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NR. 15622/07.09.2020 
 
 
Către:  SOCIETATEA CUGET LIBER S.A. Constanţa 

            Fax: 0241 619 524 
Referitor:  Anunţ de licitaţie   
 
 

Vă rugăm să publicaţi în ziarul CUGET LIBER, pentru unitatea noastră, în ziua de 

09.09.2020, următorul anunţ de licitaţie publică deschisă: 

" C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A., RO11087755, cu sediul în Str. Ecluzei nr.1, Agigea, 

jud. Constanţa,  telefon: 0241 702700, 0241 702719; fax: 0241 737711. e-mail: domenii[@]acn[.]ro, 
oferă spre închiriere:  
 Platformă portuară (domeniu privat al CN ACN SA) și terenul aferent (domeniu public al statului),  
în suprafaţă de 5.390,00 mp, situată în dreptul danei 20, port Medgidia, C.D.M.N., judeţul  Constanţa. 
 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi prin Serviciul Patrimoniu, începând 
cu data de 09.09.2020, zilnic între orele 8:30 – 13:30, în baza unei solicitări scrise în care se va 
specifica datele de identificare ale societății și obiectul solicitarii. 
 
Solicitarea se va transmite pe e-mail la adresa: domenii[@]acn[.]ro si  asan.simona[@]acn[.]ro , 
insotita de dovada achitarii documentatiei de atribuire. Pretul documetatiei de atribuire este in valoare 
de 100 lei (inclusiv T.V.A.) si se poate achita prin transfer bancar in contul RO13 BACX 0000 0092 
0045 6000, deschis la UNICREDIT BANK. 
 
Documentaţia de atribuire poate fi procurata pe suport de hartie de la sediul C.N. A.C.N. S.A. sau in 
format pdf pe e- mailul transmis de societatile interesate. 
 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este până la data de 18.09.2020, ora 12:00. 
 
Documentatiile de participare la licitatie pot fi depuse la sediul C.N. A.C.N. S.A. – secretariat, până la 
data de 23.09.2020, ora 15 :00. 
 
Licitaţia publică cu strigare, va avea loc la sediul C.N. A.C.N. S.A., în data de 25.09.2020, ora 10:00.    
 
În situația neadjudecarii sau cand se prezinta un singur ofertant, licitatie  se va relua pe data de 
09.10.2020, ora 10:00. 
 
În acest caz, achiziționarea documentației de atribuire se va face începând cu 28.09.2020, data limită 
pentru solicitarea clarificărilor este 02.10.2020 ora 12:00, iar termenul de depunere a documentelor 
de participare la licitație este până la data de 07.10.2020, ora 15 :00." 

   
Prezenta constituie comandă fermă. 
 

                                     DIRECTOR GENERAL, 
                             Daniel GEORGESCU 
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