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I. PREZENTAREA COMPANIEI 

 

Infrastructura de transport naval aparţinând domeniului public al statului este 

concesionată Companiei Nașionale Administrația Canalelor Navigabile SA (CN ACN SA) de 

către Ministerul Transporturilor pe bază de contract de concesiune, în vederea administrării.  

CN ACN SA este administraţie portuară şi de căi navigabile interioare şi 

îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi de căi navigabile pentru canalele Dunăre – 

Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia, Năvodari şi pentru cele patru porturi aferente acestora 

după, cum urmează:  

a) în porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu şi Luminita,  a căror infrastructură de transport 

naval aparţinând domeniului public al statului i-a fost concesionată de către Ministerul 

Transporturilor;  

b) pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, situat între Portul Constanţa-Sud-Agigea, la km 0 al 

canalului şi Dunăre în zona km 293, km 64, 410 al canalului, malurile canalului, inclusiv 

zonele de siguranţă ale acestuia, stabilite conform reglementarilor în vigoare, precum şi pe 

zonă din albia Dunării, adiacentă gurii canalului, până la limita dreaptă a şenalului navigabil 

al Dunării, prin care se asigură accesul navelor in canal;  

c) pe Canalul Poarta Albă - Midia-Năvodari în lungime de 27,500 km, situat între portul 

Midia, km 0 al canalului, şi confluenţa cu Canalul Dunăre - Marea Neagră, la km 29 + 41 al 

acestuia, inclusiv bifurcaţia în lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă-

Midia, Năvodari, care de la km 3 al acestuia face legatură cu portul Luminiţa şi pe malurile 

canalului, inclusiv zonele de siguranţă ale acestuia stabilite conform reglementarilor în 

vigoare. 

Aferent celor două canalelor există câte două ecluze care permit traficul în ambele 

sensuri şi anume: Ecluza Cernavodă, Ecluza Agigea, Ecluza Năvodari, Ecluza Ovidiu.  

Canalul Dunăre - Marea Neagră este parte componentă a importantei căi navigabile 

europene dintre Marea Neagră şi Marea Nordului (prin Canalul Rin – Main – Dunăre). 

CN ACN SA pune la dispoziţia utilizatorilor infrastructura de transport naval aparţinând 

domeniului public al statului, în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu legislaţia în 

vigoare.  
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Obiectivul general al CN ACN SA este administrarea eficientă a celor două canale 

navigabile cu scopul dezvoltării durabile a traficului de mărfuri şi menţinerii funcţiunilor 

canalelor navigabile, în condiţiile respectării Acquis-ului Comunitar. 

Obiectivele specifice, ce derivă din obiectivul general al CN ACN SA, au în vedere 

reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport pentru imbunatăţirea 

siguranţei transportului naval şi a eficientizării transportului de marfă în vederea alinierii 

sistemului naţional de transport la sistemul european. Totodată se au în vedere maximizarea 

efectelor pozitive asupra mediului şi minimizarea impactului global şi local pe care activităţile 

de transport le generează. Principalele obiective specifice ale CN ACN SA sunt: 

1. Planificarea dezvoltării unei infrastructuri de transport fluvial calitativă, durabilă şi modernă. 

O infrastructură de transport fluvial eficientă, calitativă şi durabilă, conectată la reţeaua 

europeană de transport contribuie la creşterea competitivităţii economice, facilitează 

integrarea în economia europeană şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.  

2. Creşterea siguranţei transportului mărfurilor şi al persoanelor pe canalele navigabile. 

Siguranţa pasagerilor şi mărfurilor transportate pe canalele navigabile este o prioritate a 

comunităţii şi trebuie luată în calcul, în condiţiile adoptării aquisului comunitar. 

3. Asigurarea viabilităţii economice a transportului pe canalele navigabile. După cum se 

cunoaşte, sistemul de transport pe apă este cel mai ieftin şi cel mai puţin poluant mod de 

transport. Pentru a rămâne viabil din punct de vedere economic în timp, sunt necesare 

investiţii în infrastructura de transport naval, care să asigure şi în viitor un cost redus al 

acestui tip de transport.  

4. Respectarea condiţiilor de mediu. Protejarea mediului este una dintre condiţiile impuse de 

Uniunea Europeana în Tratatul de Aderare, fapt pentru care, dezvoltarea sistemului de 

transport naval trebuie să se realizeze făra să pună în pericol modificarea factorilor de mediu. 

În condiţiile încălzirii globale şi a impactului pe care transportul se ştie că îl are asupra 

acesteia, respectarea anumitor condiţii de mediu este un element obligatoriu în dezvoltarea 

infrastructurii de transport. 

Activităţile întreprinse în vederea realizării obiectivelor specifice sunt prezentate în 

cele ce urmează. 

 

II. ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ  

Activitatea economicǎ a CN ACN SA se desfasoarǎ pe baza bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat prin Hotărârea nr. 329/2014 şi modificat prin  HG 1150/2. 
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II.1. SITUAŢIA REALIZĂRII VENITURILOR 

                                                                                                                                      Mii lei- 

Nr. 

crt. 

Activităţi Realizări  la  data  de Diferenţe 

  Planificat 

31.12.2014 

Realizat 

31.12.2014 

+/- % 

0 A 1 2 3 4 

I Venituri totale , din care: 47.591,83 52.075,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      4.483,89 109,42 

 1. venituri din exploatare 46.839,83 51.434,56 4.594,73 109,81 

 a) venituri din productia vândută 44.046,18 46.079,02 2.032,84 104,62 

 b) Alte venituri din exploatare 2.793,65 5.355,54 2.561,89 191,70 

II  Venituri financiare 752 641,16 110,84 85,26 

 

Potrivit datelor prezentate mai sus rezultǎ cǎ valoarea veniturilor totale, realizate pe 

total companie, la finele anului 2014 este cu 4.483,89 mii  lei  mai mare  faţǎ de plan, deci o 

creştere procentualǎ importantă de 9,42 %.  

Creşterea veniturilor financiare se datoreazǎ în principal dobânzilor bancare pentru 

depozitele pe care societatea le-a constituit în timpul anului.  

 

II.2. SITUATIA CHELTUIELILOR   

                                                                           Mii lei 

Nr. 

crt. 

Activităţi Realizări  la  data  de Diferenţe Procent 

  Planificat 

31.12.2014 

Realizat 

31.12.2014 

+/- % 

I Cheltuieli totale, din care: 47.091,83 48.347,14 1.255,31 102,67 

1. Cheltuieli de exploatare: 46.791,83 48.266,37 1.474,54 103,15 

2. Cheltuieli financiare 300 80,77 -219,23 26,92 

3. Cheltuieli extraordinare 0 0  0 

4. Cheltuieli cu impozitul pe profit 150,76 1411,33 1.260,57 936,14 
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 Analizând datele prezentate, se constatǎ o creştere a cheltuielilor totale înregistrate 

pentru anul 2014 faţǎ de buget cu 2,67 %. Creşterea majorǎ a cheltuielilor financiare se 

datoreazǎ diferenţelor nefavorabile de curs. Din analizǎ rezultǎ cǎ ritmul de creştere al 

veniturilor a devansat ritmul de creştere al cheltuielilor fapt care a condus şi la o creştere 

extraordinarǎ a profitului brut realizat cu 745,72 % faţă de cel planificat. 

La data de 31.12.2014 realizarea criteriilor de performanţǎ prevăzute în BVC se 

prezintǎ astfel: 

Nr.crt. Indicatorul U.M. Program Realizat 

Gradul de 

realizare 

0 1 2 3 4 5(4/3)*100 

1 Plăţi restante mii lei 0 0 

 2 Creanţe totale mii lei 5.500 7.255,82 131,92 

      

3 

Cheltuieli totale la 

1000 lei venituri 

totale lei 989,49 928,40 

 

93,83 

4 

Productivitatea 

muncii exprimata in 

unitati valorice 

Venituri din 

exploatare / 

număr  

mediu de  

personal 

108,68 119,34 109,81 

  

      

 

Criteriile de performanţǎ prevăzute în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli au fost 

realizate în anul 2014 şi chiar depǎşite, cu excepţia creanţelor totale. CN ACN SA nu a 

înregistrat plăţi restante, cheltuiala la 1000 lei venituri totale a înregistrat o scǎdere cu 6,17%, 

în timp ce profitul brut  a crescut cu 745,72%.  

Totodată, productivitatea muncii exprimatǎ în unităţi valorice a crescut cu 9,81 

procente faţă de nivelul planificat. 
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III. ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ 

1. Activitatea de exploatare  

1.1. Trafic naval pe canalele navigabile 

Activitatea CN ACN SA privind traficul pe canalele navigabile este exprimată, ca 

unitate de măsură, în tone capacitate, unitate folosită şi pentru facturarea serviciilor puse la 

dispoziţie privind utilizarea infrastructurii de transport. 

În anul 2014, CN ACN SA a prognozat un trafic total de 31 100 mii tone capacitate 

realizând la finele lunii decembrie 32 096 mii tone capacitate, rezultând o depăşire cu 996 mii 

tone capacitate, respectiv realizatul reprezintă un plus de 3,2% faţă de program. 

Indicatorii fizici ai anului de referinţă au avut următoarea evoluţie: 

- Tonele capacitate intern realizate – respectiv 16 730 mii tone – înregistrează o depăşire 

procentuală de 11,5% faţă de valoarea prognozată, respectiv 15 000 mii tone. 

- Tonele capacitate extern realizate – respectiv 15 366 mii tone – un minus cu 4,5% faţă de 

valoarea prognozată de 16 100 mii tone. 

- Tonele marfă total tranzitate au înregistrat o valoare de 14 433 mii tone, un minus cu 0,5% 

faţă de estimarea de 14 500 mii tone. 

- Tonele marfă intern tranzitate – respectiv 6528 mii tone – reprezintă un plus 0,4% din 

valoarea prognozată de 6500 mii tone. 

- Tonele marfă extern tranzitate – respectiv 7905 mii tone – un minus cu 1,2% faţă de valoarea 

prognozată, respectiv 8000 mii tone. 

 Se observă astfel că traficul de tone capacitate extern a avut o pondere de 47,87% din 

totalul de tone capacitate tranzitate pe canalele navigabile. Traficul intern de tone capacitate, 

pentru anul de referinţă 2014 a avut un plus de 1364 mii tone faţă de traficul extern tranzitat. 

 De remarcat este că tonele capacitate interne au depăşit tonele capacitate externe, iar 

tonele marfa externe au depăşit valorile tonelor marfă interne, situaţie care se menţine în 

ultimii trei ani. 

 Mărfurile cu pavilion România transportate reprezintă 45% din total mărfuri, urmate 

de mărfuri pavilion Serbia 20%, Ungaria 12%, Bulgaria 10%, Austria 8%, Restul de 5% 

reprezintă mărfuri cu pavilioane Germania, Croaţia, Grecia, Turcia, Slovacia, Ucraina,  

Moldova şi altele. 
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Cerealele au constituit mărfurile cele mai transportate pe canalele navigabile, urmate 

de minereul de fier, bauxite, cărbune, fier vechi şi pirită de fier. Alte mărfuri tranzitate au fost 

produse minerale brute, produse alimentare, nutreţuri pentru animale şi îngrăşăminte. 

 În ceea ce priveşte tranzitarea de containere pe canalele navigabile s-a înregistrat 

valoarea de 3191 TEU-uri, o uşoară creştere faţă de 2013. 

 Analizând cifrele numerelor de nave tranzitate, s-a înregistrat o uşoară creştere de 

6,6% faţă de anul 2013. Şlepurile cu tonajul mai mare de 1500t au înregistrat tranzitări în 

creştere cu 12,1% şi barjele cu tonajul mai mic de 1500t au înregistrat o creştere de 11,9%, 

faţă de anul precedent. 

 S-au emis avize către navigatori în portalul ANR, zilnic, referitor la nivelul din 

canalele navigabile şi de câte ori a fost nevoie pentru restricţii de navigaţie pe canalele 

navigabile 

 

2. ACTIVITATEA TEHNICĂ  

2.1. Exploatare şi întreţinere ecluze 

A. Activitatea de exploatare a ecluzelor este cuantificată prin indicatorul „număr de 

ecluzări”.  

       - număr de ecluzări - 

Nr. 

crt. 
Ecluza 

2013 2014 
% 

2014/2013 
Ecluza 

nr. 1 

Ecluza 

nr. 2 

Total Ecluza 

nr. 1 

Ecluza 

nr. 2 

Total 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

AUSTRIA
8% BULGARIA

10%
GERMANY

1%

HUNGARY
12%

MOLDOVA
1%

ROMANIA
45%

SERBIA
20%

TURKEY
1%

Categorii de mărfuri transportate pe Canalele Navigabile în anul 2014
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       - număr de ecluzări - 

Nr. 

crt. 
Ecluza 

2013 2014 
% 

2014/2013 
Ecluza 

nr. 1 

Ecluza 

nr. 2 

Total Ecluza 

nr. 1 

Ecluza 

nr. 2 

Total 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Ecluza 

Cernavodă 

1679 2775 4454 4423 311 4734 106,29 

2. Ecluza 

Agigea 

3488 400 3888 3998 0 3998 102,83 

3. Ecluza 

Ovidiu 

1523 25 1548 16 1771 1787 115,44 

4. Ecluza 

Năvodari 

388 0 388 536 0 536 138,14 

 Total 7028 3200 10278 8973 2082 11055 107,56 

  

În activitatea de exploatare a ecluzelor nu au fost înregistrate evenimente tehnice sau de 

alta natură. 

Situatia manoperei pentru activitatea de exploatare şi întreţinere  

    ore – om 

Nr. 

crt. 
Indicatorul 2013 2014 

% 

2014/2013 

0. 1. 2. 3. 4. 

1. Ecluza Cernavodă exploatare 43794 43776 99,96 

intreţinere 14164 13057 92,18 

2. Ecluza Agigea exploatare 55857 55981 100,22 

intreţinere 14152 9768 67,59 

3. Ecluza Ovidiu exploatare 17696 17792 100,54 

intreţinere 21048 19828 94,20 

4. Ecluza Năvodari exploatare 9458 10281 108,70 

intretinere 17899 16544 92,43 

5. Total manoperă (ore – 

om) 

exploatare 126805 127830 100,81 

intreţinere 67263 59197 88,01 
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    ore – om 

Nr. 

crt. 
Indicatorul 2013 2014 

% 

2014/2013 

0. 1. 2. 3. 4. 

Total general manoperă 191539 187027 97,64 

 

3. ACTIVITATEA DE INVESTIŢII 

Activitatea privind investiţiile finanţate din fonduri europene a constat în continuarea 

implementării proiectelor aflate în desfăşurare şi pregătirea unor noi proiecte. 

 

I. PROIECTE FINANŢATE DIN POS-TRANSPORT 

În cadrul Programului Operaţional Sectorial –Transport 2007-2013, începând cu anul 

2009, s-au promovat la finanţare şi semnat, până în prezent un număr de 7 contracte de 

finanţare cu valoare cumulată de  556.828.633 lei (investiţii din fonduri UE  - FEN - TITLUL 

56.01).  

1. Proiecte în implementare 

1.1. Modernizare ecluze – echipamente şi instalaţii (Faza 1) 

Obiectivul proiectului este modernizarea şi reabilitarea echipamentelor şi instalaţiilor pe 

Canalele Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia, Năvodari pentru garantarea unei bune 

conexiuni între portul Constanţa şi Dunăre. Implementarea proiectului cuprinde două faze, 

corespunzătoare celor două perioade de programare, respectiv exerciţiul financiar 2007-2013 

şi 2014-2020. Principalul obiectiv al abordării proiectului pe faze este menţinerea navigaţiei 

pe canale în timpul lucrărilor (prin păstrarea unui fir de ecluză funcţional) în paralel cu 

reabilitarea celuilalt în fiecare ecluză şi fază. 

FAZA 1- Finanţată din POS-T 2007-2013, presupune modernizarea echipamentelor și 

instalatiilor aferente următoarelor obiective de investiţii:  

-Ecluza Agigea  – un fir de navigaţie ( respectiv ecluza 2 – mal drept CDMN  

-Ecluza Cernavodă – un fir de navigaţie ( respectiv ecluza 2- mal drept  CDMN ) 

-Ecluza Ovidiu – un fir de navigaţie ( respectiv ecluza 1 – mal stâng CPAMN ) 

Dată estimare finalizare lucrări execuție: decembrie 2015 

Durată perioadă garanție: 24 luni 
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Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului 

Valoarea 

contractului de 

finantare 

(lei cu TVA) 

Decontări ȋn 

2014 

(lei cu TVA) 

Stadiul 

proiectului la 

data de 

31.12.2014 

1. 

Modernizare ecluze – 

echipamente şi instalaţii – 

Faza 1 

472.016.464  46.699.582,51  
Proiect în 

implementare 

 

2. Proiecte finalizate  

2.1 Front de aşteptare pentru desfacere/refacere convoaie la confluenţa canalelor navigabile 

Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia, Năvodari   

Obiectivul general al proiectului a fost acostarea în condiţii de siguranţă a convoaielor de 

barje, la confluenţa canalelor Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia, Năvodari, prin 

realizarea unui front de aşteptare pentru desfacere/refacere a acestora. Proiectul a constat în 

execuţia frontului de aşteptare cu o lungime de 300 ml, compus din: 

 cheu continuu, executat la limita  aval a frontului, pe o lungime de 100 ml; 

 front de acostare (zonă dirijare) executat din coloane metalice forate, umplute cu beton, având 

lungimea de 200 ml; 

 platforma realizată în spatele cheului continuu, cu o suprafaţă de 2000 mp. A fost executată o 

zonă de exploatare compusă din clădire anexă (construcţiile strict necesare activităţii de 

supraveghere, verificare, control şi întreţinere  pentru formarea /desfacerea convoaielor de 

barje). 

Efectiv, lucrările de execuţie au fost amplasate pe malul stâng al canalului Dunăre – 

Marea Neagră, în amonte de Canalul Poarta Albă – Midia, Năvodari, între km 34+390 - 

34+690. 

Durată proiect - 29 luni  

Dată recepție la terminarea lucrărilor: septembrie 2014 

Durată perioadă garanție: 24 luni 
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Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului 

Valoarea 

contractului de 

finantare 

(lei cu TVA) 

Decontări ȋn 

2014 

(lei cu TVA) 

Stadiul 

proiectului la 

data de 

31.12.2014 

1. 

Front de aşteptare pentru 

desfacere/refacere convoaie la 

confluenţa canalelor 

navigabile Dunăre-Marea 

Neagră şi Poarta Albă-Midia, 

Năvodari 

 13.758.038  1.217.721,29  

Proiect aflat în 

perioada de 

garanție  

(24 luni) 

 

2.2 Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin 

montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei 

Obiectivul general al proiectului a fost reducerea impactului asupra mediului datorat 

exploatării navelor aflate în tranzit pe canalele navigabile interioare, în conformitate cu 

condiţiile impuse de reglementările europene privind condiţiile de descărcare în mediul 

acvatic a apelor uzate. 

Obiectivul specific al proiectului a fost modernizarea sistemului de gospodărire calitativă 

a apei din canalele navigabile Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia, Năvodari prin : 

 montarea de staţii automate de monitorizare a parametrilor calitativi ai apei din canale, 

precum şi a unui sistem de achiziţie şi transmitere a datelor la un punct central de colectare şi 

interpretare; 

 existenţa unor mijloace rapide pentru intervenţii. 

Efectiv, proiectul a constat în : 

 amplasarea, în puncte determinate, a unui număr de 12 staţii automate de masurare a 

parametrilor fizico-chimici ai apei; 

 achiziţia unui sistem de colectare a datelor; 

 crearea unei baze de date şi a unui sistem de alarmă; 

 achiziţia unei staţii de măsurare mobilă pentru intervenţii operative în orice punct de pe 

canalele navigabile în situaţia unei poluări accidentale. 

Durată proiect: 24 luni  

Dată recepție la terminarea lucrărilor: septembrie 2014 

Durată perioadă garanție: 24 luni 



            COMPANIA NAŢIONALĂ 

            ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

13 
 

Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului 

Valoarea 

contractului de 

finantare 

(lei cu TVA) 

Decontări ȋn 

2014 

(lei cu TVA) 

Stadiul 

proiectului la 

data de 

31.12.2014 

1. 

Modernizarea sistemului de 

gospodărire calitativă a apei 

din canalele navigabile prin 

montarea de staţii automate de 

monitorizare a calităţii apei.  

 

 20.138.360  958.676,22  

Proiect aflat în 

perioada de 

garanție  

(24 luni) 

2.3 Sistem de management al traficului de nave pe Canalul Dunare - Marea Neagră şi de  

informare asupra transportului pe căi navigabile interioare RoRIS – A.C.N.  

Proiectul a constat în implementarea unui sistem avansat de management al traficului de 

nave  complet armonizat cu directiva RIS şi documentele asociate. Sistemul va fi integrat 

complet cu sistemul RoRIS de pe Dunăre, fiind structurat ca un sistem regional al acestuia. 

Faţă de un sistem regional de pe Dunăre. Sistemul RoRIS –ACN  are funcţii suplimentare 

legate de administrarea canalului. Toate aplicaţiile care sunt utilizate în sistemul RoRIS-ACN 

şi care se referă la managementul traficului şi informare sunt total compatibile cu cele din 

sistemul RoRIS de pe Dunăre şi au o structură şi o interfaţă grafică similară cu aplicaţiile 

RoRIS-Dunăre. Sistemul are conexiuni cu sistemul hidro-meteo al ACN şi cu aplicaţia 

contabila CONTAFIN a ACN. Au fost dezvoltate 8 aplicaţii software :  

 Raportarea electronică a voiajelor;  

 Avize pentru navigatori;  

 Vizualizare trafic nave;  

 Reducerea efectelor calamităţilor;  

 Mărfuri periculoase;  

 Managementul ecluzărilor;   

 Taxare / facturare;   

 Statistică nave. 

Interfeţele cu sistemele existente sau pregătire pentru viitor sunt următoarele :  

 cu sistemul RoRIS-Dunăre; 

 cu sistemul Contafin; 

 cu sistemul hidro-meteo. 



            COMPANIA NAŢIONALĂ 

            ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

14 
 

Durată proiect: 24 luni 

Nr. 

crt. 
Denumirea proiectului 

Valoarea 

contractului de 

finanţare 

(lei cu TVA) 

Decontări 

ȋn 2014 

(lei cu 

TVA) 

Stadiul proiectului 

la data de 

31.12.2014 

 

1. 

Sistem de management al 

traficului de nave pe canalul 

Dunarea Marea - Neagră şi de 

informare asupra transportului 

pe căi navigabile interioare 

RoRIS – ACN 

17.425.268 6.884,68 

Proiect finalizat 

Recepţie finala 

-mai 2014 

 

 Pentru proiectele de la punctele 1 şi 2 (proiecte în implementare şi proiecte finalizate 

în anul 2014), CN ACN SA a dispus de un buget alocat în anul 2014 de 49.631.000 lei. Plăţile 

efectuate în anul 2014 în cadrul proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă (Titlul 56) au 

fost de 48.882.864,70 lei. In acest sens, gradul de execuţie bugetara realizat a fost de 98,49%, 

pentru anul 2014. 

 

3 Proiecte în evaluare la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial – 

Transport 2007-2013 

3.1 Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva 

eroziunii taluzelor pe CDMN şi CPAMN, precum şi protecţia împotriva căderii izolate a 

pietrelor la Cernavodă – Etapa 1 CPAMN 

A fost depusă spre finanţare la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial –Transport 2007-2013, cererea de finanţare aferentă proiectului „Reabilitarea 

sistemului de colectare a apelor de suprafaţă şi protecţia împotriva eroziunii taluzelor pe 

CDMN şi CPAMN, precum şi protecţia împotriva căderii izolate a pietrelor la Cernavodă – 

Etapa 1 CPAMN”.  

Obiectivul general al proiectului este menținerea stabilității malurilor canalelor 

navigabile Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia, Năvodari în vederea  asigurării 

condițiilor de navigație a navelor şi convoaielor aflate în tranzit pe canale. 

Se vor realiza lucrări de construcții de-a lungul canalelor CDMN şi CPAMN pentru: 
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 diminuarea riscului alunecărilor de teren, în zona înaltă a CDMN şi CPAMN în vederea 

evitării ajungerii materialului alunecat în cuneta canalelor navigabile; 

 diminuarea eroziunii zonelor neprotejate de vegetație;  

 limitarea căderilor de pietre pe drumul de exploatare.  

Valoare estimată a proiectului- pentru Etapa 1 CPAMN -este de 27.472.693 lei. 

 

3.2  Finalizare dane de operare 16, 17 şi 18 Port Medgidia 

Cererea de finanțare aferentă proiectului “Finalizare dane de operare 16, 17 şi 18 port 

Medgidia” a fost depusă la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional 

Sectorial –Transport 2007-2013 în data de 27.06.2014. 

Obiectivul specific al proiectului este finalizarea şi refacerea cheurilor aferente danelor 

16÷18, în lungime cumulată de 320 ml, lucrări de acostare şi protecție la cheu aferente, 

reabilitarea platformei portuare din spatele cheului, introducerea facilităților de apă potabilă şi 

energie la fiecare dană. 

Realizarea investiției va conduce la mărirea frontului de operare, astfel încât portul 

Medgidia va fi utilizat la capacitatea sa maximă şi a traficului portuar cu o rată anuală de 

creştere de până la 4% în primii patru ani după implementare. 

 Valoare estimată a proiectului: 11.455.384 lei. 

 

II. PROIECTE FINANŢATE DIN PROGRAMUL DE COOPERARE 

TRANSNAŢIONALĂ SUD-ESTUL EUROPEI 

De asemenea, în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, 

începând cu anul 2009 s-au promovat la finanţare şi semnat până în prezent un număr de 2 

contracte de finanţare în care CN ACN SA a fost partener de proiect alături de alte 12 

instituţii şi organizaţii internaţionale din domeniul transportului pe ape interioare. Bugetul 

cumulat al celor două proiecte este de 5.103.833 euro, din care bugetul cumulat al C.N. 

A.C.N. este de 490.750 euro. 

 

Network of Danube Waterway Administrations - data & user orientation - acronim 

NEWADA duo 

 Proiectul NEWADA duo s-a desfăşurat pe o perioadă de 27 de luni (octombrie 2012 - 

decembrie 2014), având scopul de a realiaza un nivel comun de servicii în managementul căii 

navigabile de-a lungul Dunării. 
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 Proiectul a beneficiat de implicarea a 9 parteneri din 7 state riverane Dunării, România 

fiind reprezentată în acest proiect de CN ACN SA şi de Administraţia Fluvială a Dunării de 

Jos (AFDJ).  Liderul de proiect, VIA DONAU1, a reunit, pe lângă partenerii din Romania, 

administraţiile din Slovacia, Ungaria, Croaţia, Serbia şi Bulgaria. 

NEWADA duo a fost privit ca o dovadă a succesului colaborării administraţiilor care 

provin din ţări diferite, cu legislaţii diferite, având un interes comun – acela de a veni în 

sprijinul utilizatorilor căii navigabile prin armonizarea procedurilor şi procesele de întreţinere 

ale Dunării. 

Rezultatele principale au fost: 

• Intensificarea cooperării în ceea ce priveşte sarcinile hidrologice şi hidrografice; 

• Îmbunătăţirea accesibilităţii  infrastructurii căii navigabile; 

• Accesul sporit la reţelele şi serviciile Tehnologiilor Informaţionale şi de Comunicare; 

•   Integrarea persoanelor interesate de activitatea administraţiilor şi creşterea cooperării.  

 Finanţarea proiectului NEWADA duo s-a realizat din fonduri UE prin Programul de 

Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE), program gestionat de Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, iar valoarea totală a proiectului a fost de 

2.239.287 Euro. 

Bugetul total al C.N. ACN S.A. este de 174.750 Euro, respectiv: 

 85% FEDR prin Programul SEE – 148.537,50 Euro 

 13% co-finanţare naţională prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice – 

22.717,50 Euro 

 2% buget propriu ACN  - 3.495,00 Euro  

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea proiectului 

Valoarea 

contractului de 

finantare 

(euro) 

Decontări 

ȋn 2014 

(euro) 

Stadiul proiectului 

la data de 

31.12.2014 

 

1. 

Network of Danube Waterway 

Administrations- data & user 

orientation - NEWADA duo 

174.750 43.835,51 Proiect finalizat  

                                                             
1 VIA DONAU (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH)  a fost creată în 2005 de către 

Ministerul Federal Austriac pentru Transport, Inovație şi Tehnologie. VIA DONAU este însărcinată cu 
întreținerea şi dezvoltarea căii navigabile a Dunării 
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4  RESURSE UMANE 

         4.1 Fluctuaţie personal 

CN ACN SA se încadrează în numărul mediu anual de salariaţi de 430 posturi şi în 

fondul de salarii bugetat.  

4.2 Accidente de muncă 

Pe parcursul anului 2014 nu au fost înregistrate accidente de muncă în cadrul CN ACN 

SA. 

         4.3  Perfecţionare profesională 

 Au urmat programe de perfecţionare profesională organizate de furnizori 

acreditaţi un număr de 35 salariaţi după cum urmează: 

 2 salariaţi – Fiscalitate şi contabilitate; 

 salariati – Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice; 

 7 salariaţi – Control intern managerial; 

 1 salariat – Manager SSM; 

 1 salariat –  Operator radiotelefonist; 

 1 salariat –  Specialist tehnici antipoluare; 

 1 salariat – Responsabil deşeuri; 

 1 salariaţ – Competenţe sociale şi civile – Secretariat informatizat; 

 1 salariat – Operator RSVTI; 

 salariati – Administrarea patrimoniului  instituţiilor publice; 

 2 salariaţi – Control financiar de gestiune; 

 1 salariat – Servant pompier; 

 1 salariat – Evaluator de competenţe profesionale; 

 3 salariaţi – Aplicarea normelor proprii privind exercitarea auditului intern; 

 2 salariaţi – Control intern şi control financiar preventiv; 

 1 salariat – Recuperarea debitelor; 

 3 salariaţi – Codul muncii , salarizarea personalului; 

 1 salariat – Tranziţia la ISO 9001:2015; 

 3 salariaţi  – Reconfigurarea prin noile coduri de procedură civilă. 
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 5. ACTIVITATE PRIVIND GOSPODĂRIREA APELOR ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 

  5.1 Gospodărirea cantitativă şi calitativă a apei  

În perioada ianuarie-decembrie 2014 s-a asigurat nivelul de exploatare în canalele 

navigabile, pentru beneficiarii de folosinţă în scopul prelevării, tranzitării şi deversării apei, 

prin intermediul a 24 de contracte de prestări servicii.  

Contractele de prestării servicii sunt structurate pe tipuri de apă astfel: Apă prelevată 

pentru potabilizare; irigaţii, producerea energiei nuclearoelectrice, producerea energiei 

hidroelectrice, industrie, şi pentru apele deversate uzate industriale, ape uzate menajere 

epurate, ape pluviale şi apa caldă de la CNE Cernavodă. 

În anul 2014, prin SPC Cernavodă s-a prelevat un volum total de aproximativ 653.695 

mii mc apă din Dunăre, astfel: 

 133.046  mii mc prin pompare;  

 422.446  mii mc prin sifonare  

  98.202  mii mc gravitaţional.  

Pentru beneficiarii de folosinţă s-au furnizat aprox. 2 757 631 mii mc apă, astfel: 82%  

pentru răcirea reactoarelor de la CNE Cernavodă; 17%, pentru producerea energiei electrice 

prin MHC Agigea; 0,6 % de RAJA pentru potabilizare, 0,3% pentru industrie şi 0,03% 

irigaţii. În anul 2014 Hidrocentralele Buzău, MHC Agigea au uzinat un volum de cca.  

456.000,00 mii mc apă din CDMN.  

Beneficiarii de folosinţă au deversat în anul 2014 în canalele navigabile un volum de 

aproximativ  48,894,743 mii mc, din care aproximativ 92% volum de apă deversat de CNE. 

Ţinând seama de faptul că apa din canalele navigabile este utilizată de toate folosinţele 

consumatoare, inclusiv pentru alimentarea cu apă a unor importante localităţi limitrofe 

litoralului Mării Negre, pentru apele tranzitate pe canal sunt impuse condiţii de calitate 

deosebite, pentru apa de suprafaţă sursă de apă pentru potabilizare, conform NTPA 013/2002 

Principalii beneficiari ai apei din canalele navigabile sunt: S.N. Nuclearelectrica S.A. - 

Sucursala CNE Cernavoda, A.N. Imbunatatiri Funciare S.A., ROMPETROL RAFINARE 

S.A., RAJA S.A., HIDROELECTRICA S.A. - Sucursala Hidrocentrale Buzau, LAFARGE-

CIMENT (ROMANIA) S.A. - Punct de lucru Medgidia, REPEC, COMPREST UTIL punct 

de lucru Ovidiu,  
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 În prima decadă a fiecărei luni un reprezentant din cadrul serviciului GAPM se 

deplasează la beneficiarii de folosinţă ai canalelor navigabile în vederea semnării proceselor 

verbale de apă prelevate / deversate din /în canalele navigabile CDMN şi CPAMN. 

 Lunar se transmite către – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral Constanţa 

situaţia alocaţiilor volumelor de apă prelevate / deversate din /în canalele navigabile CDMN 

şi CPAMN şi a volumele de apă tranzitate pentru navigaţie. 

  

5.2 Protecţia mediului 

Preocuparea permanentă pentru perfecţionarea sistemului de management al mediului 

este unul din obiectivele principale ale CN ACN SA şi se realizează conform prevederilor 

Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu Directivele europene. 

În anul 2014 au fost elaborate convenţii de mediu privind operaţiunile de buncherare pe 

canalele navigabile, de curăţare a hambarelor şi a magaziilor navelor şi de curăţare şi degazare 

a tancurilor navelor şi au fost revizuite planurile de gestionare a deşeurilor, de combatere a 

poluărilor pe canalele navigabile, de gestionare a deşeurilor generate de nave în porturile 

canalelor navigabile. 

La nivelul punctelor de lucru şi al tuturor compartimentelor de specialitate s-a acţionat 

permanent pentru realizarea obiectivelor de mediu prin: 

- urmărirea şi verificarea realizării acţiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor PMM; 

- instruirea personalului din subordine privind importanţa respectării normelor de protecţia 

mediului. 

Deşeurile generate de navele care tranzitează canalele navigabile şi operează în porturile 

CDMN şi CPAMN au fost monitorizate prin ţinerea evidenţei acestora. 

CN ACN SA se preocupă în permanenţă de perfecţionarea managementului mediului, 

conform Directivelor europene. Prin implementarea “Sistemului de Management Integrat de 

Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională”, există o preocupare permanentă de a 

evita, reduce şi controla impactul asupra mediului din activităţile şi serviciile desfăşurate în 

cadrul CN ACN SA. 

 

6. ACTIVITATEA JURIDICĂ 

Obiectivele stabilite pe anul 2014, prin raportare atât la documentele elaborate în  cadrul 

serviciului cât şi la atribuţiile şi sarcinile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi 
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Funcţionare al CN ACN SA, pot fi considerate realizate prin prisma activităţilor întreprinse de 

către Serviciul Juridic Contencios în perioada de referinţă. 

1. Indici de performanţă cu prezentarea gradului de realizare a acestora: 

Indicatorii au fost îndepliniţi conform standardelor sistemului de management integrat 

aplicabil în cadrul companiei după cum urmează: 

I1 (recuperarea creanţelor neachitate) = 0,3 - valoarea relevantă la data de 31.12.2014; 

valoarea ţintă fiind de 0,5. 

I2 (recuperarea daunelor şi prejudiciilor produse instalaţiilor şi construcţiilor CDMN) = 0,9 - 

valoarea relevantă la data de 31.12.2014; valoarea ţintă fiind de 0,7. 

I3 (soluţionarea divergenţelor contractuale/litigii noi) = 0,3 - valoarea relevantă la data de 

31.12.2014; valoarea ţintă fiind de 0,4. 

 

2.Scurta prezentare a activitatilor si a modului de raportare a acestora la obiectivele 

institutiei: 

- în cursul anului 2014, Serviciul Juridic Contencios a recuperat în urma litigiilor câştigate 

sume importante cu titlu de creanţe şi penalităţi de întârziere. În anul 2014, serviciul juridic 

contencios a avut pe rolul instanţelor un număr de 109 dosare şi au fost recuperate 

integral/parţial debite din 17 dosare având ca obiect principal prestații comerciale sau 

prejudicii din evenimente de navigație. 

- Toate prejudiciile cauzate prin avarii în cursul anului 2014 au fost recuperate. 

- A sprijinit departamentele funcţionale ale Companiei pentru cunoaşterea legislaţiei, pentru 

rezolvarea şi negocierea clauzelor contractuale; 

- A avizat asupra legalităţii proiectelor de contracte economice, contracte de muncă şi deciziilor 

de împuternicire, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri care au angajat  răspunderea 

patrimonială a Companiei. 

 

7. ACTIVITATEA COMERCIALĂ 

7.1 Achiziţii Publice  

Obiectivul serviciului privind procesul achiziţiilor publice este realizarea tuturor 

procedurilor de atribuire fără contestaţii soluţionate în favoarea ofertanţilor, în condiţiile 

respectării prevederilor legale în vigoare şi a procedurilor interne privind derularea activităţii.  

Anual se stabileşte indicatorul de performaţă pentru activitatea Serviciului Achiziţii, 

privind îndeplinirea obiectivului, a cărui valoare ţintă este K ≤ 0,1, valoarea maximă pe care o 
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poate atinge indicatorul de performanţă fiind K = 0. Pentru anul 2014 valoarea indicatorului 

de performanţă este K = 0.  

Activitatea propriu-zisă a Serviciului Achiziţii, în anul 2014, a constat în atribuirea a 83 

contracte de achiziţie publică, în valoare totală de 17 448 709,43 lei, astfel: 

A. Contracte de furnizare: 22 contracte: 

a) atribuite prin achiziţie directă: 18 contracte;  

b) atribuite prin proceduri: 4 contracte: 

- cerere de ofertă: 3 contracte; 

- negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare: 1 contract. 

B. Contracte de servicii:  55 contracte: 

 atribuite prin achiziţie directă: 50 contracte;  

 atribuite prin proceduri: 5 contracte: 

- licitaţie deschisă: 1 contract;   

- cerere de oferte:  3 contracte; 

- procedură specială conf. art 16, OUG 34/2006: 1 contract.  

C. Contracte de lucrări: 6 contracte: 

 atribuite prin achiziţie directă: 4 contracte; 

 atribuite prin proceduri:  2 contracte. 

D. Cerere de oferte: 2 contracte. 

7.2 Contracte comerciale – clienţi 

În anul 2014 s-au monitorizat contractele comerciale încheiate în acest an sau aflate în 

derulare, după cum urmează: 

 45 CONTRACTE TRANZIT; 

 77 CONTRACTE PATRIMONIU: 

- 4 contracte de subconcesiune; 

- 58 contracte de închiriere platforme, teren, spaţii;   

- 1 contract utilizare domeniu public; 

- 3 contracte utilizare drumuri; 

- 1 contract valorificarea depozitelor de pământ, piatră şi alte materiale utile, rezultate în urma 

lucrărilor de execuţie a canalelor navigabile; 

- 1 contract de furnizare energie termică şi apă; 

- 2 contracte permise acces; 

- 3 contracte utilizare domeniu portuar; 
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- 2 contracte închiriere taluz drum acces; 

- 2 contracte închiriere platformă şi acces – Canal Dunăre Bucureşti 

 25 de contracte care au ca obiect gospodărire apă; 

 38 de contracte care au ca obiect furnizare şi distribuţie a energiei electrice. 

7.3  Patrimoniul public şi privat al statului 

În conformitate cu Ordonanţa Guvernului României nr. 79/24.08.2000 – art. 8, aşa cum 

a fost modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 55/16.01.2002, executarea de lucrări 

(construire/desfiinţare) în zona de protecţie a canalelor navigabile C.D.M.N. şi C.P.A.M.N. de 

către persoane fizice sau juridice se poate face numai cu avizul CN ACN SA şi cu aprobarea 

Ministerului Transporturilor.  

În acest sens, urmând şi respectând procedura de lucru, în ceea ce priveşte emiterea de 

avize şi acorduri de principiu: 

Au fost depuse 17 documentaţii pentru obţinerea avizului din care: 

- 12 documentaţii au fost complete şi s-au  emis 12 avize favorabile 

- 5 documentaţii au fost incomplete fapt pentru care nu s-au emis avize.   

Au fost depuse 9 documentaţii pentru obţinere acord de principiu din care s-au  emis 

- 7 acorduri de principiu 

      - 2 acorduri de principiu nefavorabile 

Conform O.G. nr. 22/1999 si Ordinului nr.1908/2002 pentru aprobarea metodologiei de 

eliberare a carnetelor de lucru în port şi de înregistrare a muncitorilor portuari CN ACN SA: 

- întocmeşte documentaţia privind eliberarea  carnetelor de  lucru; 

- păstrează evidenţa muncitorilor portuari, eliberează carnetele de lucru în port; 

- înregistreaza vizele anuale.  

In anul 2014 s-au eliberat: 

- 14 carnete de lucru  

- 38 carnete de lucru vizate (vize anuale)  

CN ACN SA a primit o serie de solicitări de închiriere a domeniului privat şi a 

domeniului public. În acest scop au fost elaborate studii de oportunitate şi documentaţii de 

atribuire pentru închirieri, care s-au finalizat prin încheierea a 20 contracte. 

In anul 2014 s-au eliberat permise zilnice de acces: 

- Portul Medgidia – 1485 buc. 

- Portul Basarabi – 5820 buc. 
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7.4 Promovarea Companiei 

În cadrul activităţii de promovare a CN ACN SA s-au realizat 10 comunicate de presă, 

2 drepturi la replică şi 3 informări prin care s-a anunţat presa dar şi publicul interesat despre 

activitatea şi evenimentele organizate. Un cadru important în acest sens îl constituie 

promovarea proiectelor europene, astfel că 50% dintre comunicatele emise pe parcursul 

anului trecut au vizat acest aspect. 

În conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, au fost solicitate 8 cereri de informaţii, pentru care s-a formulat răspuns în termenul 

de 10 zile de la primirea adreselor. 

În urma tuturor solicitărilor primite la departamentul comunicare, s-a constatat o 

expunere corectă în presa audio-vizuală atât la nivel local cât şi la nivel naţional. În acest 

sens, în data de 17.01.2014, DIGI24 a realizat un reportaj amplu legat de modernizarea 

ecluzelor prin proiectul „Modernizare ecluze. Echipamente şi instalatii”, proiect finanţat POS-

T 2007 - 2014.  

În data de 05.04.2014 nava DUNAFOLDVAR s-a scufundat în urma unui incendiu la 

bord. Pentru a evita apariţia în presa locală a unor informaţii incorecte de tip zvon, CN ACN 

SA a transmis numeroase informări către presă prin care a  comunicat evoluţia evenimentelor 

de la incendiu până la ranfluarea navei. 

În luna martie a fost transmis către toţi beneficiarii infrastructurii de transport naval un 

buletin informativ prin care li-a prezentat activitatea echipei NEWADA duo şi a companiilor 

implicate în proiectul NEWADA duo. 

În data de 15 mai 2014 CN ACN SA a celebrat 30 de ani de exploatare a Canalului 

Dunăre - Marea Neagră. La acest eveniment organizat la sediul companiei au participat 

nenumărate oficialităţi dar şi un număr mare de ziaristi, reprezentanţi ai presei locale şi 

naţionale. 

În data de 17 septembrie 2014 a avut loc la sediul companiei un eveniment prilejuit de 

inaugurarea a două investiţii aferente proiectelor “Front de aşteptare pentru desfacere-refacere 

convoaie la confluenţa canalelor navigabile Dunăre Marea Neagră şi Poarta Albă Midia 

Năvodari” şi “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele 

navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calitaţii apei”.  

  Întâlniri de lucru: În continuarea eforturilor depuse de către Companie de a dezvolta 

o comunicare deschisă şi eficientă cu beneficiarii infrastructurii de transport naval 

administrată s-a organiazat, în data de 23 aprilie 2014, o întâlnire cu scopul informării 
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acestora cu privire la schimbarea politicii tarifare aprobate de către Consiliul de 

Administraţie. În urma succesului întâlnirilor organizate de către Companie în anul 2013, la 

această întâlnire au participat 45 de reprezentanţi ai societăţilor cu care C.N. A.C.N. S.A. 

derulează relaţii comerciale. 

 Tot în luna aprilie C.N. A.C.N. S.A. a devenit membru în cadrul grupului de lucru ce 

sprijină misiunea Centrului Naţional pentru Promovarea Transportului Intermodal. Acest 

Centru urmăreşte promovarea transportului pe căile navigabile interioare şi a celui maritim pe 

distanţe scurte ca alternativă la transportul rutier şi facilitarea armonizării reglementărilor 

internaţionale pentru diferite moduri de transport cu scopul de a înlesni utilizarea soluţiilor 

intermodale. În cadrul acestui grup de lucru CN ACN SA va coopera cu ceilalţi membrii în 

vederea dezvoltării multimodalismului şi va realiza schimburi de bune practici locale şi 

regionale, schimburi de instrumente de promovare şi dezvoltare de publicaţii (precum 

buletinele informative) organizare de ateliere. 

Cu ocazia seminarului privind procesele şi procedurile realizate în vederea intreţinerii 

căii navigabile organizat de către partenerii NEWADA duo, în Budapesta în data de 19 

martie, reprezentanţii Companiei au promovat calitatea activităţii de mentenanţă a şenalului 

navigabil.  

De asemenea, în luna aprilie a avut loc cea de-a III-a conferinţă comună între 

partenerii NEWADA duo şi DANUBE PARKS privind modul în care se poate armoniza 

navigaţia pe Dunăre, implicit pe canalele navigabile administrate de C.N. A.C.N. S.A., cu 

protectia mediului şi activităţile comune care pot fi dezvoltate în această direcţie.  

 Deoarece politica companiei urmăreşte menținerea şi dezvoltarea de noi colaborări 

durabile şi fructuase cu beneficiarii infrastructurii de transport a canalelor navigabile, 

reprezentantii CN ACN SA au participat la o serie de întâlniri cu aceştia cu ocazia participării 

la evenimentele “Ziua Portului Constanța” organizate în Belgrad, Krems şi Budapesta. În luna 

septembrie 2014 CN ACN  SA a discutat cu reprezentanții companiilor Jugoagent, Agency 

for Ports Administration şi Grupul de Lucru “Motorway North Adriatic – Black Sea”. În 

cadrul acestor întâlniri reprezentanții CN ACN SA au promovat compania şi cele două canale 

navigabile administrate şi au urmărit îmbunătățirea şi intensificarea colaborării cu agenţii 

sârbi. 

 Întâlnirile cu reprezentanții partenerilor străini au continuat în luna octombrie când 

CN ACN SA a purtat discuții cu participanții austrieci şi în noiembrie când a participat la 

“Romanian – Hungarian B2B Meeting on Bulk Cargo&Logistics” şi a prezentat facilitățile 
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oferite beneficiarilor infrastructurii de transport naval în vederea stimulării transportului de 

mărfuri pe ape interioare şi tranzitarea pe o scară mai largă în convoi şi a prezentat tarifele 

diferențiate în funcție de mărimea convoaielor, indiferent de încărcătura barjelor. De 

asemenea, reprezentanții companiei au prezentat  strategia de dezvoltare prin modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii de transport naval şi a infrastructurii portuare. 

 În luna decembrie 2014, reprezentanții CN ACN SA au participat la evenimentul 

DISC’14 (Danube Information Services Conference) organizat în Zagreb, Croația 

Participanții la acest eveniment au fost informați despre politica de armonizare a datelor 

privind nivelul apei şi a zonelor crtitice pe tot cursul Dunării din Austria până în România şi 

despre publicarea unei noi Carte du Pilotage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


