شرکت گرداننده منطقه آزاد -

 Independent Administration of Constanta Sud-Agigea free نام

zone. 

 Constanta Port, Maritime Station, 900900 آدرس

 Florin Goidea مدیریت

 40.241.61.15.40 شماره 

 port.ro-apmc@constantza ایمیل

    http://www.portofconstantza.com وب سایت

 

 ایدیم بندر: 

 موقعیت استراتژیک: -

از بنادر  یکی نیقرار دارد. ا کنستانسانانومتر شمال  13.5 بای، تقراهیس یایدر یدر خط ساحل ایدیم بندر

و ساخته شده  یمجاور طراح یمیو پتروش یصنعت ساتیبه تاس یخدمات رسان یاست و برا کنستانسا یاقمار



 234هکتار است که  834 بندر نیطول دارند. مساحت ا لومتریک 6.97در مجموع  Sو  N یاست. موج شکن ها

 یساز یاسکله متعلق به کشت 3 ،یاتیاسکله عمل 11اسکله ) 14 و دارایهکتار آب  600و  یهکتار آن خشک

 .است لومتریک 2.24ا( به طول کل سکنستان

 ابدی یم شیمتر افزا 9به  4-1نفت خام  هیتخل یها انجام شده، عمق بندر در اسکله یروبیال اتیبر عمل عالوه

. محموله کند یوات را فراهم م دات 20000متر و  8نشست  با حداکثر آب ییها به نفتکش یکه امکان دسترس

 .LPGت خام و مشتقات، : نفیاتیعمل یاصل یها

که امکان  ابدی یم شیمتر افزا 9به  4-1نفت خام  هیتخل یها انجام شده، عمق بندر در اسکله یروبیال اتیعمل با

 .کند یرا فراهم م dwt 20000متر و  8با حداکثر آبش  ییبه تانکرها یدسترس

 : یاتیعمل یاصل یها محموله -

 .یالت فلزو محصو agribulk ،GPLنفت خام و مشتقات، 

 :اتصاالت -

 (Poarta Alba - Midia Navodari Canal قی)از طر یجاده، راه آهن، داخل 

  :یبهداشت مقررات -

محموله، مشخصات  تیماه ،پرسنل  هیسالمت کل تیوضع ،یریبالفاصله پس از پهلوگ یبهداشت ونیسیکم

به  گانیمجوز را ،یوجود خطر آلودگ کند. در صورت عدم یم یو ... را بررس ونیناسیواکس ،یاحتمال یها یماریب

 شود. یارائه م یکشت

 : بندر تیمحدود -

 شود. یمحدود م Eو  S یبندر توسط موج شکن ها

 

 



 ها: و کانال رهایمس ،ییایدر یشناورها -

 پایلوتهمچنین  .شود یمتر انجام م 5.6متر و عمق  80به عرض  کیکانال نزد کی قیبه بندر از طر یدسترس 

مانند  یخدمات عموم یکه برا ییشناورها ،ییایدر یروین یشناورها یشناورها، به استثناهمه  یبرا یاجبار

استفاده  یحیتفر یها یو کشت یمارستانیب ،ینجات، آموزش یشناورها ،یانوردیکنترل و نظارت در ،ینگهدار

است.  یالزام ساعت 24بندر در طول  داخلورود، خروج از بندر و مانور شناورها در  یبرا پایلوت. شوند یم

 تیبا کنترل وضع یکشت کاپیتاناطالع دهد.  پایلوتبه  دنیساعت قبل از رس 12حداقل  دیبا یفرمانده کشت

 .ردیگ یتماس م VHF Ch 14و با  Nاز اسکله  ینانومتر 12منطقه  یبندر کنستانتزا در ورود

 است: ریبه شرح ز پایلوتشدن  ادهیسوار شدن/پ یبرا یاجبار منطقه

 .1E.'43°028 شمالی 1.'05°44به نقطه مختصات:  کی(، نزد4باد  یروی)ن بخو یهوا -

 .3E.'42°028 شمالی 2.'06°44به نقطه مختصات:  کی(، نزد4بد )وزش باد به شدت  یو هوا آب -

 :انیجزر و مد و جر محدوده -

 طیمداوم باشد و در شرا یاز بادها یکن است ناشسطح آب مم راتییاست. تغ زیناچ اهیس یایجزر و مد در در 

 متر برسد. 0.5به  دیشد

  و هوا: آب -

 .N-NE ز،ییپا ;NW-NE. تابستان، NE-Sو  NE-Eباد غالب: زمستان، شمال شرق. بهار، 

( رویلونیک 30تا  20) بوفور 10تا  9( با طوفان تا شدت هی)اکتبر( و در زمستان )ژانو زییپا انیدر پا دیشد یبادها

 .دهد یرخ م

  :یاصل یکمک ناوبر لیوسا -

کنترل از راه  ،یدیخورش یمدرن با سلول ها یکمک ناوبر لیوسا ا،یتا مانگال ایدیاز م ،یدر امتداد سواحل رومان

 رادار وجود دارد. یدور و بازتاب دهنده ها

 



 :اسکله ها ظرفیت -

 .(.1x 10t - Global Opتن )  x 6.5 2اسکله  لی: جرثقامکانات

 .مترمربع 10.780متر مربع. و سکو =  x 720 = 2.160 3: انبارها = یساز رهیذخ

 ییایدر-یرودخانه ا ی( دسترسیشعبه ناودر - Poarta Alba) اهیس یایدر -کانال دانوب قی: در بندر از طربارج

 .وجود دارد

 کنستانسا: ستاناطالعات مربوط به نهادهای مهم شهر 

 :کنستانسا شهرداری

 Constanța City Hall نام

 Bulevardul Tomis, nr. 51, etaj 1, cam. 133 آدرس

 Vergil Chițac شهردار

 488119-0241 /488100-0241  تلفن شماره

 constanta.ro-primarie@primaria ایمیل

 :فرمانداری کنستانسا

 Administrator نام

 Bd. 1 Mai nr. 2, Bloc J10, Parter, Constanţa, 900130 آدرس

 Ani Viorica MERLĂ فرماندار

 176.415 / 0341  تلفن شماره

 ani.merla@zmc.ro ایمیل

 :اتاق بازرگانی کنستانسا

 Camera de Comerț, Industrie, Navigație și نام

Agricultură Constanța/ The Chamber of Comerce 

 Bd. Alexandru Lăpuşneanu 185A آدرس



 Mihai Daraban رئیس

 619.854 241 40+  تلفن شماره

 office@ccina.ro ایمیل

 :مرکز آمار کنستانتا

 Direcția Județeană de Statistică – Constanța/ County نام

Institute os Statistics 

 Constanta, Bd. Tomis Nr. 51 آدرس

 Monica Eliana Constantin رئیس

 0241.616.849  تلفن شماره

 tele@constanta.insse.rooffic ایمیل

 :اداره بنادر و دریاداری

 Administratia Porturilor Maritime نام

 Incinta Port Constanta, Gara Maritima, cod 900900 آدرس

 40.241.61.15.40+  تلفن شماره

 port.ro-dirgensec@constantza ایمیل

 

 مهم شهرستان کنستانسا:ای اطالعات مربوط به شرکت ه 

 :شیپاال ، گاز و نفت، سوخت ،یانرژدر حوزه  -

 ROMPETROL RAFINARE SA نام

 Bulevardul Navodari 215 آدرس

 Daniyar Berlibayev رئیس

 00 60 50 241 (40+)  تلفن شماره

 office.rafinare@rompetrol.com ایمیل



/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 8.275.110.517 (RON) 
PROFIT LOSS : -521.805.234 (RON) 
EMPLOYEES : 1.097 

 

 GSP OFFSHORE SRL نام

 Incinta Port, Dana 34, Centrul De Tranzit, Cam. 112 آدرس

 Gabriel Valentin Comănescu رئیس

 256 555 241 0040 ;255 555 241 0040  تلفن شماره

 office@gspoffshore.com ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 720.070.202 (RON) 
PROFIT LOSS : 22.881.824 (RON) 
EMPLOYEES : 628 

 

 MONSSON TRADING SRL نام

 Bvd. Mamaia nr. 158, etaj 7 آدرس

 Andrei Muntmark رئیس

 670 582 241 40+  تلفن شماره

 trading@monsson.eu ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 489.014.048 (RON) 
PROFIT LOSS : 19.481.984 (RON) 
EMPLOYEES : 41 

 

 :دامپروریو  یکشاورز -

 AMEROPA GRAINS SA نام

 Incinta Port, Dana 54, RO-900900 Constanța آدرس

 William Dujardin رئیس



 539 625 241 40 00  تلفن شماره

 grains.ro.office@ameropa.com ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER: 3.087.312.711 (RON) 
PROFIT LOSS: 5.773.108 (RON) 
EMPLOYEES: 341 

 

  CARCO GRUP نام

 Constanta, Soseaua Mangaliei, nr 141, 900111 آدرس

 988 619 241 40+  تلفن شماره

 office@carcogrup.ro ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 278.610.691 (RON) 
PROFIT LOSS : 5.211.147 (RON) 
EMPLOYEES : 59 

 

 MARIA TRADING SRL نام

 Iskandar Saad رئیس

 Strada Mircea Cel Batran Nr. 86 آدرس

 241551171-40+  تلفن شماره

 office@mariatrading.ro ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 271.384.265 (RON) 
PROFIT LOSS : 9.726.640 (RON) 
EMPLOYEES : 422 

 

 :ساخت و ساز و مصالح ساختمانی -

 AMEROPA GRAINS SA نام



 Bulevardul Aurel Vlaicu Nr. 191 آدرس

 632033- ,697700-0241  تلفن شماره

 office@blackseasuppliers.ro ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 513.042.791 (RON) 
PROFIT LOSS : 25.906.452 (RON) 
EMPLOYEES : 600 

 

 :برق یروین عیانتقال، کنترل و توز -

 E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA نام

 Strada Nicolae Iorga, Nr: 89A آدرس

 0372.876.807  تلفن شماره

 distributie.com-contractaredobrogea.ro@e ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 488.424.688 (RON)â 
PROFIT LOSS : 64.110.213 (RON) 
EMPLOYEES : 644 

 

 حمل و نقل و کارگو: -

 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA نام

 Incinta port, nr.1, 900 900 آدرس

 500 505 241 40+  تلفن شماره

 office@snc.ro ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 250.030.419 (RON) 
PROFIT LOSS : 2.383.923 (RON) 
EMPLOYEES : 943 

 



 :تولید روغن و چربی -

 ARGUS SA نام

 Florentina Popescu رئیس

 Strada Industriala, Nr: 1 آدرس

 0241.676.840  تلفن شماره

 oil.ro-secretariat@argus ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 167.267.674 (RON) 
PROFIT LOSS : 1.966.065 (RON) 
EMPLOYEES : 217 

 

 :مواد غذاییتولید کننده  -

 UNIFRUTTI IMPEX SRL نام

 Florentina Popescu رئیس

 Strada Industriala, Nr: 1 آدرس

 0241.676.840  تلفن شماره

 oil.ro-secretariat@argus ایمیل

/سود/ گردش مالی

 2020 کارمندان 

TURNOVER : 167.267.674 (RON) 
PROFIT LOSS : 1.966.065 (RON) 
EMPLOYEES : 217 

 

 

 

 

 



 :اطالعات در خصوص کنسولگری های خارجی در کنستانسا 

  Consulat Nume 

Consul 

Telefon Adresa, E-Mail 

 

Consulatul 

General al 

FEDERATIEI 
RUSE la 

Constanta 

Consul 

General 
TATIANA 
MIHAILOV
NA 
GRUSHKO 

  

  

0241/611106 

0341/462674 

Str.Mihai Viteazu nr.5 

consulatulrus@mail.ru 

 

Consulatul 
General al 

REPUBLICII 

TURCIA la 
Constanta 

Consul 
General 

EMRE 

YURDAKU
L 

  

  

0241/607910 
0241/607218 

 

Urgențe:  
0747119933 

  

Bd. Ferdinand, nr. 82 
consulate.constanta@mfa.gov.tr 

  

 

Consulatul 
Onorific al 

REPUBLICII 
LIBANEZE la 

Constanta 

Consul 
Onorific 

CHARBEL 
MAROUN 

0341/175423 
0740111222 

b-dul Ferdinand nr.70 
lebanesehonoraryconsulate@gmail.

com 

 

Consulatul 

Onorific al 

REGATULUI 
NORVEGIEI 

la Constanta 

Consul 

Onorific 

LAURENT
IU LAZAR 

0241/673737 

0341/407081 

 

Bd.Mamaia nr.251-253 

S.C.Barklav Incinta ING 

office@barklav.ro 

  

 

Consulatul 
Onorific al 

REPUBLICII 
FRANCEZE 

la Constanta 

Consul 
Onorific 

DOREL 
GLĂVAN 

0241/619438 

  

Str. Nicolae Iorga nr. 14 
(Alianta Franceza) 

consulat@afconstanta.ro 

 

Consulatul 

Onorific al 

FINLANDEI 
la Constanta 

Consul 

Onorific C
ONSTANTI
N SUTEU 

0241/617521 Str.Olteniei nr.32b 

 suteu.titi@gmail.com 

 

Consulatul 
Onorific al 

REPUBLICII 
ARABE 

SIRIANE la 

Constanta 

Consul 
Onorific 

JAMAL 
AHMAD 

ZEIDO 

0241/515151 

  

Str. Brest nr AA01  
Palazu Mare Boreal 

Jamalzeido1@hotmail.com 

  



 

 

  

 

Consulatul 
Onorific al 

REGATULUI 

ȚĂRILOR DE 
JOS - OLANDA 

la Constanta 

Consul 
Onorific 

DANIEL 

SORIN 
COMAN 

0241/553355 Str. Gen. Manu nr. 54 
dan.coman@akzonobel.com 

 

 

Consulatul 

Onorific al 
REPUBLICII 

CIPRU la 
Constanta 

Consul 

Onorific 
LOIZOS 

Antoniou 
KARAGEO

RGES 

0241/615919 Str.Mircea cel Bătrân nr.49 parter 

kypros@euroform.ro 

 

Corespondent 

consular al 

Italiei la 
Constanța 

BAVARU 

ADRIAN 

0241/635125 Str. Dobrogeanu Gherea, nr.4 

 

bavaruelena@yahoo.com 

  

 

Consulatul 

Onorific al 
AUSTRIEI la 

Constanta 

Consul 

Onorific 
MARIUS 

MIHAIL 
PUIU 

  Bd. Elisabeta nr.15, 900733 

constanta@consulat-at.ro 

 

Consulatul 
Onorific al 

REPUBLICII MA

CEDONIA DE 
NORD 

la Constanta 

Consul 
Onorific 

Printul 

SERBAN 
DIMITRIE 

STURDZA 

0341/462036 Str. Stefan cel Mare, nr.4 
900726 Constanta 

sturdza@cherica.ro 

 

 

Consulatul 

Onorific al 
ESTONIEI 

la Constanta 

Consul 

Onorific 
ALEXAND

RU BOBE 

 0743/151301 Bd. Mamaia nr. 124 

900572 Constanta 
alexandru.bobe@gmail.com 

 

 

Consulatul 

Onorific al 
REPUBLICII 

KAZAHSTAN 

la Constanta 

Consul 

Onorific 
ERGHIN 

HAGICALI

L 

 0723/118871 Str. Ion Lahovari, nr. 128, etaj I 

900598 Constanta 
kazakconsulate2017@yahoo.com 

  

Consulatul 

Onorific al 

ALBANIEI la 
Constanța 

Consul 

Onorific 

OMER 
SUSLI 

 0241/582792 Str. Aurel Vlaicu nr. 125, et.2, 

Constanța 

consulatulalbaniei.constanta@gmail
.com 




