
 

 

                                                                 

 

                                                                                                                                                          Constanţa, 27/11 mai 2015 
 

 

C.N.A.C.N. S.A. a organizat astăzi, 11 mai 2015, o conferinţă de presă în 
vederea prezentării proiectului “Modernizare ecluze. Echipamente şi 

instalaţii” 
 
 

Compania   Naţională   „Administraţia   Canalelor   Navigabile”   S.A.   Constanţa a prezentat în 

conferinţa de astăzi derularea proiectului “Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii”. În cadrul 

fazei 1 de execuţie, aflată în desfăşurare, finanţată din POST 2007-2013 se realizează modernizarea 

echipamentelor şi instalaţiilor aferente celor trei obiective: 

- Ecluza Agigea – un fir de navigaţie, respectiv ecluza nr. 2 – fir mal drept CDMN; 

- Ecluza Cernavodă – un fir de navigaţie, respectiv ecluza nr. 2 – fir mal drept CDMN; 

- Ecluza Ovidiu – un fir de navigaţie, respectiv ecluza nr. 1 – fir mal stâng CPAMN.” 

Principalul motiv al abordării proiectului pe faze a fost menţinerea navigaţiei pe canalele 

navigabile în timpul lucrărilor, prin păstrarea unui fir de ecluză funcţional, în paralel cu 

modernizarea/reabilitarea celuilalt fir în fiecare ecluză şi fază. 

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI, conform aplicaţiei aprobate de Comisia Europeana,  este de 

472.016.464 lei (105.528.061 euro), din care valoarea totală eligibilă este de 291.927.502 (65.265.823,52 

euro) lei, iar contribuţia Fondului de Coeziune în procent de 85% este de 248.138.377 lei (55.475.950,06 

euro). 

SCOPUL PROIECTULUI este modernizarea şi reabilitarea ecluzelor, echipamentelor şi instalaţiilor 

pe ambele canale pentru garantarea unei bune conexiuni între porturile Constanţa şi Midia şi fluviul 

Dunărea. 

 Proiectul „Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii”, respectiv faza 1,  este finanţat prin 

Programul Operaţional Sectional Transport 2007-2013, Axa Prioritară 1 – „Modernizarea şi dezvoltarea 

axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem durabil de transport şi integrării acestuia în 

reţelele de transport ale UE, Domeniul Major de Intervenţie 3 – „Modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii de transport naval de-al lungul Axei Prioritare TEN-T 18”. 
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