COMUNICAT DE PRESĂ
Miercuri , 25.08.2021 , Constanţa
C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A vă readuce în atenţie proiectul FAIRway Danube,
care se apropie de final, după 6 ani de implementare.
FAIRway Danube reprezintă prima etapă de implementare a Master Planului pentru
Reabilitarea şi Intreţinerea Şenalului Navigabil al Dunării şi afluenţilor săi navigabili .
Achiziţia de echipamente pentru realizarea activităţilor de ȋntreţinere, derularea
activităţilor pilot şi evaluarea rezultatelor obţinute pentru a determina eficacitatea
măsurilor luate fac obiectul proiectului FAIRway Danube.
Furnizarea de informaţii actuale și armonizate despre secţiunile critice ale Dunării,
nivelul apei, prognozele privind nivelul apei şi semnalizarea şenalului navigabil al Dunării s-a
realizat periodic pe parcursul implementării proiectului .
Un obiectiv cheie al proiectului ȋl reprezintă şi implicarea părților interesate pentru
aprobarea și validarea rezultatelor obţinute prin intermediul activităţilor pilot. Astfel, la nivel
național, în cadrul proiectului au fost organizate anual, forumuri naționale pentru utilizatori.
Proiectul se apropie de sfârsit şi una din misiunile importante ale proiectului este să
prezinte utilizatorilor căii navigabile a Dunării rezultatele obţinute .
In acest sens, Administraţia Canalelor Navigabile SA ȋn colaborare cu Administraţia
Fluvială a Dunării de Jos Galaţi au organizat ȋn 25.08.2021 la Constanţa, ultimul Forum
Naţional al Utilizatorilor - USERFORA 2021. Cu acest prilej cei doi parteneri de proiect şi-au
prezentat rezultate obţinute şi au avut ocazia de a afla opinia participanţilor, utilizatori ai căii
navigabile şi reprezentanţi ai instituţiilor de resort .

Vă reamintim că proiectul FAIRway Danube este implementat în colaborare cu 7 parteneri
din 6 ţări riverane Dunării. Durata de implementare a proiectului este de 66 luni (iulie 2015 decembrie 2021) şi are un buget aprobat de 21,7 milioane euro, din care bugetul CN ACN SA
de 624 mii euro, cu o cofinanţare de 85% din partea Uniunii Europene, prin Programul
Mecanismul Interconectarea Europei 2014-2020.
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