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REZULTATE OPERAȚIONALE 

 În primele 6 luni ale anului 2018 volumul 

mărfurilor transbordate prin Portul Internațional 

Liber Giurgiulești (PILG) a crescut cu aproape 30% în 

comparație cu aceeași perioadă a anului 2017, 

atingând cifra de 412.769 de tone. Din totalul 

mărfurilor exportate în vrac 56% l-a constituit 

exportul de cereale de origine moldovenească, 

semințe oleaginoase, ulei vegetal și melasă. În 

primele 6 luni a anului 2018, 25% din totalul 

mărfurilor transbordate în vrac, cca. 100.000 de tone 

l-au constituit produsele petroliere. În comparație cu 

aceeași perioadă a anului trecut importul de 

materiale de construcție, cărbune și a cocsului de 

petrol prin PILG a crescut de trei ori atingănd cifra de 

81.481 de tone. 

 Cerealele, semințele oleaginoase și uleiul 

vegetal au fost livrate pe cale maritimă din PILG către 

țările din Uniunea Europeană localizate în bazinul 

mării Mediterane. În mare parte produsele petroliere 

au fost livrate în PILG pe cale maritimă din porturile 

din Rusia amplasate în bazinul Mării Negre, barjelor 

fluviale și prin intermediul rețelei feroviare Europene 

din România.  

 În luna iulie, companiile moldovenești din 

sectorul agricol au importat în premieră îngrășăminte 

minerale în saci mari prin Portul Internațional Liber 

Giurgiulești. “Sunt convins că transbordarea de 

îngrașaminte minerale prin intermediul PILG va 

deveni una din activitățile noastre de bază în 

următorii ani. Furnizarea de îngrășăminte din 

porturile situate de-a lungul Mării Negre și 

Mediterane în Moldova pe nave maritime este o 

alternativă fiabilă și rentabilă“ - a declarat directorul 

general al companiei Danube Logistics SRL, Thomas 

Moser. 

Ianuarie—Iunie 2018 
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 TRANSBORDAREA CONTAINERELOR 

Ianuarie—Iunie 2018 

  
 
  
 
 
 
 
  

 Numărul total de containere 

maritime transbordate prin Portul 

Internațional Liber Giurgiulești (PILG) și 

livrate și colectate din Portul Constanța de 

către Danube Logistics SRL a crescut cu 6% 

în comparație cu aceeași perioadă a anului 

trecut. Pe lângă exportul, atât culturilor 

cerealiere convenționale cât și organice, a 

crescut considerabil și exportul vinului prin 

intermediul PILG în containere echipate cu 

flexi-tankuri. 

 Principalele destinații de export ale 

containerelor expediate din Portul 

Internațional Liber Giurgiulești au fost: 

Myanmar (29%), Indonezia (18%), Malaezia 

(13%) Olanda (12%) și Marea Britanie (7%). 

Expedițiile de containere au fost realizate 

în colaborare cu COSCO, MSC, CMA, APL și 

alte linii de transport maritim, care sosesc 

săptămânal în portul Constanța. În ceea ce 

privește originile importului, 46% din 

containere au fost importate din China, 

Spania (12%), Turcia (12%) Japonia (9%) și 

cca 5% au fost importate din Argentina. 
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MINISTRUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII CHIRIL GABURICI A EFECTUAT 

O VIZITĂ OFICIALĂ ÎN PORTUL INTERNAȚIONAL LIBER GIURGIULEȘTI 

  

  Ministrul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, Chiril Gaburici, a efectuat o vizită oficială 

în Portul Internațional Liberal Giurgiulești (PILG), în cadrul căreia Thomas Moser, directorul general al 

Danube Logistics SRL, a familiarizat reprezentanții guvernului cu obiectele portuare și a discutat problemele 

cu care se confruntă PILG fiind unul dintre cele mai importante centre logistice din Moldova și regiune. 

 

 În cadrul întrevederii nou-numitul ministru, Chiril Gaburici a declarat că va continua să promoveze 

imlementarea angajamentelor Acordului de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești. 

Gaburici a menționat că reabilitarea segmentului de drum Ciumai-Vulcănești/M3 va începe în curând și va fi 

finisată pe parcursul a 2 ani. 

 

 Delegația oficială a asistat la încărcarea 

borhotului de porumb pe o navă maritimă, a 

vizitat terminalul de containere și terminalul de 

mărfuri generale, terminalul feroviar cu 

ecartament mixt, precum și Business parcul 

PILG. 

Ianuarie—Iunie 2018 
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DANUBE LOGISTICS SRL A EFECTUAT PENTRU PRIMA DATĂ TRANS-

BORDAREA DE CONTAINERE DIN PILG ÎN KAZHASTAN 

Ianuarie—Iunie 2018 

 Danube Logistics SRL, investitorul general și 

operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești 

(PILG), a transbordat producție vinicolă containeri-

zată din PILG în Kazahstan. Marfa a fost livrată în 

portul Novorossiysk, de unde ulterior a fost trans-

portată pe calea ferată spre Kostanay. Containerul a 

fost livrat din PILG la Kostanay timp de 30 de zile. 

POMPIERII AU PETRECUT UN EXERCIȚIU PRACTIC PE TERITORIUL PORTULUI 

INTERNAȚIONAL LIBER GIURGIULEȘTI 

 La data de 26.04.2018, pe teritoriul Portului Internațional Liber Giurgiulești angajații IGSU al MAI, îm-

preună cu angajații Terminalului Petrolier al PILG, au petrecut un exercițiu practic planificat. Evenimentul 

avea drept scop verificarea nivelului de reacție și de sincronizare a acțiunilor pompierilor și angajaților Dan-

ube Logistics SRL la lichidarea unui incendiu simulat în Terminalul Petrolier din cadrul PILG, precum și 

îmbunătățirea capacității de intervenție comună. Conform modalei în timpul efectuării unor lucrări la rampa 

de descărcare a produselor petroliere, s-a produs un incendiu, care a declanșat sistemul automat de înști-

ințare și sistemul automat de stingere a flăcărilor. 

 

 

Pentru mai multe detalii, accesați: https://

www.youtube.com/watch?

v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be  

  

https://www.youtube.com/watch?v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dFiJbnkk7ak&feature=youtu.be
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DANUBE LOGISTICS SRL A ELABORAT RAPORTUL PRIVIND AMPRENTA DE 

CARBON PE TERITORIUL PORTULUI INTERNAȚIONAL LIBER GIURGIULEȘTI 

PENTRU ANUL 2017 

Ianuarie—Iunie 2018 

 Danube Logistics SRL a elaborat Raportul annual privind amprenta de 

carbon pentru anul 2017 în conformitate cu Protocolul privind gazele cu 

efect de seră (GHG). Sursele de emisie incluse în raportul privind amprenta 

de carbon se referă la emisiile de CO2 generate, precum și la emisiile echiv-

alente cu CO2. Inventarierea a fost elaborată pentru operațiunile effectuate 

în anul 2017 pe întregul teritoriu al Portului Interațional Liber Giurgiulești. 

 În conformitate cu o abordare bazată pe control, Danube Logistics SRL 

a calculat emisiile de CO2 ce rezultă din activitățile operaționale, care pot fi 

de fapt influențate de companie. Calculele se bazează pe măsurări reale ale 

consumului de combustibil și energie, asigurând un nivel sporit de precizie a 

rezultatelor. 

 Luând în considerare rezultatele acestui raport, Danube Logistics 

încearcă să identifice măsurile potrivite pentru reducerea emisiilor de car-

bon. 

 

Raport disponibil în secțiunea “Descărcări” pe pagina web: www.gifp.md 

 

http://www.gifp.md
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UN GRUP DE STUDENȚI DIN CADRUL COLEGIULUI BRITANIC REGAL DE 

STUDII ÎN DOMENIUL APĂRĂRII A VIZITAT PILG 

 În data de 19 mai, un grup de experți civili și militari din 

cadrul Colegiului Regal de Studii în domeniul Apărării s-au 

întâlnit cu reprezentanții Portului Internațional Liber Giur-

giulești (PILG), unde Mathias von Tucher, Director Operațional 

al Danube Logistics SRL, a efectuat un scurt tur al portului și a 

răspuns la diverse întrebări ale vizitatorilor. Oaspeții din 

străinătate  au fost bucuroși să afle mai multe despre PILG și 

despre dezvoltarea acestuia,  fiind unul din cele mai importante 

centre logistice din Moldova și regiune. Vizita oficială în PILG a 

încheiat săptămâna de studiu a studenților colegiului militar în 

Republica Moldova, 13-19 mai. 

Colegiul Regal de Studii în domeniul Apărării instruiește ofițerii superiori ai Forțelor Armate și ai Ser-

viciului Public în probleme de apărare și securitate internațională la cel mai înalt nivel, în vederea 

pregătirii pentru funcțiile de vârf. Acesta face parte din Academia de Apărare a Regatului Unit. 

 

 

  

 

 

  

 

     

Ianuarie—Iunie 2018 



 

 8 

PORTUL INTERNAȚIONAL LIBER GIURGIULEȘTI SĂRBĂTOREȘTE ZIUA 

DUNĂRII 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 Tradițional, în data de 29 iunie, localitatea Giurgiulești, Republica Moldova sărbătorește Ziua Inter-

națională a Dunării. Compania Danube Logistics SRL a organizat pe teritoriul Portului Internațional Liber 

Giurgiulești un picnic-recepție cu vederea spre Dunăre. 

 

 Peste 80 de invitați, atât din Republica Moldova, cât și din străinătate au profitat de frumoasa ocazie 

de a simți adevăratul spirit al Dunării, care unește cetățeni și afaceri din 10 țări europene și oferă Moldovei 

acces direct spre Marea Neagră. Printre oaspeții evenimentului s-au numărat doamna Angela Sax, președin-

tele biroului BERD în Moldova, doamna Lucy Joyce, ambasadoare a Regatului Unit în Republica Moldova, dr. 

Julia Monar, ambasadoarea Germaniei în Moldova și Antonio Castillo, șeful biroului BEI în Moldova. Re-

prezentanți ai aotorităților publice locale, cât și primari ai satelor vecine  s-au alăturat domnului Thomas 

Moser, directorului general Danube Logistics SRL și colegilor săi cu acest frumos prilej. 

 

 

 

 

Reportaj televizat:  https://www.publika.md/ziua-

internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-

localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-

hore_3011238.html 

 

 

Ianuarie—Iunie 2018 

https://www.publika.md/ziua-internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-hore_3011238.html
https://www.publika.md/ziua-internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-hore_3011238.html
https://www.publika.md/ziua-internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-hore_3011238.html
https://www.publika.md/ziua-internationala-a-dunarii-sarbatorita-la-giugiulesti-localnicii-si-turistii-au-cantat-si-au-incins-hore_3011238.html
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TERMINALUL DESTINAT PRODUSELOR CEREALIERE DE ORIGINE ORGANICĂ A 

FOST INAUGURAT PE TERITORIUL PILG 

  

 Pe data de 19 iulie, rezidentul PILG ProGrain Organic SRL a inaugurat complexul de procesare, con-

diționare și depozitare a cerealelor de origine organică pe teritoriul Business parcului. Suprafața totală a 

terminalului este de 3.250m2 și până în prezent volumul investițiilor a depășit 1.5 milioane de dolari. În 

prezent, 2.000 de tone de cereale organice sunt depozitate în halele de depozitare a noului terminal și 

așteaptă să fie exportate în țările din Europa de Vest și din Europa Centrală. În acest an compania in-

tenționează să exporte aproximativ 20.000 de tone de produse cerealiere ecologice. ProGrain Organic SRL 

își exporta marfa în mare parte în containere maritime în parteneriat cu Danube Logistics SRL. 

 

 

 

Ianuarie—Iunie 2018 
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 Impozit pe venit redus pentru rezidenții PILG 

 

 75% reducere la impozitul pe venit aplicabil în 

Moldova pentru primii 10 ani de activitate (la 

moment 3% în loc de 12%) și 50% reducere pentru 

perioada ulterioară, până în anul 2030.  

 

 

 

 Scutirea de taxe vamale și impozite indirecte 

 

 Mărfurile importate în PILG sunt scutiete de 

taxe vamale iar livrărilor de mărfuri și servicii între 

rezidenți, precum și din exteriorul PILG către 

rezidenții acestuia (de exemplu, pentru construcția 

și gestionarea  instalațiilor), nu li se aplică TVA și 

accize. 

 

ARENDĂ TEREN / REZIDENT PILG 

Ianuarie—Iunie 2018 

  

 Danube Logistics SRL oferă spre locațiune terenuri pe termen lung (cca. 6 hectare). Suprafețele fac 

parte din teritoriul Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG) cu statut de Zonă Economică Liberă și sunt 

folosite pentru investiții în depozite și centre de distribuție, unități de producere, procesare de mărfuri și 

altele. 
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