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Către:  SOCIETATEA  TELEGRAF  ADVERTISING   S.A. Constanţa 

            Fax: 0241 672 049 
 
Referitor:  Anunţ de licitaţie   
 
 
 

Vă rugăm să publicaţi în ziarul TELEGRAF, pentru unitatea noastră, în ziua de 16.11.2017, 

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:  

 
a) Magazie mărfuri generale, în suprafaţă de 741.80 mp (domeniu privat al companiei nationale), 

inclusiv a terenului aferent  în suprafaţă de 741,80 mp (domeniu public al statului), situate in  port  

Basarabi, C.D.M.N,. oraş Murfatlar, jud. Constanţa. 

b) Platformă portuară în suprafaţă de 5.500 mp (domeniu privat al companiei nationale), inclusiv a  
terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 20, port  Medgidia, C.D.M.N., 
 judeţul Constanţa 
 
c) Platformă portuară în suprafaţă de 5.425 mp (domeniu privat al companiei nationale), inclusiv  
 a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 19, port  Medgidia, 
C.D.M.N., judeţul Constanţa 
 
d) Platformă portuară în suprafaţă de 6.505 mp (domeniu privat al companiei nationale), inclusiv a 
terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 7, port  Medgidia, C.D.M.N., 
judeţul Constanţa 
 
Bunurile de la poziţia a) ce fac obiectul închirierii, sunt destinate pentru desfăşurarea activităţii de 
depozitare mărfuri; 
 
Bunurile de la poziţia b), c), d) ce fac obiectul închirierii, sunt destinate pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri aflate în tranzit pe canalele navigabile (încărcate sau descărcate 
în/din navele ce tranzitează canalele navigabile) sau pentru realizarea unor obiective de investiţii.           
 
 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi prin Serviciul Patrimoniu, sediul 
C.N. A.C.N. S.A., începând cu data de 16.11.2017, zilnic între orele 8:30 – 15:00, în urma unui 
înscris oficial cu datele de identificare ale societăţii și precizarea documentației solicitate pentru 
achiziționare. 
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Costul documentaţiei de atribuire: 100 lei/buc (cu TVA), suma va fi achitată în numerar la casieria 
C.N. A.C.N. S.A.. 
 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este până la data de  29.11.2017 pentru pozitiile a), b), 
c) si d) 
 
 
Data limită de depunere a ofertei este până la data de : 
- 06.12.2017, ora 15 :00 pentru pozitiile a) si b) 
- 07.12.2017, ora 15 :00 pentru pozitiile c) si d) 
 
Oferta se depune la sediul C.N. A.C.N. S.A. – secretariat. 
 
Licitaţia publică cu strigare, va avea loc la sediul C.N.  A.C.N.  S.A., pe data de: 
- 08.12.2017, ora 10 :00 pentru pozitia a) 
- 08.12.2017, ora 12 :00 pentru pozitia b) 
 
- 11.12.2017, ora 10 :00 pentru pozitiile c)  
- 11.12.2017, ora 12 :00 pentru pozitiile d)  
 

 
  În situaţia în care pentru închirierea bunurilor nu se prezintă cel putin doi ofertanţi, se reia 

procedura de licitaţie, la o data ulterioara, la sediul C.N.  A.C.N.  S.A. »   
  
 Plata se va face din contul nostru nr. RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301, deschis la 

RAIFFEISEN BANK - AGENŢIA LAZU. 

Prezenta constituie comandă fermă. 
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