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                      R A P O R T 
 

Privind activitatea Companiei Naţionale  „Administraţia Canalelor Navigabile" 
în perioada 2010-2011 

 
Obiectul principal al activităţii Companiei Naţionale  „Administraţia Canalelor Navigabile" - 

S.A. Agigea este de a administra prin operaţiuni de exploatare, întreţinere, reparare şi 
modernizare canalele navigabile, nodurile hidrotehnice şi porturile, în vederea punerii la 
dispoziţie a infrastructurii de transport naval. 
          Activitatea descrisă reprezintă activitatea de bază a companiei şi conduce la formarea 
veniturilor în proporţie de peste 80% din totalul veniturilor.  

 
 

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE ECLUZE, 
STAŢIA DE POMPARE COMPLEXĂ CERNAVODĂ ȘI PORTURI  ÎN 

PERIOADA 2010 - 2011 
 

I.1. Ecluzele (Cernavodă, Agigea, Ovidiu şi Năvodari) au ca obiect principal  de activitate 
efectuarea lucrărilor de întreţinere şi   revizii a echipamentelor şi instalaţiilor din dotare, pentru 
efectuarea opertiunilor de ecluzare a navelor care tranzitează canalele navigabile.  
 Activitatea de întreţinere şi revizii tehnice, echipamente şi instalaţii se realizează numai cu 
forţe proprii. 
 Situaţia realizării activităţii de întreţinere şi revizii tehnice, echipamente şi instalaţii, 
sintetic, este următoarea: 
 

Locaţia 
2010 
-lei- 

2011 
-lei- 

Ecluza C-vodă 39.177,23 112.975,78 
Ecluza Agigea 38.896,77 77.924,226 
Ecluza Ovidiu 14.473,56 61.980,30 
Ecluza Năvodari 20.259,00 36.227,90 
SPC 21.735,61 39.863,92 
Port Basarabi 839,429 1.787,59 
Port Medgidia 2.134,24 2.984,00 
Atelier Energetic 22.210,40 32.486,57 
Secţia Tc 31.109,01 15.806,72 
Nave Tehnice 39.100,23 40.187,57 

Total 231.945,479 424.235,576 

COMPANIA NAŢIONALĂ 

ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.  
ADMINISTRATION OF THE NAVIGABLE CANALS S.H 
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 Lucrările de întreţinere şi revizii tehnice au asigurat disponibilitatea de buna funcţionare 
permanentă a echipamentelor şi instalaţiilor din dotare, ceea ce a permis derularea în condiţii de 
siguranţă şi fără întreruperi a traficului naval pe canalele navigabile. 
 

I.1.1. REALIZAREA PLANULUI DE REPARAŢII ÎN PERIOADA 2010 - 2011 
 

Funcţionarea în condiţii bune a fondurilor fixe din dotarea companiei naţionale este o 
problemă vitală pentru realizarea traficului în mod ritmic, cu eficienţă ridicată şi cheltuieli minime. 
Aceasta presupune ca echipamentele, construcţiile şi instalaţiile să fie întreţinute, reparate şi 
modernizate permanent pentru a face faţă actualelor cerinţe, a garanta siguranţă în funcţionare 
la parametri planificaţi, a efectua lucrările specifice mecano-energetice, în timp minim şi cu 
costuri cât mai mici. 
 Planul este un mijloc cu ajutorul căruia se face alocarea resurselor, se programează 
termenele de realizare a obiectivelor ( în acest caz a lucrărilor de reparaţii) şi se asigură baza 
informaţională de urmărire a realizărilor. Planul are avantajul că armonizează obiectivele cu 
resursele. 
 Lucrările de reparaţii necesare planificate a fi executate în anii 2010 - 2011 au avut în 
vedere restabilirea parametrilor tehnici ai mijloacelor fixe de bază în activitatea de exploatare a  
companiei naţionale. 
 Este necesar să precizăm că s-a acordat prioritate lucrărilor de reparaţii asupra 
mijloacelor fixe ce condiţionează traficul pe canalele navigabile, măsura necesară asigurării 
disponibilităţilor financiare pentru desfăşurarea normală a activităţii companiei naţionale. 
 Sursele de finanţare, atât pentru "Planul de reparaţii 2010", cât şi pentru "Planul de 
reparaţii 2011", lucrări cu terţii, au fost sursele proprii ale companiei naţionale. 
        Sintetic, realizarea planului de reparaţii (lucrări cu terţii) din surse proprii este structurată – 
în funcţie de specificul mijloacelor fixe, şi se prezintă astfel : 
 

 
Specificul lucrărilor de reparaţii 

Realizat   
2010 
mii lei 

Realizat  
 2011 
mii lei 

Cap. 1. lucrări de reparaţii la echipamente şi 
instalaţii mecano-electrice  

1. 057,20 985,40 

Cap. 2. lucrări de reparaţii la echipamente şi 
instalaţii de telecomunicaţii şi semnalizări  

1,00 0 

Cap. 3. lucrări de reparaţii la nave tehnice  363,00 224,00 
Cap. 4. lucrări de reparaţii şi întreţinere la 
construcţii  

1. 617,00 1. 402,00 

TOTAL 3 .038,20 2 .611,40 
   

 Astfel, lucrările de reparaţii executate cu terţii, conform Planului de reparaţii în anii 2010 şi 
2011 sunt următoarele: 
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I.1.1.1. – LUCRĂRI DE REPARAŢII CU TERŢII  ÎN ANUL 2010 

 

 Lucrări de reparaţii cu terţi în anul 2010 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea lucrării 

 

Realizat 
2010 

mii lei 
0. 1. 2. 

Cap.1 Echipamente şi instalaţii mecano-electrice  
 Ecluza Cernavodă   

1.  Înlocuire podine uzate de lemn cu podină metalică PB Serv şi 
PB Rep, ecluza 1 Cernavodă 

30.6 

2.  Înlocuire podine uzate de lemn cu podină metalică PB Serv si 
PB Rep, ecluza 2 Cernavodă 

30.6 

3.  Înlocuire grupuri rotative de pompe – 4 buc, ecluza 1 Cernavodă 254 
4.  Reparaţii echipamente mecanice la puţurile de acces ecluza 

Cernavodă 
33.8 

5.  
Reparaţie reţea hidranţi interiori ecluza Cernavodă 

35 

6.  
Înlocuire generatoare de aerosoli din sistemul de stingere 
incendii – ecluza Cernavodă 

50 

7.  
Total Ecluza Cernavodă 

434 

 Ecluza Agigea  
8.  Înlocuire cabluri verticale plasa IFN, ecluza 1 Agigea 25 
9.  Înlocuire podine uzate de lemn cu podină metalică PB Serv şi 

PB Rep, ecluza 1 Agigea 
34 

10.  Înlocuire podine uzate de lemn cu podină metalică PB Rep, 
ecluza 2 Agigea 

16 

11.  Reparaţie instalaţie de frânare nave, ecluza 2 Agigea 256 
12.  Reparaţie echipamente din camere vane aval, ecl.1 Agigea 6.2 
13.  Înlocuire rezervoare de aer comprimat la staţia de 

compresoare Agigea 
134 

14.  Reparaţie reţea hidranţi interiori ecluza Agigea 17 
15.  Total Ecluza Agigea 488.2 

 Staţii de pompare  
16.  Reparaţii la podul rulant 25/6 Tf la SPC Km 60 Cernavodă 

- Verificări PRAM 
- Autorizare ISCIR 

63 

17.  Total Staţii pompare 63 
 Sedii administrative şi porturi  

18.  Reparaţii motoare electrice, electropompe submersibile, 
transformatoare electrice s.a 

22 

19.  Lucrări cu scafandri 36 
20.  Reparaţii staţie de pompare instalaţie PSI sediu ACN 14 
21.  Total Sedii administrative şi porturi 72 
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 Lucrări de reparaţii cu terţi în anul 2010 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea lucrării 

 

Realizat 
2010 

mii lei 
0. 1. 2. 
22.  Total Cap.1 1 057.2 

Cap.2 Echipamente şi instalaţii de  Telecomunicaţii-Semnalizări  
23.  Reparaţie reţea de comunicaţii ACN 1 
24.  Total Cap.2 1 

Cap.3 Nave tehnice  
25.  Reparaţie Nava ‘Peştera’ 265 
26.  Încărcare instalaţii PSI la nava “Peştera” cu praf FLOREX şi 

spumogen; verificare şi încărcare stingătoare PSI 
39 

27.  Reparaţie echipamente Diesel - generatoare “Costineşti 3” 59 
28.  Total Cap.3 363 

Cap.4 Reparaţii şi întreţinere la construcţii  
 Ecluza Cernavodă  

29.  Reparaţie coşuri fum de la centrala termică, ecluza Cernavodă 18 
30.  Dragaj de întreţinere pe Canalul Dunare-Marea Neagră în zona 

ecluzei Agigea 
26 

31.  Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe Canalul Dunare-Marea 
Neagră 

1 513 

32.  Reparaţie reţea de alimentare cu apă Port Basarabi 60 
33.  Total Cap.3 1617 
34.  Total reparaţii 2010 3 038.2 

 
 

I.1.1.2 – LUCRĂRI DE REPARAŢII CU TERŢII PE ANUL 2011 
 Lucrări de reparaţii cu terţi în anul 2011 

Nr. 
crt. 

 
Denumirea lucrării 

 

Realizat 
2011 

mii lei 
0. 1. 2. 

Cap.1 Echipamente şi instalaţii mecano-electrice  
 Ecluza Cernavodă   

1.  Reparaţie bolarzi plutitori=3 buc, ecluza 2 Cernavodă 87 
2.  Înlocuire pompe din instalaţiile de epuisment - ecluza Cernavodă 63 
3.  Total ecluza Cernavodă 150 

 Ecluza Agigea  
4.  Reparaţie Vană plană galerii C1 si C2 aval, ecluza 1 Agigea 225 
5.  Înlocuire podine uzate de lemn cu podină metalică PB Serv şi 

PB Rep, ecluza 1 Agigea 
0.3 

6.  Înlocuire podine uzate de lemn cu podină metalică PB Serv şi 
PB Rep, ecluza 2 Agigea 

0.3 

7.  Reparaţie echipamente din camere vane aval, ecl.1 Agigea 89.3 
8.  Înlocuire rezervoare de aer comprimat la staţia de 

compresoare Agigea 
1.2 
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 Lucrări de reparaţii cu terţi în anul 2011 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea lucrării 

 

Realizat 
2011 

mii lei 
0. 1. 2. 
9.  Total ecluza Agigea 316.1 

 Ecluza Ovidiu  
10.  Reparaţie poartă plană de serviciu, ecluza 2 Ovidiu 225 
11.  Total ecluza Ovidiu 225 

 Ecluza Năvodari  
12.  Reparaţie mecanisme de rulare şi ghidare Poartă plană de 

serviciu, ecluza 1 Năvodari 
198 

13.  Total ecluza Năvodari 198 
 Sedii administrative şi porturi  

14.  Reparaţii motoare electrice, electropompe submersibile, 
transformatoare electrice s.a 

10 

15.  Lucrări cu scafandri 57 
16.  Reparaţii staţie de pompare instalaţie PSI sediu ACN 3 
17.  Închiriere utilaje de transportat şi ridicat 1.8 
18.  Reparaţie instalaţii PSI (ecluze, etc.) 24.5 
19.  Total Sedii administrative şi porturi 96.3 
20.  Total Cap.1 985.4 

Cap.3 Nave tehnice  
21.  Reparaţie nava ‘Costineşti3’ 224 
22.  Total Cap.3 224 

Cap.4 Reparaţii şi întreţinere la construcţii  
23.  Reabilitare coş fum la centrala termică la ecluza Cernavodă 14 
24.  Reabilitare coş fum la centrala termică la ecluza Agigea 37 
25.  Reparaţie tâmplărie exterioară la clădirea staţiei de compresoare 

la ecluza Năvodari 
22 

26.  Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe Canalul Dunare – Marea 
Neagră 

369 

27.  Reparaţie şi întreţinere drumuri de acces la ecluza Agigea şi la 
Portul fluvio-maritim Agigea, CDMN, mal stâng, km61+800 – 
km63+500 

91 

28.  Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe CPAM 621 
29.  Reparaţii împrejmuire port Medgidia 49 
30.  Reparaţie reţea de alimentare cu apă Port Basarabi 58 
31.  Reparaţie intrare corp A, B, C – sediu ACN 98 
32.  Reparaţie instalaţii sanitare sediu ACN 43 
33.  Total Cap.4 1 402 
34.  Total reparaţii 2011 2 611.4 

  

Lucrările de reparaţii au asigurat disponibilitatea de bună funcţionare permanentă a 
echipamentelor şi instalaţiilor din dotare, ceea ce a permis derularea în condiţii de siguranţă ş i 
fără întreruperi a traficului naval pe canalele navigabile. 
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                                I.1.2. – SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ECLUZĂRI 
 

Situaţia numărului de ecluzări, sintetic, este următoarea:  
       - număr de ecluzări - 

Nr. 
crt. 

 
Ecluza 

2010 2011 % 
2011/2010 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 
266 4050 4316 1555 2799 4354 100,88 

2. Ecluza Agigea 2862 751 3613 0 3357 3357 92,91 
3. Ecluza Ovidiu 585 631 1216 1606 0 1606 132,07 
4. Ecluza 

Năvodari 
404 0 404 377 64 441 109,16 

 Total 4117 5432 9549 3538 6220 9758 102,19 
 

       
I.1.3. – SITUAŢIA CONSUMULUI ENERGETIC SPECIFIC MEDIU GLOBAL (Kwh / ecluzare) 

 

Situaţia evoluţiei consumului energetic specific mediu global pe ecluzare, sintetic, este 
următoarea:  

 
Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Energie electrică consumată 

(kwh) 
Ecluza 
Cernavodă 

749216 727060 97,04 

Ecluza 
Agigea 

1987491 2047568 103,02 

Ecluza Ovidiu 241300 338030 140,09 
Ecluza 
Năvodari 

89980 137317 152,61 

Total 3067987 3249975 105,93 
2. Număr de ecluzări Ecluza 

Cernavodă 
4316 4354 100,88 

Ecluza 
Agigea 

3613 3357 92,91 

Ecluza Ovidiu 1216 1606 132,07 
Ecluza 
Năvodari 

404 441 109,16 

Total 9549 9758 102,19 
3. Consum specific de energie 

pe ecluzare (kwh/ecluzare) 
 

Ecluza 
Cernavodă 

173,59 166,99 96,20 

Ecluza 
Agigea 

550,09 609,94 110,88 

Ecluza Ovidiu 198,44 210,48 106,07 
Ecluza 
Năvodari 

222,72 311,38 139,81 
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Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
Total 321,29 333,06 103,66 

4. Timp total de ecluzare (număr 
ore de ecluzare = ore) 

Ecluza 
Cernavodă 

3847 2129 55,34 

Ecluza 
Agigea 

3446 3689 107,05 

Ecluza Ovidiu 996 1315 132,03 
Ecluza 
Năvodari 

267 292 109,36 

Total 8556 7425 86,78 
5. Consum specific de energie 

pe ora de ecluzare  
(kwh/ ecluzare) 

Ecluza 
Cernavodă 

194,75 341,50 175,35 

Ecluza 
Agigea 

576,75 555,05 96,24 

Ecluza Ovidiu 242,27 257,06 106,10 
Ecluza 
Năvodari 

337,00 470,26 139,54 

Total 358,58 437,71 122,07 
                  
 

I.1.4. – SITUAŢIA TIMPULUI MEDIU DE ECLUZARE 
 

Situaţia evoluţiei timpului mediu de ecluzare, sintetic, este următoarea:  
 

Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
1.  Ecluza 

Cernavodă 
timp total 
ecluzare 

3515 3711 105.58 

număr ecluzări 4316 4354 100,88 
timp mediu 
(ore/ecl.) 

0.81 0.85 104.94 

2. Ecluza Agigea timp total 
ecluzare 

3446 3689 107,05 

număr ecluzări 3613 3357 92,91 
timp mediu 
(ore/ecl.) 

0,95 1,10 115,67 

3. Ecluza Ovidiu timp total 
ecluzare 

996 1315 132,03 

număr ecluzări 1216 1606 132,07 
timp mediu 
(ore/ecl.) 

0,82 0,82 100,00 

4. Ecluza 
Năvodari 

timp total 
ecluzare 

267 292 109,36 

număr ecluzări 404 441 109,16 
timp mediu 0,66 0,66 100,00 
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Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
(ore/ecl.) 

5. Total timp de 
ecluzare 
(ore/ecl.) 

timp total 
ecluzare 

8224 9007 109.52 

număr ecluzări 9549 9758 102,19 
timp mediu 
(ore/ecl.) 

0.86 0.92 107.33 

 

 
I.  2. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE  

STAŢIA DE POMPARE COMPLEXĂ CERNAVODĂ ÎN PERIOADA 2010 – 2011 
 

Staţia de pompare complexă Cernavodă are ca principal obiect de activitate asigurarea 
efectuării operaţiilor de pompare a apei în canalele navigabile, precum şi efectuarea lucrărilor de 
întreţinere şi revizii - reparaţii la echipamentele şi instalaţiile din dotare. 
 

I.2.1. SITUAŢIA VOLUMELOR DE APĂ PRELEVATE 
DIN BIEFUL I C.D.M.N. (FLUVIUL DUNĂREA) 

 

Situaţia evoluţiei volumelor de apă prelevate din Dunăre, sintetic, este următoarea :  
 

    - mii m3 -  
Nr. 
crt. 

Regimul de funcţionare 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Volum de apă pompat (Vp) 83309,30 208417,62 250,17 
2. Volum de apă sifonat (Vs) 1433388,03 211783,59 14,77 
3. Volum de apă curgere 

gravitaţională (Vg) 
181782,47 4310,43 2,37 

 Volum total de apă prelevat (Vt) 1698479,80 424511,64 24,99 
 

În anul 2010 nivelul apei în fluviul Dunărea a fost mai mare decât în bieful II al Canalului 
Dunare – Marea Neagră, ceea ce a condus la un număr mai mic de ore de funcţionare (implicit, 
volum de apă pompat) în regim de pompare al agregatelor staţiei, cu consecinţe foarte 
importante în consumul de energie electrică. 

În anul 2011 nivelul apei în fluviul Dunărea a fost mai mic decât cel din bieful II al 
Canalului Dunare – Marea Neagra, ceea ce a condus la un număr mai mare de ore de 
funcţionare (implicit, volum de apă pompat) în regim de pompare al agregatelor staţiei, cu 
consecinţe foarte importante în consumul de energie electrică. 
 
 

I.2.2. – SITUAŢIA NUMĂRULUI ORELOR DE FUNCŢIONARE ALE AGREGATELOR 
PRINCIPALE DE POMPARE 

 
Situaţia evoluţiei numărului orelor de funcţionare ale agregatelor principale de pompare 

din Staţia de Pompare Complexă km. 60 Cernavodă, sintetic, este următoarea:  
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    - ore 
funct. - 

Nr. 
crt. 

Regimul de 
funcţionare 

2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Pompare  1937,80 5357,95 276,45 
2. Sifonare 34625,50 6290,00 18,17 
3. Curgere 

gravitaţională 
12728,55 1724,00 13,54 

 Total 49291,85 13371,95 27,13 
 
 

I.2.3. – SITUAŢIA CONSUMULUI ENERGETIC SPECIFIC  
MEDIU GLOBAL (Kwh / 1000 m3) 

 

Situaţia evoluţiei consumului energetic specific mediu global al Staţiei de Pompare 
Complexă km. 60 Cernavodă, sintetic, este următoarea :  
 
Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Energie electrică consumată (kwh) 1527670,00 3946940,00 258,36 
2. Volum de apă prelevat (mii m3) 1698479,80 424511,64 24,99 
3. Consum specific de energie pe unitatea de 

volum de apă prelevat  
(kwh/1000 m3) 

0,899 9,298 1034,22 

4. Număr ore de funcţionare agregate principale 
de pompare (ore funct.) 

49291,85 13371,95 27,13 

5. Consum specific de energie pe ora de 
funcţionare (kwh/ora funct.) 

31,90 295,16 925,28 

 
 

I.2.4. – SITUAŢIA RANDAMENTULUI BRUT MEDIU GLOBAL 
AL AGREGATELOR PRINCIPALE DE POMPARE 

 
Situaţia evoluţiei randamentului brut mediu global al agregatelor principale de pompare 

din Staţia de Pompare Complexă km. 60 Cernavodă, sintetic, este următoarea :  
 
Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
1. Volum de apă pompat (mii m3) 83309,30 208417,62 250,17 
2. Număr ore de funcţionare agregate principale de 

pompare (ore fct.) 
1937,80 5357,95 276,45 

3. Randamentul de pompare (mii m3/h) 42,99 38,90 90,48 
4. Volum de apă sifonat (mii m3) 1433388,03 211783,59 14,77 
5. Număr ore de funcţionare sifonat (ore) 34625,50 6290,00 18,17 
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Nr. 
crt. 

Indicatorul 2010 2011 % 
2011/2010 

0. 1. 2. 3. 4. 
6. Randamentul de sifonare (mii m3 / h) 41,40 33,67 81,33 
7. Volum de apă curgere gravitaţionala (mii m3) 181782,47 4310,43 2,37 
8. Număr ore de funcţionare curgere gravitaţională 

(ore) 
12728,55 1724,00 13,54 

9. Randamentul de curgere gravitaţională (mii m3 / h) 14,28 2,50 17,51 
10. Volum de apă total prelevat (mii m3) 1698479,80 424511,64 24,99 
11. Număr total ore de funcţionare (ore) 49291,85 13371,95 27,13 
12. Randamentul global (mii m3 /h) 34,46 31,75 92,13 
 
 

I.3. – ACTIVITATEA  PRIVIND TRAFICUL PORTUAR  
 

În porturile companiei naţionale: Medgidia, Murfatlar( ex. Basarabi), Ovidiu şi Luminiţa 
operatorii economici care au închiriat platforme portuare desfăşoată activităţi cu specific portuar 
contribuind la creşterea traficului pe canalele navigabile. 

Portul Medgidia, cel mai mare port de pe canalele navigabile, având ca principal operator 
economic un producător de ciment a avut un trafic scăzut în anul 2011 cu 2% faţa de anul 2010. 
Importul de gips şi zgură sau exportul de fier vechi face ca în portul Medgidia să fie operate cel 
mai mare număr de nave fluvio-maritime, 101 din totalul de 132 de nave fluvio-maritime operate 
în porturile aparţinând companiei naţionale.  

Totuşi, pentru a pune în valoare potenţialul portului Medgidia, Compania Naţională 
Administraţia Canalelor Navigabile S.A., la sfârşitul anului 2011 a demarat o discutie cu primăria 
municipiului Medgidia care deţine, deja, un Plan Urbanistic Zonal denumit “PARC INDUSTRIAL 
MEDGIDIA”, în vederea amplasării unui terminal intermodal în portul Medgidia. Deoarece 
autostrada A2- “A  soarelui” - se află la numai 10 km de port în studiu este rezolvată şi 
racordarea la aceasta. 

Construcţia autostrăzii A2 în apropierea canalului Dunăre Marea Neagră a influenţat cel 
mai mult traficul din portul Murfatlar (ex Basarabi), aflat la 6 km de aceasta, deoarece creşterea 
de peste 373% , de la 461 000 tone la 1 719 000 tone, s-a datorat mărfurilor operate pentru 
construcţia autostrăzii. 

Traficul din portul Ovidiu, aflat pe canalul Poarta Albă Midia Năvodari, s-a menţinut la cote 
constante.  

Scăderea producţiei de ciment a fabricii din Medgidia si transportul materiei prime cu alte 
mijloace decât cele fluviale a determinat o scădere a traficului în portul Luminiţa, port  aflat pe 
canalul Poarta Albă Midia Năvodari. 
 Având în vedere că infrastructura rutieră din zonă este într-o continuă dezvoltare putem 
considera că traficul prin porturile companiei naţionale va cunoaşte un trend ascendent. 
 

 

Activitate în porturi  în anii 2010 – 2011 
 

N
r. crt 

    INDICATOR U.M. 2010 2011 
% 

2011/                             
2010 

1 TRAFIC GEN.PORT MEDGIDIA mii tone 391 384 98% 
* din care trafic maritim extern mii tone 298 294 99% 
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1.
1. 

Trafic maritim-extern mii tone 310 294 95% 

a prod. min. brute mii tone 152 116 76% 
b fier vechi-extern mii tone 119 74 62% 
c bauxită mii tone 20 19 95% 
d var,ciment,materiale de construcţii mii tone 7 81 1157% 
e combustibili solizi/ cocs/ lemn mii tone 12 4 33% 
1.

2. 
Trafic fluvial mii tone 81 90 111% 

a cereale mii tone 23 17 74% 
b prod. min. brute mii tone 49 31 63% 
c var,ciment,mater.construcţii mii tone 7 5 71% 
d bauxită mii tone 1 6 600% 
e combustibili solizi/ cocs/ lemn mii tone 1 31 3100% 
2 TRAFIC GEN. PORT BASARABI mii tone 494 1719 348% 
2,

1 
Trafic maritim-extern mii tone 8 18 225% 

2,
2 

Trafic fluvial mii tone 486 1701 350% 

a produse minerale brute mii tone 486 1701 350% 
3 TRAFIC GEN. PORT OVIDIU mii tone 514 529 103% 
3.

1. 
Trafic fluvial mii tone 514 529 103% 

a produse minerale brute mii tone 514 529 103% 
4 TRAFIC GEN.PORT LUMINITA mii tone 150 81 54% 
4.

1. Trafic maritim-extern( f.vechi) mii tone 134 62 46% 
4.

2. Trafic fluvial mii tone 16 19 119% 
a produse minerale brute mii tone 16 19 119% 

TOTAL GENERAL TRAFIC PORTUAR  mii tone 1549 2713 175% 
* din care extern mii tone 440 374 85% 
5 Nr.nave în port Medgidia nr.nave 259 171 66% 
5

.1. Nave româneşti nr.nave 147 70 48% 
5

.2. Nave străine-fluvio maritime nr.nave 112 101 90% 
6 Nr.nave în port Basarabi nr.nave 557 1231 221% 
6

.1. Nave româneşti nr.nave 550 1224 223% 
6

.2. Nave străine nr.nave 7 7 100% 
7 Nr.nave  în port Ovidiu nr.nave 952 637 67% 
8 Nr.nave în port Luminiţa nr.nave 88 73 83% 
8

,1 Nave româneşti nr.nave 34 49 144% 
8 Nave străine-fluvio maritime nr.nave 54 24 44% 
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,2 

 

TOTAL GENERAL NAVE ÎN 
PORTURI nr.nave 1856 2112 114% 

* * nr.nave 1683 1980 118% 
* Nave străine - fluvio maritime nr.nave 173 132 76% 

 

 

 
II. – ACTIVITATEA DE MODERNIZARE CANALE NAVIGABILE, NODURI 

HIDROTEHNICE ȘI PORTURI 
 

Menţinerea la un nivel optim al căilor navigabile reprezintă ţinta menegementului 
companiei, ţintă care poate fi atinsă prin preocuparea continuă pentru modernizarea 
infrastructurii de transport naval. 
Politica de modernizare a companiei se realizează prin implementarea planului de investiţii pe 
termen mediu şi lung, prin accesarea tuturor surselor de finanţare si in special  accesarea  
fondurilor europene nerambursabile. 

- Sursele de finanţare a investiţiilor, în    anii 2010 şi 2011 au fost din: 
-        alocaţii bugetare;  
-        surse proprii A.C.N.; 
-        surse FEN  POS - TRANSPORT. 

Activitatea de investiţii a C.N. A.C.N. în anii  2010  şi 2011  derulată prin susţinere 
financiară din cele trei surse se referă la lucrari de investiţii efectuate la domeniul public al 
statului si domeniul propriu al A.C.N, dupa cum urmează  :  

- alocaţii bugetare ,  pentru lucrările de investiţii in continuare pe cele două canale   şi 
reactualizare SF pentru : “Amenajarea râului Argeş împotriva inundaţiilor  , irigaţii şi 
alte folosinţe “- domeniul public al statului ;  

-  surse proprii ale companiei pentru modernizâri si reabilitâri echipamente si instalaţii din 
ecluze ,precum si constructii – domeniul privat al A.C.N . si domeniul public al statului; 

- FEN  POS- TRANSPORT  , pentru investitii apartinind domeniului  privat al A.C.N.  
Situatia realizarii programului de investitii pe cele trei surse de finantare in anii 2010 si 2011 se 
prezinta astfel:   
                                                                                                      -mii lei-    

Sursa de finanţare/Denumire capitol de lucrări şi 
alte investiţii 

Realizat   
31.12.20

10 

Realizat   
31.12.2

011 

 

% 

0 1 2 3=2/1 
I.Alocatii bugetare , din care: 10.869 3.764 34,63 
A.Consolidari si protectii maluri pe C.D.M.N. 5.369 3.000 55,88 
C.Amenajarea raului Arges pentru aparare impotriva 
inundatiilor ,irigatii si alte folosinte (reactualizare SF) 

5.500 764 13,89 

II.Surse proprii , din care : 8.245 8.295 100,61 
1.Lucrari de reabilitari si modernizari  la echipamente ,  
instalatii si constructii  

5.797 6.596 113,78 

2. Consolidări si protecţii maluri pe C.D.M.N. 1.807 1.655 91,59 

3. Consolidări si protecţii maluri pe C.P.A.M.N. 94 - 0 

4. Proiecte ptr. lucrări de investiţii 154 - 0 

5.Dotări si utilaje independente 393 44 11,20 
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III.Surse  FEN  POS- TRANSPORT , din care: 16.211 28.743 177,31 
1.Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie 
pe canalul Dunăre Marea Neagra. 

8.832 7.968 90,25 

2.Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie 
pe canalul Poarta Albă-Midia Năvodari 

5.089 6.740 132,45 

3.Sistem de management al traficului de nave pe 
canalul Dunare Marea Neagră si de informare asupra 
transportului pe ape interioare- RoRIS –ACN 

2.290 14.035 612,90 

TOTAL 35.325 40.802 115,51 
   

În anii  2010 si 2011 s-au efectuat  recepţii  la terminarea lucrărilor de investiţii  in 
continuare executate pe domeniul public , pe cele două canale astfel: 
  Canalul Dunare – Marea Neagra: 

1.  Proces-verbal de recepţie nr. 18974/29.10.2010  pentru km 42 – km 43 ,tronsonul VIII ,  
mal drept , in valoare totală de 7.175 mii lei, din care :6.965 mii lei din alocaţii bugetare şi 
210 mii lei din surse proprii; 

2. Proces-verbal de recepţie nr. 21073/30.11.2010  pentru km 30+000 – km 30+500,  mal 
drept, în valoare totală de 1.541 mii lei, din care: 1.175 mii lei din alocaţii bugetare si 366 
mii lei din surse proprii; 

3. Proces-verbal de recepţie nr. 13469/23.11.2011  pentru km 57+500 – km 57+700  ,  mal 
drept, în valoare totală de 4.074 mii lei, din care : 3.461 mii lei din alocaţii bugetare si 613 
mii lei din surse proprii. 

 
   Canalul Poarta Albă – Midia , Năvodari : 

   1. Proces-verbal de recepţie nr. 3533/24.03.2011   
     pentru km 12+500 – km 13+000 , mal drept ,in valoare totală de 2.499 mii lei, din care: 
2.415 mii lei din alocaţii bugetare si 84 mii lei din surse proprii. 

                                                                                                                              . 

         INVESTIŢII ÎN DERULARE – FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE 
 POS- TRANSPORT (titlu 56- FEDR) 

 

 În perioada 2010-2011 au fost semnate contracte de finantare pentru urmatoarele 
proiecte: 

 

1. „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canalul Dunăre Marea Neagră.”  
- Contract finanţare: 33/03.06.2010 
- Valoare totală proiect:  17.856.214 Lei  
- Durata implementare: 15.03.2010-15.09.2011. 
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 11979 / 12.10.2011 

Misiune de verificare derulată de Autoritatea de Audit in perioada 07.02.-11.03.2011.  
Urmare a neregulii identificate în procedura de atribuire a contractul de execuţie lucrări 

încheiat între ACN şi UTILNAVOREP SA şi comunicată prin raportul de audit nr. 
50487/AP/27.04.2011 s-a stabilit corecţie  conform PV Constatare nr 49865/03.11.2011  în 
valoare de 801.772,60 lei care a fost revizuit prin PV de constatare nr. 49865/06.01.2012 la 
valoarea de 232.195,60 lei. Recuperarea debitelor se va  realiza conform prevederilor legale. 

 

2. „Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canalul Poarta Albă - Midia 
Năvodari”  
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- Contract finanţare: 34/03.06.2010. 
Valoare totala proiect: 12.704.424 Lei  
- Durata implementare: 15.03.2010-15.09.2011. 
- Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: 11999 / 13.10.2011 
  Misiune de verificare derulată de Autoritatea de Audit in perioada 03.10.-18.11.2011.  A 

identificat neregula în procedura de atribuire a   contractului de execuţie lucrări încheiat intre 
ACN si UTILNAVOREP SA conform  Raport Audit nr. 51647/22.12.2011.  În curs de verificare de 
către AM POS-T a neregulei constatate. 

 
3. „Sistem de management al traficului de nave pe canalul Dunăre Marea Neagră şi de 
informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS –ACN”  

- Contract finanţare: 16/11.09.2009 
Valoare totală proiect: 18.994.992  Lei  
- Durata implementare: 15.04.2010-15.04.2012. 

Stadiul fizic al proiectului la sfârşitul anului 2011 este de 95%.  
În fapt s-au achiziţionat şi instalat echipamentele  pentru subsistemele de comunicaţii 

date, monitorizare video, VTS cu AIS  a fost amenajat dispeceratul central de navigaţie şi 
camera de echipamente. Au fost testate si recepţionate aplicaţiile software pentru urmatoarele 
servicii RIS: Raportare electronică a voiajelor, Avize către navigator, vizualizare trafic nave, 
managementul calamităţilor, mărfuri periculoase, statistică nave, managementul ecluzarilor, 
taxare facturare. 

Misiune de verificare derulată de Autoritatea de Audit in perioada 03.10.-18.11.2011. S-a 
identificat neregulă în procedura de atribuire a contractului de elaborare SF încheiat intre ACN si 
ELECTRONIC SOLUTIONS SRL conform Raport Audit  51647/22.12.2011.    În curs de 
verificare de către AM POS-T a neregulei constatate. 

 
4. „Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile prin 
montarea de staţii de monitorizare a calităţii apei” 

Cerere de finanţare depusă in 08.10.2010, în curs de evaluare în Comisia tehnico-
economică a AM POS-T . 

Obţinut  aviz CTE al MTI nr. 185/194/16.12.2011 
Stadiu achiziţii: 

- contract consultanţă în supervizare: s-a pregătit  documentaţia de atribuire; 
- contract execuţie lucrări: s-a  pregatit documentaţia de atribuire . 

5. „Front pentru desfacere /refacere convoaie la confluenţa canalelor CDMN şi CPAMN”.  
Cerere de finanţare depusă la data de 14.04.2011, în curs de evaluare Comisie tehnico-

economică  
Obţinut aviz CTE al MTI nr. 184/193/16.12.2011 
Stadiu achiziţie: 

Contract consultanţă în supervizare:  
- Procedura anulată in 16.08.2011( neprezentare ofertanţi) 
- Procedura anulată in 10.10.2011( oferte inacceptabilă )  
- Procedura reluată prin transmiterea  documentaţiei de atribiure spre validare 

ANRMAP.  
Contract execuţie lucrari: procedura achiziţie în derulare.  

Deschiderea ofertelor a avut loc in 22.08.2011.  A fost depusă o contestaţie  de  către 
ALSTOM SRL. Contestaţia a fost soluţionată la Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor. 
Urmare a solutionării contestaţiei,  s-a declarat oferta câştigatoare SC ALSTOM SRL.ÎIn urma 
comunicării ofertei câştigătoare s-a depus o  nouă contestaţie de căatre  Dobroport S.A .. 
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6. „Modernizare Ecluze Echipamente şi instalaţii” 
Contractul „ Asistenţa tehnică pentru îmbunantăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul 

comun romano-bulgar al Dunării şi studii adiacente – ISPA 2005/RO/16/P/PA/002 „ secţiunea III 
acoperă canalele navigabile Dunăre Marea Neagră si Poarta Albă-Midia Năvodari”. Astfel în 
cadrul acestei secţiuni, a fost finalizat studiul de fezabilitate privind modernizarea echipamentelor 
şi instalaţiilor ecluzelor.  

Studiul de fezabilitate a fost aprobat in CTE-ACN cu nr. 23000 / 23.12.2010. Urmare a  
evaluării de către JASPERS în anul 2011 au fost revizuite alternativele de investiţie şi  analiza 
cost beneficiu. 

Studiul de fezabilitate fiind reavizat în CTE ACN sub nr. 12879 / 04.11.2011. 
În paralel s-a lucrat la: 

- obţinerea avizelor solicitate în cadrul certificatului de urbanism 
- redactarea cererii de finanţare , în vederea depunerii proiectului la finanţare din Pos-
Transport, Axa prioritară 3, DMI 3.2.  
- pregătirea caietelor de sarcini şi a specificaţiilor tehnice necesare întocmirii 
documentaţiilor de atribuire. 
   
   

III.   ACTIVITATEA DE COORDONARE A TRAFICULUI  PE CANALELE NAVIGABILE  
DUNĂRE MAREA NEAGRĂ ȘI POARTA ALBĂ-MIDIA NĂVODARI 

 
În  anul 2011 pe canalele navigabile s-a înregistrat un trafic total de 11.615.169 tone 

marfă, transportată cu nave fluviale a căror capacitate maximă a fost de 28.979.414 t.c. şi nave 
fluvio-maritime cu un tonaj registru net de 273.719 tone . 

Traficul total de 11.615.169  tone marfa se compune din trafic intern cu 6.754.217 tone 
ceea ce reprezintă 58.1 % din total trafic şi trafic internaţional cu 4.860.952 tone  ce reprezintă 
41.9 %. 
           Traficul intern de mărfuri structurat pe import, export şi cabotaj este următorul: 
 1. importuri      2716 mii t =  23 %din total trafic si = 40 %din trafic int.; 
 2. exporturi      2331 mii t =  20 % din total trafic si = 35 % din trafic int.; 
 3. cabotaj         1707 mii t =  15 % din total trafic si =  25 % din trafic int.; 

Cabotajul îl reprezintă traficul de mărfuri între porturile româneşti sau puncte de extracţie 
de pe Dunăre şi porturile de pe canalele navigabile fiind reprezentat prin produse de carieră şi 
balastieră dar şi bentonită(zgură de furnal) necesare la construcţia autostrăzii Bucureşti – 
Constanţa 

                                             

 

Traficul extern de mărfuri structurat pe import şi export este următorul: 
1.importuri       1845 mii t =  16 %din total trafic şi = 38 %din trafic ext.; 
2.exporturi        3015 mii t =  36 %din total trafic şi = 62 %din trafic ext. 
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Principalele ţări cu pondere majoră în transportul de mărfuri pe canalele navigabile sunt 
următoarele: 
 
NR. 
CRT 

ŢARA MII TONE % DIN TOTAL 
TRAFIC 

1 România 6780 54,8
2 Ungaria 1184 10,2
3 Serbia 1882 16,2
4 Bulgaria 923 7,9
5 Turcia 190 1,6
6 Austria 207 1,87
7 Grecia,Ucraina,Moldova , Slovacia,Germania,Croaţia 905 7,43
  12071  
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De remarcat, pentru anul 2011, este faptul ca 76.7% din traficul de mărfuri pe canalele 
navigabile a fost realizat cu nave sub pavilion românesc, iar datorită nivelelor scăzute la Dunăre 
gradul de ocupare a capacităţilor de încărcare a navelor a scăzut de la 47,14% în 2010  la 
40.08% . 

Dintre categoriile de mărfuri(conform NST 2007)  cu pondere în traficul  pe canalele 
navigabile se evidenţiază următoarea evoluţie: 
 

                                                                                                           

                                                                                                                         mii t 

Categorie de marfă                        trafic 2010           trafic 2011          2011/2010 % 
 
1.Prod. agricole şi forestiere                4.981               3.520,2                70,7 
2.Produse alimentare şi furaje              166                  207,4              124,9   
3.Combustibili solizi                             1.390               1.204,6                86,7  
4.Produse petroliere                              490                  381,4               77,8  
5.Minereuri şi deşeuri metalice           3.500                3.649                 104,3 
6.Produse metalice                               131                  287                 219,1 
7.Mat.de construcţii –brute şi prel.     1.254                1.969,6               157,1 
8.Îngrăşăminte                                      269                 228                   84,8 
9.Produse chimice                                  30,5                12,5                41 
10.Maşini echipamente şi alte prod.    151                  156                 103,3 
 

         

 

          Din analiza fluxurilor de mărfuri reiese faptul că în anul 2011  traficul   a fost susţinut de 
exporturile de cereale şi importurile de minereu de fier dar şi de materialele de construcţii pentru 
autostradă. 

Un trafic care pare să se consolideze este cel de îngrăşăminte exportate de Turnu 
Măgurele şi cel de produse petroliere de la combinatul Midia şi din Serbia.   
           Traficul de containere pe canalele navigabile, chiar dacă are un trend ascendent, acesta 
rămâne la un nivel foarte scăzut faţă de cel înregistrat în portul Constanţa. Iată evoluţia TEU-rilor 
tranzitate începând cu luna mai 2005: 
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 mai 2005         2006        2007          2008         2009       2010     2011 
         944         2.367       7.662         8.061        8.069     10.061  14.160 

                 

 

De remarcat totuşi în acest domeniu este acela că odată cu creşterea numărului de TEU-ri 
tranzitate, a crescut şi numărul porturilor de destinaţie sau provenienţă a containerelor, fapt ce 
reprezintă un potenţial de creştere a acestor transporturi odată cu asigurarea unui volum de 
operare mai mare în aceste locaţii. Iată lista porturilor ce au constituit o sursă de trafic pentru 
containere în anul 2011: Giurgiu, Galaţi, Drobeta Tr.Severin, Moldova Veche, Ruse, Belgrad, 
Budapesta , Bratislava, Viena, Regensburg, Reni. 
 
      Un semnal pozitiv vine  din partea traficului  destinat porturilor de pe canalele navigabile 
respectiv Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminiţa.Vă prezint mai jos o situaţie comparativă a 
traficului de nave maritime  şi mărfuri transportate cu acestea pentru a fi operate în porturile 
respective:
Port                       indicator                        R 2010               R 2011 
 

Medgidia  Nr nave fluviale                               147                    70 
               Prod. minerale brute mii to               152                   116 
Basarabi   Nr nave fluviale                               550                 1.224 
               Prod. minerale brute mii to                486                 1.701 
Ovidiu     Nr nave fluviale                               952                  637 
               Prod. minerale brute mii to               514                  529 
Luminiţa  Nr nave Fluviale                                34                    49 
              Prod. minerale brute mii to                 16                     19 
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Traficul de pasagere, chiar dacă începând cu luna august a anului 2011 a beneficiat de o 
reducere de 50% a tarifului aplicat acestui tip de navă, datorită nivelelor scăzute ale Dunării  nu 
s-a soldat cu un rezultat pozitiv, rămânând totuşi o provocare pentru anul 2012. 

Nivelele scăzute la Dunăre nu au fost singurele obstacole în realizarea unui volum mai 
mare de trafic ci şi timpul nefavorabil navigaţiei. 

Astfel din cele 365 de zile ale anului 2011, 25 zile, 16 ore, 45 minute, navigaţia a fost 
oprită fie datorită vântului puternic, fie datorită ceţii. Luna martie a înregistrat timpul cel mai mare 
de întrerupere a navigaţiei cu 5 zile, 7 ore, 26 minute. 
 

 

 

   

Cu toate acestea, în anul 2011 pe canalele navigabile, au tranzitat un număr de 20.775 
unităţi navale în mod individual sau în convoaie al căror număr a fost de 4.455. 

 

 
IV.    ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIRE A APELOR  ÎN PERIOADA 2010-2011 

 

Activitatea de gospodărire cantitativă a apelor la nivelul companiei naţionale se 
desfăşoară prin Compartimentul gospodărire ape şi respectă  prevederile din Autorizaţia de 
gospodărire a apelor pentru CDMN şi CPAMN nr. 104/2009, care reglementează activitatea 
desfăşurată pe CDMN şi CPAMN. 

A. MONITORIZAREA CANTITATIVĂ A APELOR 

Principala sursă de apă a canalelor navigabile este fluviul Dunărea care furnizează apa în 
canale pe mai multe căi, şi anume: 

 a) gravitaţional cand nivelul Dunării este mai mare decât nivelul canalului; 
 b) prin ecluzare la Cernavodă în cazul în care nivelul Dunării este superior celui din canal; 

c)  prin pompare la staţia complexă de pompare Cernavodă. 
Canalele navigabile mai pot primi apă şi pe parcurs din următoarele surse: apele 

meteorice, apele colectate din bazinele hidrografice ale văilor afluente canalelor navigabile; 
staţiile de pompare a apelor de la desecări şi din punctele de apărare a localităţilor împotriva 
inundaţiilor prin care pot deversa excesul de apă în canal; emisării de ape uzate epurate. 
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Serviciile de gospodărire a apelor oferite de CN “ACN” SA Constanţa beneficiarilor de 
folosinţă ai schemei hidrotehnice a canalelor navigabile, care sunt asigurate prin grija Biroului 
Gospod. ape - prot. mediului sunt: 

a) pomparea apei din Dunăre în canalele navigabile prin Staţia de Pompare Complexă 
Cernavodă pentru asigurarea nivelului de exploatare în canalele navigabile, pentru 
toate folosinţele schemei hidrotehnice care prelevează apa din canale; 

b) tranzitarea apelor deversate în canale de beneficiarii de folosinţă şi evacuarea la 
Marea Neagră, prin sisteme de evacuare ape mari de la Ecluzele Agigea şi Năvodari, 
sau prin uzinarea apei cu cele două microhidrocentrale de la Ecluza Agigea 
(beneficiar de dotaţie Hidrocentrale Buzău) 

  
Volumele de apă tranzitate din Dunăre prin canalele navigabile CDMN şi CPAMN în 

anii 2010 şi 2011 este prezentat în tabelul de mai jos: 
 

Anul TOTAL 

apa tranzitată 
din Dunăre, 

din care: 

UM CNE 
Cernavoda 

C.N. “ACN” S.A.  

TOTAL, din 
care: 

Prin SPC 
Cernavodă 

Prin Ecluza 
Cernavodă 

2010 3.909.614,360 mii 
mc 

2.198.358,072 1.711.256,288 1.698.479,796 12 776,492 

2011  2.625.351,503 mii 
mc 

2.246.888,376 378.463,127 424.511,640 - 46.048,513 

 

 În anul 2010 nivelul Dunării a înregistrat valoarea medie de 8,06 mrMB, mai mare decat 
nivelul normal de exploatare din canalele navigabile (7,50 mrMB), nivelul maxim din Dunăre fiind 
de 11, 33 mrMB în data de 7 iulie 2010. 

Această situaţie a permis tranzitarea unor volume de apă însemnate din Dunăre 
(1.698.479,796 mii mc) cu consum redus de energie electrică (prin funcţionare în regim sifonat - 
1.433.388,026 mii mc şi prin funcţionare în regim gravitaţional - 181.782,470 mii mc) pentru 
producerea de energie hidroelectrică cu cele două microhidrocentrale amplasate în amonte de 
Ecluza Agigea, care aparţin S.C. HIDROELECTRICA S.A.-Sucursala Hidrocentrale Buzău. 

 În anul 2011 nivelul Dunării a înregistrat valoarea medie de 5,16 mrMB, mai mică decat 
nivelul normal de exploatare din canalele navigabile (7,50 mrMB), nivelul minim din Dunăre fiind 
de 2,52 mrMB în zilele de 10 şi 11 decembrie 2011. 

 
Pentru navigaţie s-a tranzitat prin canalele navigabile un volum de apă de: 
 - în anul 2010  - 124.948,951 mii mc ; 
 - în anul 2011  - 135 628,250 mii mc 

 

B. CONTRACTE PRIVIND GOSPODĂRIREA APELOR 

În anul 2010 s-au perfectat un număr de 26 de contracte şi în anul 2011 24 contracte de 
prestări servicii privind gospodărirea apelor, cu beneficiarii de folosinţă care prelevează şi 
deversează apă din şi în CDMN şi CPAMN. 
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Volumele de apă prelevate/deversate din/în canalele navigabile, pe tipuri de folosinţă, precum şi 
veniturile realizate în anii 2010 şi 2011 sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Nr 
crt 

Tipul folosintei 
beneficiarilor 

canalelor navigabile 

ANUL 2010 ANUL 2011 

Volume apa 

(mii mc) 

Venituri 
realizate din 
serviciile de 

apa  

(lei fara TVA) 

Volume apa 

(mii mc) 

Venituri 
realizate din 
serviciile de 

apa  

(lei fara TVA) 

I. TOTAL apă 
pompată pentru 
clienţi, din care: 

3. 485.990,923   2. 865.618,653 2. 441.693,758 1. 582.534,542 

1. Apă prelevată pentru 
irigaţii 

2. 339,771 38. 731,040 2. 237,463 61. 051,040 

2. Apă prelevată pentru 
industrie 

8.824,662 191.437,236 7. 683,151 206.830,425 

3. Apă prelevată pentru 
producerea energiei 
nuclearoelectrice 
(CNE Cernavoda) 

2.198.358,072 1. 050.639,400 2. 246.888,376 827. 079,611 

4. Apă prelevată pentru 
producerea energiei 
hidroelectrice - S.C. 
HIDROELECTRICA 
S.A. 

1. 256.676,151 1. 216.816,325 169. 656,768 180.162,266 

5. Apă prelevată pentru 
potabilizare 

19. 792,267 367. 994,652 15. 228,000          307.411,200 

II. TOTAL apă 
tranzitată pentru 
clienţi, din care: 

96 .318,918 185.372,439 3. 630,996 28. 428,827 

1. Deversare apă uzată 
industrială  

703,203 16. 281,138 560,045 5. 449,881 

2. Deversare apă uzată 
menajeră epurată 

1. 727,007 15. 230,766 2. 988,744 21. 518,837 

3. Deversare apă 
pluvială 

82,212 1.460,198 82,207 1.460,109 

4. Deversare apă caldă 
de la CNE 
Cernavodă 

93.806,496 152.400,337 0 0 

Total servicii de 
pompare şi tranzitare 
apă 

3. 582.309,841 3. 050.991,092 2. 445.324,754 1. 610.963,369 
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Funcţionarea schemei hidrotehnice la nivele ridicate pe Dunăre  
  Deşi Canalele Navigabile CDMN şi CPAMN nu sunt proiectate pentru deversarea Dunării 
în condiţii de ape mari, cu risc de producere de inundaţii, o dată cu creşterea nivelului Dunării din 
perioada iunie – iulie 2010, Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. a 
preluat controlat debite de apă din Dunăre prin Staţia de pompare complexă Cernavodă, în 
vederea uzinării cu microhidrocentralele de la ecluza Agigea şi tranzitarea acestui volum de apă 
la Marea Neagră, contribuind astfel la reducerea riscului de inundaţii în aval de Cernavodă. 

O altă acţiune importantă ce a contribuit la reducerea riscului de inundaţii pe 
Dunăre este preluarea de către C.N. „ACN” S.A. în Canalul Dunăre-Marea Neagră a apei de 
răcire de la Centrala Nuclearelectrică Cernavodă, de la cele două unităţi cu un debit de 85 
mc/sec, pe care a tranzitat-o prin canal către Marea Neagră.  

Pentru această perioadă, când schema hidrotehnică a CDMN intră în stare de 
alertă, compartimentul gospodărire ape monitorizează permanent funcţionarea 
microhidrocentralelor de la Agigea (nivele apă, debite, puterea turbinelor, debitul de apă 
prelevat din canal, oprirea şi pornirea MCHE Agigea), în vederea menţinerii unui nivel 
normal de exploatare pe canalele navigabile pentru toţi beneficiarii de folosinţă. 

Pe perioada deversărilor de apă caldă de la CNE Cernavodă în bieful II CDMN,  se 
monitorizează  zilnic temperatura apei din CDMN şi CPAMN şi fenomenul de formare a 
ceţii la suprafaţa apei din canal pe baza informaţiilor primite din teren. 
 Principalii beneficiari ai apei din canalele navigabile sunt: S.N. Nuclearelectrica S.A. - 
Sucursala CNE Cernavodă, A.N. îmbunătăţiri Funciare S.A., ROMPETROL RAFINARE S.A., 
S.C. RAJA S.A., S.C. HIDROELECTRICA S.A. - Sucursala Hidrocentrale Buzău, S.C. 
LAFARGE-CIMENT (ROMÂNIA) S.A. - Punct de lucru Medgidia. 

Funcţionarea schemei hidrotehnice la nivele scăzute pe Dunăre  
 În perioada 22.09.2011 – 29.09.2011 şi 12.11.2011 - 21.11.2011 din punct de vedere 
hidrologic anul 2011 s-a caracterizat prin nivele foarte scăzute ale Dunării la Cernavodă (sub 3,0 
metri reper Marea Baltică) în intervalul 26 septembrie - 19 decembrie, nivelul cel mai scăzut fiind 
de 2,43 mrMB în zilele de 10 şi 11 decembrie. Însă această situaţie nu a influenţat asigurarea 
nivelului normal de exploatare pe canalele navigabile pentru beneficiarii de folosinţă.  

Monitorizarea nivelelor pe canalele navigabile se realizează prin programul automat 
de măsură nivele care s-a pus în funcţiune în anul 2008. 

 Masurătorile de nivel pe canalele navigabile CDMN şi CPAMN se realizează prin 
instalaţii de măsurare nivel complet automatizate şi asistate de calculatoare existente la cele 
patru ecluze şi la Biroul Gospodărire ape - protecţia mediului, unde se crează şi o bază de date 
privind istoricul variaţiei nivelelor din cele două canale. 
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  De asemeni, în toate nodurile hidrotehnice sunt amplasate şi mire topometrice pentru 
comparare şi ca element de rezervă la instalaţiile automatizate. 

 Totodată  se monitorizează zilnic şi prognoza nivelelor pe Dunăre începând de la Viena, 
afişate pe site-urile AFDJ Galaţi şi INHGA.  

C. PLATA APEI PENTRU NAVIGAŢIE 

1. În anul 2010 CN-ACN-SA a fost obligată să plătească către Administraţia Bazinală 
de apă Dobrogea Litoral, contribuţii aferente utilizării apei din Dunăre pentru servicii de 
ecluzare a navelor pentru anul 2007 prin Decizia Civilă nr. 171/CA din 16.03.2010, dată de 
Curtea de apel Constanţa. 

2. Sumele pretinse de ABDL Constanţa, prin Notificarea Biroului executor Judecătoresc 
nr.  40 / 26.04.2010 au fost următoarele: 

- suma de 966. 524,19, lei aferentă anului 2006; 
- suma de 1. 027. 260,42 lei, aferentă anului 2007; 
- suma de 1. 093. 883,40 lei, aferentă anului 2008; 
- suma de 880. 667,82 lei, aferentă anului 2009; 

3. În urma Deciziei Civile nr. 171 / CA din 16.03.2010 Apele Române a emis factura nr. 
101816 / 27.07.2010, în valoare de 503.712 lei, pe care CN-ACN-SA a achitat-o ulterior.  

4.  În data de 11.06.2010 intră în vigoare legea nr. 108 / 2010  prin care se modifică  
cuprinsul anexelor nr. 5 şi 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind 
înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină sintagma "servicii de ecluzare a 
navelor pe canale navigabile". 

 5. În data de 14.10.2010 pe site-ul MMP a fost postat un Proiect de Hotărâre privind plata 
contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă,  în urma căruia CN-ACN-SA era 
obligată să plătească contribuţii aferente utilizării apei pentru activităţi de  transport naval. 

 6. C.N.”A.C.N.” a intervenit operativ şi a întocmit demersuri repetate către Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii, Direcţia Generală Infrastructură şi Transport Naval şi Direcţia 
Juridică, în vederea eliminării punctului 1.5. din anexa nr. 4 la OUG 107/2002, care prevedea 
plata apei tranzitate pe canalele navigabile. 

7. În data de 02.12.2010 a intrat în vigoare prin OUG nr. 106/02.12.2010, prin care se 
modifica Anexa nr. 4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale "Apele Române", din care este eliminat punctul 5.1. 

8. Cu actul nr. 1071/TB/19.01.2011 Administraţia Bazinală de Ape Dobrogea Litoral 
transmite la A.C.N., în vederea semnării, contractul "Abonament de exploatare nr. 1290/2010 - 
care are ca obiect Utilizarea apei din Dunăre pt. alte unităţi", cu valoare totală pentru anul 
2011 de 5.675.000,00 lei. Perioada de derulare a abonamentului de utilizare/exploatare este 
01.01.2011 până  la 31.12.2015. 

9. Cu actul nr. 1249/28.01.2011 C.N.”A.C.N.” S.A. a returnat ambele exemplare originale 
ale abonamentului-cadru nr. 1290/2011 şi s-au cerut clarificări privind semnificaţia obiectului 
contractului. 

Până în prezent nu am primit clarificările solicitate. 
10. C.N.”A.C.N.” S.A. a informat aceste probleme Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii şi a iniţiat o propunere de act legislativ pentru adaptarea legislaţiei existente la 
situaţia actuală în vederea contracarării măsurilor impuse abuziv de APELE ROMÂNE.   

 
Prezentăm mai jos documentele formulate de C.N.”A.C.N.” S.A. către  Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii în anul 2011: 
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a) adresa nr. 2617/01.03.2011 - către MTI, Doamnei Ministru ANCA BOAGIU - Subiect: 
Solicitarea A.N. Apele Române privind “plata apei utilizată din Dunăre pentru alte 
unităţi” 

b) adresa nr. 2618/01.03.2011 - către MTI - Direcţia Infrastructură şi Transport Naval, 
Domnului Director General Viorel Olea - Nota privind solicitarea A.N. Apele Române 
către A.C.N. pentru perfectarea contractului abonament având ca obiect “plata apei 
utilizată din Dunăre pentru alte unităţi” 

c) adresa nr. 3262/16.03.2011 - către MTI - Direcţia Infrastructură şi Transport Naval, 
Domnului Director General Viorel Olea ; 

d) adresa nr. 4772/19.04.2011 - către MTI, Domnului Secretar General GHEORGHE 
DOBRE, cu subiect Solicitarea A.N. Apele Române privind “plata apei utilizată din 
Dunăre pentru alte unităţi” 

e) adresa nr. 8120/12.07.2011 - către MTI, Domnului Secretar General Adjunct Mircea 
Staicu. La solicitarea MTI nr. 30125/05.07.2011 - informaţii în vederea fundamentării 
unui proiect de act normativ pentru modificarea OUG nr. 107/2002, privind înfiinţarea 
A.N. Apele Române pentru exceptarea A.C.N. de la plata contribuţiei specifice de 
gospodărirea apelor,  C.N.”A.C.N.” S.A. a prezentat următoarele probleme: 

 - I. Solicitările A.N. Apele Române 
 - II. Efectele şi prejudiciile ce ar putea fi aduse ca urmare a introducerii taxei pentru 

apa “utilizată din Dunăre pentru alte unităţi” de 50,0 lei / 1000 mc. 
 - III. Punct de vedere A.C.N. cu următoarele propuneri de proiecte de acte 
normative 
 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 
79/2000, modificată şi completată, privind regimul navigaţiei pe canalele 
navigabile Dunăre - Marea Neagră ăi Poarta Albă - Midia Năvodari. 

 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 
107/2002, versiune actualizată la data de 10.12.2010, privind înfiinţarea 
Administraţiei Naţionale Apele Române. 

 

D. EVOLUŢIA TARIFELOR PRIVIND SERVICIILE DE GOSPODĂRIRE A APELOR 
 

Între serviciile oferite de CN “ACN” SA Constanţa se regăseşte şi : 

1. pomparea apei din Dunăre cu Staţia de Pompare Complexă Cernavodă  

2. tranzitarea apei în cele trei biefuri ale canalelor navigabile în vederea asigurării 
condiţiilor optime de funcţionare a beneficiarilor de folosinţă ai schemei hidrotehnice 

În vederea acoperirii cheltuielilor efectuate de C.N. ”ACN” S.A. din veniturile realizate din 
aceste servicii prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 56/25.05.2010 s-a aprobat 
majorarea tarifelor pentru prestaţiile de pompare şi tranzitare apă pe canalele navigabile. 

Modificarea tarifelor privind serviciile de gospodărire a apelor s-a facut în strânsă corelare 
cu nivelul creşterii preţurilor la elementele din structura de tarif şi cu nivelul cheltuielilor suportate 
pentru întreţinerea şi exploatarea Staţiei de Pompare Complexă Cernavodă şi pentru întreţinerea 
şenalului canalelor navigabile. 

Nivelul tarifelor pentru prestaţiile de pompare şi tranzitare apă practicate din anul 2010 
este: 
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1. tarif de pompare apă - 26,92 lei / 1000 mc 

2. tarif de tranzitare apă în bieful I CDMN   - 0,3681 lei / 1000 mc - pentru CNE 
Cernavodă 

3. tarif de tranzitare apă în bieful II CDMN   

- 9,92 lei / 1000 mc - pentru beneficiarii care descarcă apă în bieful II CDMN 

- 2,1255 lei / 1000 mc - pentru evacuare apă caldă de la CNE Cernavodă în 
bieful II CDMN cu debit mare (de 100 mc/s) 

 
 

V.   ACTIVITATEA DE PROTECŢIE ȘI MANAGEMENT A MEDIULUI 
 

Activitatea de protecţia mediului şi de gospodărire calitativa a apelor la nivelul companiei 
naţionale se desfăşoara prin Compartimentul protecţia mediului şi în baza Autorizaţiei de 
gospodărire a apelor pentru CDMN şi CPAMN nr. 104/2009 şi a Autorizaţiei de mediu nr. 
58/2007, care reglementează din punct de vedere al protecţiei mediului activitatea desfăşurată 
pe CDMN şi CPAMN. 

Ţinând seama de faptul că apa din canalele navigabile este utilizată de toate folosinţele 
consumatoare, inclusiv pentru alimentarea cu apă a unor importante localităţi, pentru apele 
tranzitate pe canal sunt impuse condiţii de calitate deosebite, pentru apa de suprafaţă sursa de 
apă potabilă, conform NTPA – 013/2002. 

Compania Naţională “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. se preocupă în permanenţă 
de perfecţionarea managementului mediului, conform Directivelor europene, pentru a-i mări 
eficienţa. 

Prin implementarea la nivelul companiei a “Sistemului de Management Integrat de 
Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate Ocupaţională” începând din luna iunie 2006 există 
preocupare permanentă de a evita, reduce şi controla impactul activităţilor şi serviciilor asupra 
mediului. 

Prin darea în exploatare a celor două importante căi naviabile, CDMN (în 1984) şi CPAMN 
(în 1987), care traversează Dobrogea acestea au devenit principala sursă de apă de suprafaţă 
utilizată de toate folosinţele consumatoare, inclusiv pentru alimentarea cu apă în scop potabil 
pentru localităţi limitrofe Litoralului Mării Negre. 

 
 

SURSE  DE  POLUANŢI  ŞI  PROTECŢIA  FACTORILOR  DE  MEDIU 
 

A. Surse de poluare posibile urmare a activităţii C.N.”A.C.N.”S.A. Constanţa 
Activitatea desfăşurată de către C.N.”A.C.N.” S.A nu implică formarea de ape reziduale ca 

urmare a proceselor tehnologice, iar deşeurile generate sunt în cantitate mică . 
Punctele critice proprii C.N.”A.C.N.” S.A. Constanţa, posibile surse de poluări accidentale 

ale apei din canalele navigabile sunt : 
- ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu şi Năvodari, unde pot să apară scăpări de ulei 

hidraulic de la instalaţiile hidromecanice; 
- flota tehnică din dotarea ”A.C.N.”, posibilă sursă de poluare cu reziduuri petroliere din 

santină; 
- difuzarea apelor de mare în canalele navigabile pe la Ecluzele Agigea şi Năvodari. 
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La ecluze posibilitatea de a polua apa cu ulei hidraulic este foarte redusă, iar navele din 
componenţa flotei tehnice proprii sunt dotate cu separatoare de santină performante tip 
“MANAGER”. 

Apele de santină generate de flota tehnică a companiei sunt predate periodic spre 
neutralizare la o societate autorizată în baza Contractului de servicii de depoluare. 

În scopul prevenirii difuzării apelor de mare în canalele navigabile există instalaţii de 
perdele de aer comprimat, amplasate în faţa porţilor aval şi amonte ale ecluzelor de la Agigea şi 
Năvodari. 

În perioada analizată nu au fost  semnalate poluări ale apei din canalele navigabile 
provenite de la instalaţiile hidromecanice ale companiei sau de la navele proprii C.N.”A.C.N.” 
S.A. 
 

B. Surse de poluare posibile urmare a activităţii diferiţi agenţi economici amplasaţi 
în zonele limitrofe canalelor navigabile 

În vecinatatea canalelor navigabile, de-a lungul ambelor maluri îşi desfăşoară activitatea 
diferiţi agenţi economici, care pot reprezenta surse potenţiale de poluare a apei din canale şi a 
zonei de protecţie a acestora.  

Sursele de poluare a canalelor navigabile sunt de două tipuri: 
- poluări permanente  
- poluări accidentale 

  
Contractele încheiate de către C.N.”A.C.N.”S.A. cu agenţii economici care îşi desfăşoară 

activitatea în zona canalelor navigabile prevăd responsabilizarea acestora din punct de vedere al 
protecţiei mediului prin introducerea anexei la contract „Convenţie de protecţia mediului”, care 
prevede respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului şi al apelor. 

La nivelul companiei este organizat un sistem de prevenire a poluărilor accidentale şi 
de supraveghere a calităţii apei din canalele navigabile: 

a) Supravegherea în teren a poluării malurilor şi apei canalelor navigabile care se 
realizează prin 10 agenţi hidrotehnici; 

b) Monitorizarea calităţii apei din canalele navigabile prin recoltarea de probe săptămânale 
din 14 secţiuni de control din canale şi recoltare de probe lunare din apele deversate în 
CDMN şi CPAMN; 

c) S-a organizat şi se aplică Programul special de monitorizare a salinităţii apei din 
canalele navigabile prin deplasări cu nava pe CDMN şi CPAMN şi recoltări de probe 
de apă din 5 în 5 km şi de la diferite adâncimi, precum şi efectuarea de analize de 
laborator. 

d) S-a introdus monitorizarea calităţii şi a nivelului apei freatice din forajele hidrogeologice 
noi amplasate pe malurile canalelor navigabile cu peridiocitate săptămânală pentru 
nivel şi trimestrială pentru analiza apei ;  

e) S-a achiziţionat praf absorbant biodegradabil şi s-a repartizat la fiecare punct de lucru 
în vederea utilizării în cazul unor poluări accidentale, în conformitate cu Planul de 
prevenire şi combatere a poluărilor accidentale . 

 În laboratorul Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. se efectuează 
analize fizico-chimice în vederea monitorizării calităţii apei din canalele navigabile din 14 secţiuni 
de control semnificative şi la apele deversate în cele două canale.  
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 La toate probele de apă se determină un număr de 14 indicatori de calitate şi anume: 
temperatura,  pH-ul, conductivitatea, alcalinitatea, duritatea, salinitatea, total substanţe dizolvate 
(TDS), cloruri, azot amoniacal, calciu, fier dizolvat, substanţa organică (CCO-Cr), precum şi 
regimul de oxigen (oxigen dizolvat, saturaţie în oxigen). Rezultatele monitorizării apei se 
raportează organismelor abilitate în domeniul protecţiei mediului şi gospodărire a apelor. 

 În general parametrii apei din canalele navigabile se încadrează în limitele admisibile din 
normativele de calitate pentru sursa de apă potabilă, cu excepţia zonei oraşelor Cernavodă, 
Medgidia şi Poarta-Albă, unde calitatea apei este depreciată din cauza deversării directe în 
canalele navigabile a apelor uzate menajere neepurate.   

 În prezent se derulează proiecte de retehnologizare în cadrul proiectului major intitulat 
“Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare pentru 
regiunea Constanţa şi Ialomiţa”, care face parte din Programul Operaţional Sectorial de Mediu 
pentru asistenţă comunitară prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de 
Coeziune. 

 În anul 2011 s-au măsurat un număr de 9360 indicatori fizico-chimici, în baza Programului 
de monitorizare calitativă a apelor, conform graficului de mai jos.    
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 În vederea prevenirii poluărilor la nivelul companiei s-au întocmit “Planuri de prevenire şi 
combatere a poluărilor accidentale pentru CDMN şi pentru CPAMN”, prin care sunt stabilite 
colective de intervenţie în cazul poluărilor accidentale, sarcini şi responsabilităţi pentru fiecare 
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punct de lucru al C.N.”ACN” S.A. Colectivele constituite pentru combaterea poluărilor accidentale 
acţionează pentru : 

- eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală, în scopul sistării ei; 
- limitarea şi reducerea ariei de răspândire a substanţelor poluante cu ajutorul prafului 

absorbant biodegradabil existent în dotarea fiecărui punct de lucru al companiei. 

Neregulile constatate sunt semnalate operativ organelor abilitate privind protecţia apelor şi 
a mediului: A.N. Apele Române – Administraţia Bazinală de Ape Dobrogea Litoral Constanţa şi 
Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa, unde se transmit lunar şi rezultatele analizelor de 
laborator, precum şi Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu Constanţa. 

Indicatorii fizico-chimici determinaţi în laboratorul propriu au valori ce se încadrează, în 
general, în limitele admisibile denotă că acest sistem funcţionează, dar va trebui perfecţionat 
pentru ai mari eficienţa. Sistemul a creat o bază de date necesară analizei evoluţiei parametrilor 
de-a lungul anilor. 

Pentru intervenţii în cazul producerii   poluărilor accidentale pe apă şi pe sol în incinta 
canalelor navigabile sunt  contractate serviciile de depoluare cu o societate specializată şi 
autorizată S.C. ENVIROTECH SRL.  

Prin acest contract se asigură şi serviciile de preluare deşeuri de santină de la navele 
proprii ale companiei  şi de la navele în tranzit pe canalele navigabile, la solicitare, precum şi 
servicii de preluare şi eliminare a deşeurilor periculoase. 

 

POLUĂRI CE AU AVUT LOC ÎN ANUL 2010 
Poluări accidentale: 

1.- poluare cu ţiţei în Portul Ovidiu. 
Se monitorizează în continuare de către S.C. CONPET S.A. exfiltraţiile de ţiţei din Portul Ovidiu 
cauzate de avarii vechi la conductele de ţiţei care subtraversează CPAMN în zona podului rutier 
Ovidiu. Sunt montate baraje antipoluante de reţinere şi baraje absorbante şi se administrează 
praf absorbant pe apă. Situaţia este sub control permanent a compartimentului prot mediului. 

2. 16.07.2010, pe platforma Portului Medgidia, în dreptul danelor 3 şi 5, ce aparţin SC 
DOBROPORT SA s-au depus cantităţi mari de deşeuri plastice şi menajere cu impact negativ 
major asupra factorilor de mediu din zonă.  
CN “ACN” SA a intervenit în repetate rânduri pentru rezolvarea problemei, pentru: 

- Eliminarea întregii cantităţi de deşeuri de plastic şi menajere de pe platforma deţinută de 
DOBROPORT în Portul Medgidia, în locuri autorizate şi special amenajate . 

- Stoparea activităţii de depozitare a deşeurilor menajere şi plastice pe platformă în vederea 
evitării răspândirii pe suprafaţa apei din CDMN şi din acvatoriu portuar. 

- Respectarea legislaţiei în vigoare privind transportul, ambalarea, descărcarea şi depozitarea 
deşeurilor. 

- Depozitarea deşeurilor în incinta LAFARGE imediat după descărcarea  acestora din navă. 
 

1. - poluare cu hidrocarburi pe malul stang CPAMN , km 24+800 
în data de 16.08.2010 au apărut exfiltraţii din pereul canalului de hidrocarburi pe suprafaţa apei, 
în zona unde este amplasat un punct de conexiuni pentru conducte de ţiţei şi de produse 
petroliere. 
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 Deşi C.N.”A.C.N.”S.A.  a înştiinţat potenţialii poluatori din zonă, precum şi organismele 
abilitate,  s-au întreprins demersuri repetate pentru depistarea poluatorului, însă până în prezent 
nu se cunoaşte oficial poluatorul. 

 Începand cu data de 05.11.2010 nu au mai apărut exfiltraţii de hidrocarburi în zonă, dar 
există în continuare baraje montate prin comanda S.C. CONPET S.A. 

4. 14.12.2010 - poluare cu substanţă toxică (posibil sulf) sub pod CF, malul stang, CDMN, km 
1+070. Primăria Agigea anunţa telefonic  şi în scris despre eveniment. Întrucât poluarea s-a 
produs în incinta ACN s-a emis comanda către S.C. ENVIROTECH SRL pentru efectuarea 
lucrărilor de ecologizare a zonei, care s-a realizat în data de 15.12.2010. 

 
POLUĂRI CE AU AVUT LOC ÎN ANUL 2011 

 

1. În anul 2011 se menţin poluările din punctele : Port Ovidiu şi km 24+600 mal stâng CPAMN 
unde apar periodic irizaţii cu hidrocarburi pe suprafaţa apei din Canalul Poarta Albă - Midia 
Năvodari ca urmare a exfiltraţiilor din taluzul canalului din cauza zestrei istorice acumulată în sol 
în anii anteriori, când au avut loc repetate avarii la conductele de transport ţiţei, motorină şi 
benzină. 

C.N.”A.C.N.”S.A.  a înştiinţat potenţialii poluatori din zonă, precum şi organismele abilitate dar 
până în prezent nu s-au luat măsuri de ecologizare a terenului infestat cu hidrocarburi. 

2. În data de 06.12.2011 nava MERCUR 301 a poluat apa din CDMN cu hidrocarburi pe zona 
cuprinsă între km 10+000 până la ecluza Agigea. 

C.N. „A.C.N.” S.A. a acţionat imediat pentru curăţirea zonei poluate prin răspândire de praf 
absorbant antipoluant de pe nava Izvoru Mare pe suprafaţa apei până când Autoritatea Navala 
Romana. 

Cheltuielile de depoluare efectuate de unitatea noastră vor fi suportate de la poluatorul 
MERCUR 301, proprietar C.N.F.R. NAVROM Galaţi, conform principiului „POLUATORUL 
PLĂTEŞTE” prevăzut de legislaţia din domeniul protecţiei mediului şi a apelor. 

 Poluări permanente 

1. Deversarea directă în CDMN a apelor uzate menajere neepurate prin cele 6 canalizări 
pluviale de pe raza localităţii Medgidia şi prin trei canalizări pluviale din Cernavodă, din cauza 
racordărilor necontrolate a canalizărilor menajere în canalizările pluviale. 

Responsabilitatea pentru aceste deversări ii revine SC RAJA SA, operatorul unic pentru serviciile 
de apă şi de canalizare din jud. Constanţa 
În Actul adiţional pentru 2010 cu noile tarife înaintat la RAJA în 15.07.2010, sunt introduse 
clauze noi pentru plata apelor uzate poluate deversate în CDMN, proporţional cu gradul de 
poluare.   
Actul adiţional nu este încă perfectat, nu s-au finalizat negocierile. 

2. Rampa de gunoi din Medgidia aflată în imediata vecinatate a Portului Medgidia, care conduce 
la poluarea pânzei freatice şi implicit a apei din CDMN. 

Compania a sesizat aceste aspecte negative, în repetate rânduri, la Consiliile locale, 
Prefectura Constanţa, Apele Române, APM Constanţa, Comisariatul Judeţean Constanţa al 
Gărzii Naţionale de mediu, Ministerul mediului, dar problemele au rămas nerezolvate până în 
prezent. 
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PROIECTE ŞI PROGRAME DE MEDIU  
 
Compania Naţională “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. Constanţa se preocupă în 

permanenţă de perfecţionarea managementului mediului, conform standardelor europene, pentru 
a-i mări eficienţa: 
 

 În prezent este în curs de implementare proiectul “Modernizarea sistemului de 
gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile,prin montarea de staţii automate de 
monitorizare a calităţii apei” în valoare de 16,8 milioane lei. 

Proiectul este finanţat prin Programului Operaţional Sectorial – Transporturi 2007 – 2013, 
Axa prioritară 3 - Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, 
a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor cu Domeniul major de intervenţie 3.3. - Minimizarea 
efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului asupra mediului datorat exploatării 
navelor aflate în tranzit pe canalele navigabile interioare, în conformitate cu condiţile impuse de 
reglementările europene privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 

Proiectul constă în implementarea unui sistem de monitorizare şi control permanent şi 
instantaneu asupra poluării mediului în zona bazinelor hidrografice prin : 

v montarea a 12 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; 

v existenţa unor mijloace rapide pentru intervenţii. 
Rezultatele aşteptate a acestui proiect sunt: 

- evitarea şi stoparea poluărilor accidentale 
- îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei 
- reducerea poluării apei din canalele navigabile CDMN şi CPAMN 
- creşterea numărului beneficiarilor de servicii - apa potabilă, apa pentru irigaţii, apa pentru 

industrie, pentru canalizare 
- micşorarea sau evitarea influenţei factorilor de poluare asupra zonei de captare apă din 

canal destinată alimentării cu apă potabilă pentru localităţi limitrofe Litoralului românesc; 
- reducerea poluării apei de suprafaţă din canalele navigabile, care necesită protecţie şi 

ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole 
 

 

VI.  ACTIVITATEA  COMERCIALĂ 
 
    Cifra de afaceri a companiei, este compusă în principal din venituri aferente activităţilor 

de punere la dispoziţie a infrastructurii de transport naval şi a infrastructurii portuare, venituri din 
închirieri şi utilităţi aferente, venituri din pompare şi tranzitare apă. 

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile pune la dispoziţie infrastructura 
de transport naval, în baza Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunare Marea Neagră şi Canalul 
Poarta Albă Midia Năvodari pentru nave şi convoaie, tuturor beneficiarilor care  solicit  utilizarea 
acesteia, aplicând  nediscriminatoriu aceleaşi tarife şi condiţii aprobate prin Hotărârea Consiliului 
de Administraţie a companiei. 

În anul 2010, au fost perfectate un număr de 31 de contracte de prestări de servicii care 
au avut ca obiect punerea la dispoziţie a infrastructurii de transport naval. Infrastructura de 
transport a fost pusă la dispoziţie şi beneficiarilor cu care nu au fost perfectate relaţii 
contractuale, plata pentru prestaţiile efectuate percepându-se în avans. 
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Astfel, a fost realizat un venit în valoare de 29.460.918,72 lei ( 27.972.009,77 lei din 
activităţi de tranzit + 1.488.908,95 lei din activităţi de cheiaj).  

Pentru stimularea traficului de nave de pasageri, din luna ianuarie 2010 tariful de 0.7 
Euro/LBD, aplicat pentru taxarea acestor nave, a fost redus la 0.5 euro/LBD, compania aplicând 
în rest aceleaşi tarife ca şi în anii anteriori. 

 Principalii beneficiari ai infrastructurii de transport a canalelor navigabile care în anul 2010 
au înregistrat un număr semnificativ de tranzitări din punct de vedere al tonelor capacitate 
tranzitate sunt: 

-  Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. cu un  procent de aproximativ 
45 % tone capacitate din total; 

-  S.C. Transcanal S.R.L. cu un procent de aproximativ 16% tone capacitate din total; 
-  S.C. Phoenix Shipping & Trading S.R.L. cu un procent de 8% . 
Din punct de vedere al cantităţii de marfă  transportată: 
- S.C. Transcanal S.R.L. a tranzitat canalele navigabile cu nave încărcate cu cea mai 

mare cantitate de cereale, aproximativ 35% şi cu cea mai mare cantitate de produse 
chimice aproximativ 45% din totalul acestor categorii de marfă  tranzitate în total în 
anul 2010. 

Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi este beneficiarul 
infrastructurii de transport a canalelor navigabile care a avizat nave încărcate cu cea mai mare 
cantitate de minereuri de fier, deşeuri de fier şi oţel, zgură de furnal, aproximativ 84% şi cea mai 
mare cantitate de  minereuri şi deşeuri neferoase, aproximativ 97% din totalul acestor categorii 
de mărfuri tranzitate în total în anul 2010. 

S.C. Horizon Shipping S.R.L. ocupă locul I în privinţa transportului de produse petroliere, 
gaze şi lichide inflamabile, cu un procent aproximativ 28% din totalul cantităţii de marfă  
tranzitată din această categorie. 

Principalul transportator de minerale brute sau prelucrate (de carieră sau balastieră) a fost 
în cursul anului 2010 S.C. Lufadori Extract S.R.L., cu un procent de aproximativ 18% din 
cantitatea totală de marfă din această categorie. 

Ţinând cont de anumite baremuri minime privind cantitatea de marfă transportată în 
decursul unui an calendaristic, compania acordă facilităţi tarifare, în funcţie de grupele de marfă. 
În anul 2010 au fost acordate reduceri tarifare următorilor beneficiari: Compania de Navigaţie 
Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi, S.C. Transcanal S.R.L., S.C. Horizon Shipping S.R.L., 
S.C. Livamex S.R.L., după cum urmează: 

Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi: 
· A realizat baremul minim de 120.000 tone pentru grupa de marfă combustibili minerali 

solizi şi 64.000 tone pentru grupa de marfă îngrăşăminte naturale şi chimice la data de 
03.03.2010, beneficiind de la acea data de o reducere de 10% la tarifele aferente 
acestor categorii de marfă.  

· A realizat baremul minim de 400.000 de tone pentru grupa de marfă minereuri de fier, 
deşeuri de fier şi oţel, zgură de furnal la data de 17.05.2010, beneficiind de o reducere 
de 10% la tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

· A realizat baremul minim de 24.000 de tone pentru grupa de marfă seminţe uleioase, 
fructe oleaginoase şi grăsimi la data de 21.05.2010, beneficiind de o reducere de 10% 
la tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

· A realizat baremul minim de 480.000 de tone pentru grupa de marfă cereale  la data 
de 15.09.2010, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii 
de marfă. 

                S.C. Horizon Shipping S.R.L.: 
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· A realizat baremul minim de 40.000 de tone pentru grupa de marfă produse petroliere, 
gaze şi lichide inflamabile la data de 01.06.2010, beneficiind de o reducere de 10% la 
tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

                S.C. Livamex S.R.L. : 
· A realizat baremul minim de 480.000 de tone pentru grupa de marfă cereale  la data 

de 04.11.2010, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii 
de marfă. 

                S.C. Transcanal S.R.L. 
· A realizat baremul minim de 480.000 de tone pentru grupa de marfă cereale  la data  

de 01.06.2010, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii 
de marfă. 

· A realizat baremul minim de 480.000 de tone pentru grupa de marfă combustibili 
minerali solizi la data de 25.08.2010, beneficiind de la acea data de o reducere de 10% 
la tarifele aferente acestei categorii de marfă. 
 

În anul 2010 compania a derulat un număr de 79 de contracte comerciale de închiriere şi 
utilităţi aferente. Aceste prestaţii au generat un venit in valoare de 4.575.155,26 lei. Pe 
parcursul derulării contractelor, tarifele nu au fost majorate şi nici diminuate, rămânând 
neschimbate de la data perfectării lor. 
 
În anul 2010 compania a derulat un număr de 26 de contracte de gospodărire ape. 
Volumul de apă pompată/tranzitată este de 3.582.309,841 (mii mc), veniturile realizate în 
baza acestor contracte fiind în valoare de 3.050.991 lei. 

 
 
În  anul 2011, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A., a derulat 

contracte comerciale care au avut ca obiect punerea la dispoziţie a infrastructuri i de transport 
naval a canalelor navigabile pentru nave şi convoaie, cu un număr de 36 de societăţi comerciale, 
un număr semnificativ de clienţi beneficiind de prestaţiile de mai sus, cu plata în avans. 

Astfel s-a realizat în anul 2011 un venit în valoare de 29.552.031,72 lei (27.827.171,46 lei 
din activităţi de tranzit + 1.724.860,26 lei din cheiaj).  

În urma solicitărilor clienţilor, pentru a stimula traficul navelor de pasageri, observând că în 
prima jumătate a anului 2011 numărul tranzitărilor acestor nave a scăzut simţitor politica 
comercială a companiei a decis reducerea la jumătate a tarifului aplicat pentru acest tip de nave 
începând cu data de 1 august 2011. 

Principalii beneficiari ai infrastructurii de transport a canalelor navigabile care în decursul 
anului 2011 au înregistrat un număr semnificativ de tranzitări din punct de vedere al tonelor 
capacitate tranzitate sunt: 

-  Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi, cu un  procent de 
aproximativ 50 % tone capacitate din total; 

-  S.C. Transcanal S.R.L. cu un procent de aproximativ 12% tone capacitate din total; 
-  S.C. Livamex S.R.L. cu un procent de 5 % din totalul navelor la tone capacitate. 
Ţinând cont de cantitatea de marfă transportată: 
-   Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. este principalul beneficiar al 

infrastructurii de transport a canalelor navigabile, care a avizat în anul 2011 nave încărcate cu 
aproximativ 90% din totalul cantităţii de  minereu de fier tranzitate, 97% din totalul cantităţii de 
minereuri şi deşeuri neferoase şi 88% din totalul cantităţii de îngrăşăminte tranzitate; 
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-   S.C. Transcanal S.R.L. este beneficiarul infrastructurii de transport a canalelor 
navigabile care a avizat nave încărcate cu cea mai mare cantitate de tone de cereale, 
aproximativ 27 % din totalul acestei categorii de marfă tranzitate pe canal în anul 2011; 

-      S.C. Livamex S.R.L. a tranzitat canalele navigabile cu nave încărcate cu cea mai 
mare cantitate de produse metalice, aproximativ 23% din totalul acestei categorii de marfă 
tranzitată în total în anul 2011. 

Principalul transportator de produse petroliere, gaze şi lichide inflamabile a fost în cursul 
anului 2011 S.C. Horizon Shipping S.R.L. cu un procent aproximativ de 25% din cantitatea totală 
tranzitată cu această categorie de marfă. 

S.C. Canal Services S.R.L. ocupă locul I în privinţa transportului de materiale pentru 
construcţii cu un procent aproximativ de 85 % din totalul tonelor marfă tranzitate la această 
categorie de marfă. 

C.N.F. Giurgiu NAV S.A. a transportat cea mai mare cantitate de minerale brute sau 
prelucrate (de carieră sau balastieră), aproximativ 22% din total. 

Ţinând cont de baremurile minime privind cantitatea de marfă transportată în decursul 
unui an calendaristic, compania acordă facilităţi la tarifele aplicate în funcţie de grupa de marfă. 
În anul 2011 au fost acordate reduceri tarifare următorilor beneficiari: Compania de Navigaţie 
Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi, S.C. Transcanal S.R.L., S.C. Aries Shipping Agency 
S.R.L., după cum urmează: 
                S.C. Aries Shipping Agency S.R.L.: 

· A atins baremul minim de 40.000 de tone pentru grupa de marfă produse petroliere, 
gaze şi lichide inflamabile la data de 22.06.2011, beneficiind de o reducere de 10% la 
tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

                S.C. Horizon Shipping S.R.L.: 
· A atins baremul minim de 40.000 de tone pentru grupa de marfă produse petroliere, 

gaze şi lichide inflamabile la data de 30.05.2011, beneficiind de o reducere de 10% la 
tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

                S.C. Transcanal S.R.L. 
· A atins baremul minim de 480.000 de tone pentru grupa de marfă cereale  la data de 

01.08.2011, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii de 
marfă. 

                Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi: 
· A atins baremul minim de 150.000 tone pentru grupa de marfă combustibili minerali 

solizi la data de 09.03.2011, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente 
acestor categorii de marfă.  

· A atins baremul minim de 150.000 de tone pentru grupa de marfă îngrăşăminte la data 
de 01.05.2011, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii 
de marfă. 

· A atins baremul minim de 800.000 de tone pentru grupa de marfă minereuri de fier, 
deşeuri de fier şi oţel, zgură de furnal la data de 03.06.2011, beneficiind de o reducere 
de 10% la tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

· A atins baremul minim de 50.000 de tone pentru grupa de marfă seminţe uleioase, 
fructe oleaginoase şi grăsimi la data de 20.09.2011, beneficiind de o reducere de 20% 
la tarifele aferente acestei categorii de marfă. 

· A atins baremul minim de 200.000 de tone pentru grupa de marfă produse minerale 
brute sau prelucrate (de carieră şi balastieră) la data de 20.09.2011, beneficiind de o 
reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii de marfă. 
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· A atins baremul minim de 800.000 de tone pentru grupa de marfă minereuri şi deşeuri 
neferoase la data de 01.10.2011, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente 
acestei categorii de marfă. 

· A atins baremul minim de 480.000 de tone pentru grupa de marfă  cereale la data de 
24.10.2011, beneficiind de o reducere de 10% la tarifele aferente acestei categorii de 
marfă. 
 

În anul 2011 compania a derulat un număr de 90 de contracte de închiriere şi utilităţi 
aferente, activitate care a generat un venit de 4.173.157,46 lei. Pe parcursul derulării 
contractelor tarifele nu au fost majorate şi nici diminuate. 
 
În anul 2011 compania a derulat un număr de 24 de contracte de gospodărire ape, în 
baza cărora a fost facturat un volum de apă de 2.445.324 (mii mc), generând un venit de 
1.610.963 lei. 
 

VII.  ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ 
 

              Activitatea economico-financiară se desfăşoară pe baza bugetului de venituiri şi 
cheltuieli ,în vederea gestionării eficiente  a patrimoniului public  şi privat al companiei prin 
raţionalitate în mobilizarea şi alocarea resurselor . 
 
              Analiza permanentă a  indicatorilor economico- financiari , monitorizarea întocmită şi 
transmisă MFP privind activitatea companiilor de stat  conform reglementărilor  în vigoare permit 
cunoaşterea de către acţionariatul majoritar al companiei (statul ROMÂN) atât a situaţiei 
intermediare cât şi a situaţiei la finele fiecărui an. Imaginea globală a indicatorilor economico-
financiari  în perioada 2010-2011 (conform tabelului de mai jos) reflectă efortul deosebit al 
managementului companiei  în gestionarea fondurilor , efort materializat în creşterea profitului  
brut în anul 2011 cu 22,13% în comparaţie cu anul 2010. 
 
            Creşterea profitului brut  a avut loc în condiţiile în care: 

-  cifra de afaceri în anul 2011 a scăzut cu 2.70% faţă de anul 2010; 
- pentru menţinerea şi atragerea de noi clienţi s-au acordat facilităţi la tarifele de 

tranzitare în anul  2011. 
           Realizarea unui profit brut cu 22.13% mai mare în anul 2011 s-a datorat  efortului propriu 
în sensul  
: 

- limitării continue a cheltuielilor ; 
- executării cu surse proprii a unor reparaţii a echipamentelor şi instalaţiilor din dotare. 

 
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI IN ANII 2010-2011 

                                                                                            mii lei 
INDICATOR Realizat 

31.12.2010 
PRELIMINAT 
31.12.2011 

% 

VENITURI    TOTALE  39.413,45 39.327,78 99,78 
CHELTUIELI  TOTALE  36.528,46 35.804,30 98,02 
PROFIT  BRUT 2.884,99 3.523,48 122,13 
CIFRA DE AFACERI 36.968,37 35.971,19 97,30 
CHELTUIALA LA 1000 LEI  VENIT 926,80 910,41 98,23 
CREANŢE  1.980,55 2.036,79 102,84 
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                                               VIII.  ACTIVITATEA DE ACHIZIŢII PUBLICE 
 

Atribuirea contractelor de achiziţie publică de servicii, lucrări şi produse  de către  
autoritatea  contractantă s-a realizat prin aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgentă OUG 
34/2006  cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ţie 
publica din OUG nr. 34/2006. 

 
Situaţia  achiziţiilor publice în perioada 2010-2011 este prezentată sintetic în graficul 

de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaliat, situaţia se prezintă astfel : 
An 2010  
În anul 2010 s-a realizat un volum total de achiziţii publice de 57. 084.144,88  lei,  fără 

TVA,  din care: 
a.) prin aplicarea procedurilor de atribuire : cerere de ofertă, licitaţie deschisă şi 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, s-a realizat un  volum de 
achiziţii de  54.317.390, 86 lei, fără TVA, reprezentând 95 ,15 % din volumul total de 
achiziţii ,  astfel : 

a.1 )  15 contracte de lucrări,  în valoare totală de:  32. 594.109,65 lei,  fără TVA,  din 
care, după sursa de finanţare : 

 a.1.1 )  surse proprii :  4. 209.396,91  lei,   fără TVA 
             a.1.2 )  surse proprii şi alocaţii bugetare : 18.417.708 ,74  lei,  fără TVA ( lucrări  
       de  protecţii şi consolidări maluri ) ; 
           a.1.3 )  Fonduri comunitare : bugetul de stat   28,88%  şi   POS TRANSPORT  axa  
                       prioritară 3 DMI 3.2:  71,12% , contribuţie UE  : 9. 967.004  lei,   fără TVA 
   (  Modernizarea sistemului de semnalizări de navigaţie pe canal Poarta Albă  
                        Midia Năvodari ) 
 
a.2 )  17 contracte de produse , în valoare totală de:   16. 965. 296,84 lei , fără TVA , 
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          din care ,  după sursa de finanţare : 
 a.2.1 )  surse proprii :  .3.357.234,84  lei,  fără TVA 
           a.2.2 )  Fonduri comunitare : bugetul de stat   28,88%  şi   POS TRANSPORT  AXA  

  PRIORITARǍ 3 DMI 3.2:  71,12% , contribuţie UE  : 13. 608. 062   lei,  fără    
  TVA (  Sistem de management al traficului de nave pe CDMN şi informare  

    asupra transportului pe ape interioare )  
 
a.3 )  22 contracte de servicii,  în valoare totală de :  4.757.984,37 lei,  fără TVA,  din  
          care ,  după sursa de finanţare : 
        a.3.1 )  surse proprii :  .3.357.234,84  lei , fără TVA 
        a.3.2 )  Fonduri comunitare : bugetul de stat   28,88%  şi   POS TRANSPORT  AXA  

PRIORITARǍ 3 DMI 3.2:  71,12% , contribuţie UE  : 2.720.806    lei , fără    TVA ( Servicii de 
consultanţă de supervizare pentru Modernizarea sistemului   de semnalizări de navigaţie pe 
canal PAMN şi CDMN   şi pentru Sistem de  management al traficului de nave pe CDMN şi 
informare asupra transportului  pe ape interioare ) 

Din  volumul total de achiziţii de 54. 317. 390, 86 lei,  fără TVA,  suma de 16.883.514,46 
lei  fără TVA ,  reprezintă proceduri cu faza finală: licitaţie  electronică ; 

Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică s-au aplicat  un număr de 64 
proceduri , din care  au fost anulate un număr de 10  proceduri , din  următoarele motive : 

Ø procedura anulată conform adresa MTI 1242/rt/12.05.2010 , referitoare la sarcinile 
stabilite în şedinţa guvernului din data de 12.05.2010 privind reducerea cheltuielilor de 
bunuri  şi servicii şi sistarea licitaţiilor aferente ; Ordin MTI NR.380 / 14.05.2011 ; 

Ø 9 proceduri anulate -  conform art. 209 , lit. C , OUG 34 /2003  : „ nu a fost depusă 
nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte care, deşi pot fi luate în considerare , nu 
pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi 
financiare „ 

          Au fost depuse 3  contestaţii , din care 2 au fost soluţionate în favoarea  autorităţii  
      contractante . 
b.)      prin aplicarea prevederilor art.19 din OUG 34/2006 , respectiv achiziţia directă 

de produse , servicii, lucrări în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse , servicii, lucrări , 
un volum de achiziţii de 2.766.754 lei, fără TVA  , reprezentând 4,84 % din volumul 
total de achiziţii , astfel: 
 

  b.1)  achiziţii directe pe bază de contracte de achiziţie, în număr de 78 ,  în valoare  de   
                    2.329.061 lei,  fără TVA ; 

 b.2)   achiziţii directe pe bază de facturi,  în număr de 225 , în valoare de: 437.693 lei, 
fără  TVA ; 

      Din volumul total de achiziţii directe  de  2.766.754, 86  lei, fără TVA , suma de  
130.669,1 lei , fără TVA reprezintă achiziţii pentru proiectele cu sursă de finanţare :     
Fonduri comunitare : bugetul de stat   28,88%  şi   POS TRANSPORT  AXA  
PRIORITARǍ 3 DMI 3.2:  71,12% , contribuţie UE . 
 An 2011 

În anul 2011 s-a realizat un volum de achiziţii publice de 24.152.672,64  lei, fără 
TVA, din care : 
a) prin aplicarea procedurilor de atribuire : cerere de ofertă, licitaţie deschisă şi 

negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, un volum de 
achiziţii de 22.026.217, 56  lei,  fără TVA,  reprezentând  91,2 % din volumul total 
de achiziţii, astfel : 
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a.1 )  6 contracte de lucrări , în valoare de: 781. 083,37  lei,  fără TVA,  din care,   
după sursa de finanţare: 
a.1.1 )  surse proprii :  373.405,75 lei , fără TVA 

             a.1.2 )  surse proprii şi alocaţii bugetare : 407.677  lei, fără TVA ( lucrări de    
                         protecţii şi consolidări maluri ) ; 
a.2 )  6 contracte de produse , în valoare de: 14. 792.744,32 lei , fără TVA , din care ,  
          după sursa de finanţare: 
           a.2.1 )  surse proprii :  14. 792. 744,32 lei , fără TVA, din care : 

Ø 10. 799. 411,61 lei, fără TVA  reprezintă acordul cadru pentru furnizarea  
energiei electrice , încheiat pentru o perioadă de 4  ani; 

Ø  1.481.741,04 lei, fără TVA reprezintă acordul cadru pentru furnizarea 
combustibil lichid încălzire sezon rece, încheiat pentru o perioadă de 4 ani; 

Ø 1.335.100,00 lei,  fără TVA  reprezintă acordul cadru pentru achiziţie carburant 
auto prin sistem card,  încheiat pentru o perioadă de 2 ani; 
 

a.3 )  16 contracte de servicii,  în valoare de:   6. 452. 389,87 lei ,  fără TVA  din care,  
          după  sursa de finanţare: 
           a.3.1 )  surse proprii:  6. 452.389,87 lei , fără TVA 
    

Din  volumul total de achiziţii  atribuite prin proceduri , respectiv  22.026.217, 56  lei, 
fără TVA, suma de 13.665.433,12 lei, reprezintă proceduri cu faza finală: licitaţie 
electronică; 

      Conform art. 16 , OUG 34/ 2006 , respectiv servicii ce au ca obiect prestarea de 
servicii din categoria celor incluse în anexa 2B din OUG 34 / 2006 , s-a atribuit un contract 
de servicii de pază , în valoare de 2. 272.640 lei,  fără TVA 

      Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică s-au aplicat  un număr de 31 
proceduri ,  din care 3 proceduri au fost anulate din următoarele motive : 

Ø procedura anulată -  conform art. 209 , lit. c , OUG 34 /2003  : „ nu a fost depusă 
nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte care, deşi pot fi luate în considerare , 
nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi 
financiare  

Ø 2 proceduri anulate conform art. 209, lit.b,  OUG 34 /2003 „ au fost depuse numai 
oferte inacceptabile şi / sau neconforme  
A fost depusă 1  contestaţie,  soluţionată în favoarea contestatorului. 

b)      prin aplicarea prevederilor art.19 din OUG 34/2006 , respectiv achiziţia directă 
de produse , servicii, lucrări în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse,  servicii,  lucrări,   
un volum de achiziţii de 2.126.455,08 lei, fără TVA, reprezentând 8,80 % din 
volumul total de achiziţii,  astfel : 

           b.1)    achiziţii directe pe bază de contracte de achiziţie, în număr de 32,  în valoare  de:  
1  
                     215.754, 55 lei fără TVA ; 

b.2)   achiziţii directe pe bază de facturi ,  în număr de 247,  în valoare de: 910.700,53  
           lei,   fără TVA . 
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IX.  SITUAŢIA CONTROALELOR EFECTUATE DE CǍTRE  ORGANELE  STATULUI 
 

Nr. 
crt. 

Nr. PVC/Data Unitatea de 
control 

Tematica Perioada 
verificată 

Deficiente constatate 

1 
 
 

ACN 55//27.01.2010 ACTIV. DE 
INSPECTIE 

FISCALA CTA 

INSPECTIE FISCALA 
GENERALA 

OG 92/2003,LEGEA 
571/2003 

01.08.2005-
30.09.2009 

 

IMPOZIT PE 
PROFITSUPLIM. SI 
ACCESORII,  TVA 

SUPLIM SI ACCESORII 
tva 

   2   ACN 56/06.02.2010   ISU DOROGEA DEPOLUARE MARINA 
HG 893/2006 

16.02.2010 
 
 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

3 ACN 57/22..04.2010 ISU DOBROGEA VERIFICAREA 
RESPECTARII  ACTELOR 
NORMATIVE IN DOMENIUL 
SITUATIILOR DE 
URGENTA  

22-
27.04.2010 

DEFICIENTE 
REMEDIATE 

PARTIAL,CELELALTE 
SUNT IN TERMEN 

4 ACN 58/05.05.2010 ANRE 
BUCURESTI-

OFICIUL 
TERITORIAL C-TA 

VERIFICARE SI CONTROL 
CONF OG22/2008,ORD 
56/2007 

05.05.2010 NU S-AU CONSTATAT 
DEFICIENTE 

5 ACN 59/13.07.2010 ANCOM 
BUCURESTI-OJ C-

TA 

RESPECTAREA 
CADRULUI GENERAL DE 
REGLEMENTARE IN 
COMUNICATII 
ELECTRONICE 
OUG79/2002 

13.07.2010 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

6 ACN 60/15.07.2010 GARDA 
FINANCIARA 

CONTROL INCRUCISAT 
LEGEA 132/2004 

2008-2010 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

7 ACN 61/16.07.2010 GARDA 
FINANCIARA 

CONTROL INCRUCISAT 
LEGEA 132/2004 

01.01.2008-
15.07.2010 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

8 ACN 62/02.08.2010 SAF-AIF CTA CERCETARE LA FATA 
LOCULUI OUG 92/2003 

CURENTA NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

9 ACN 63/03.09.2010  
 

DIR GEN A 
FINANTELOR 

PUBLICE/ANAF 

INSPECTIE PARTIALA 
REDEVENTA MINIERA 

OUG 92/2003 

OCT 2007-
TRIM II 2010 

CALCUL REDEVENTA 
MINIERA SI 
PENALITATI 

-CU OBIECTIUNI 
REZOLVATE 

FAVORABIL CN ACN 
SA 

 
10 ACN 64/19-

25.10.2010 
GNM CJ 

CONSTANTA 
 

VERIFICAREA 
CONFORMARII CU 

ACTELE DE REGLEM .SI 
LEGISLATIA IN VIGOARE 

HG 112/2009,OUG 195/2002 

2009-2010 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

11. 
 

ACN 65/27.10.2011 ISU DOBROGEA 
GNM –CJ C-TA 

ITM 

CONTROL TEMATIC –
VERIFICARE  STARE KM 

9+500(CUMPANA) 
HG112/2009,OUG 

1952002,LEGEA 481/2004 

2010 LIPSA INGRADIREA 
DEPOZITULUI DE 

DESEURI PETROLIERE, 
DEFICIENTA 
REMEDIATA 

12 ACN  66/10.11.2010 CCPM RESPECTAREA 
PREVEDERILOR LEGALE 

OUG2/2010 
 

2008-2010 DEFICIENTELE 
CONSTATATE 

REMEDIATE CONFORM 
RECOMANDARILOR 

CONTROLULUI  
MINISTERULUI 

TRANSPORTURILOR 
13 ACN 67/22.11.2010 ITM CONSTANTA VERIFICAREA MODULUI 

DE RESPECTARE A 
PREVEDERILOR LEGALE  

24.11.2010 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 
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L319/2006,HG 
1425/2006,HG955/2010,HG 

971/2006 
14 ACN 68/18.01.2011 DIR GEN A 

FINANTELOR 
PUBLICE/ANAF 

INSPECTIE PARTIALA 
REDEVENTA MINIERA 

OUG 92/2003 

 CONTROL 
NEFINALIZAT CA 

URMARE A TRECERII 
LA MARI 

CONTRIBUABILI 
15 ACN 69/04.03.2011 ANAF CTA INSPECTIE FISCALA 

PARTIALA 
OUG92/2003 

APRILIE200
8-FEB. 2010 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

16 ACN-70/07..03.2011 SAF- 
ACTIVITATEA DE 

INSPECTIE 
FISCALA 

CONTROL FINANCIAR 
OG64/2001 

2007-2009 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

17 ACN 71/31.03.2011 DRAOV C-TA 
SSOVMA 

CONTROL INOPINANT 
PRIVIND RESPECTAREA 
LEGII 571/2003 IN CEEA 

CE PRIVESTE DETINEREA 
DE PRODUSE ACCIZABILE 

CURENTA NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

18  ACN72/06.04.2011 ITM CONSTANTA TEMATIC 
L448/2006,L130/1996,L161/

2006 

CURENTA DEFICIENTELE 
CONSTATATE AU 

FOST REMEDIATE IN 
PRIN CONTESTATIE  IN 

INSTANTA 
19 ACN 73/11.04.2011 ISU DOBROGEA VERIFICAREA 

RESPECTARII 
PREVEDERILOR LEGALE 
IN VIGOARE IN SITUATII  

DE URGENTA 
L307/2006,L481/2004LHG1

492/2004 

CURENTA NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

20 ACN 74/08.06.2011 GNM-CYC CONTROLUL 
CONFORMARII CU 

PREVEDERILE LEGALE IN 
DOMENIUL PROTECTIEI 

MEDIULUI 
VERIFICARE CF 
LEGII132/2010 

NOI 2010-
MAI 2011 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

21 ACN 75/06.10.2011 CURTEA DE 
CONTURI 

CONTROLUL SITUATIEI 
,EVOLUTIEI SI  MODULUI 

DE ADMINISTRARE A 
PATRIMONIULUI PUBLIC 
SI PRIVAT AL STATULUI  

2009-2010 DEFICIENTE 
REZOLVATE 

PARTIAL,CELELALTE 
FIIND IN TERMENUL DE 

31.05.2012  
22 ACN-76/11.09.2011 SAF- ACTIV. DE 

CONTROL FISCAL 
CONTROL FINANCIAR 2009-2010 NU AU FOST 

CONSTATATE 
DEFICIENTE 

23 ACN 77/21.10.2011 UM 0764 C-TA VERIFICAREA STADIULUI 
INDEPLINIRII MASURILOR 
LEGALE CU PRIVIRE LA 

PROTECTIA 
INFORMATIILOR 

CLASIFICATE 

2007-2011 DEFICIENTELE 
CONSTATATE AU 
FOST REMEDIATE 

24 
 

ACN 78/05.12.2011 
 
 
 
 

SAF-AIF C-TA CONTROL TEMATIC 
PRIVIND MONITORIZAREA 

INDICATORILOR EC-
FINANCIARI  

OUG73/2008,OMFP889/200
5 

TRIM III 
2011 

NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 

25 ACN 79/07.12.2011 
 

GNM-CJC 
ABA-DL 

RESPECTAREA 
LEGISLATIEI DE MEDIU SI 

APE 
HG42/2009,LG 107/96 

07.12.2011 NU AU FOST 
CONSTATATE 
DEFICIENTE 
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Prezentarea succintă  a activităţilor companiei în perioada 2010-2011 surprinde câteva  
aspecte, dar,  diversitatea activităţilor privind gestionarea patrimoniului şi a resurselor disponibile 
sunt probleme complexe  pe care managementul companiei trebuie  sa le gestoneze permanent. 

Nu este de neglijat faptul că necesarul de fonduri este mult mai mare faţă de  veniturile 
proprii ale companiei  în sensul că mentinerea, dezvoltarea şi continuarea  lucrarilor de 
consolidari maluri,  ce aparţin domeniului public la statului comportă un necesar de fonduri 
publice foarte mare. 

Compania are proiecte vizând continuarea lucrărilor de consolidări maluri şi caută soluţii 
de finanţare a acestor lucrări inclusiv prin  accesarea de fonduri europene nerabursabile. 

  

             
 
              
 
 
 
 
              DIRECTOR GENERAL,                                                       CONTABIL ŞEF, 
                Ilie Valentin Zeicu                                                           Cristache Ioanei 
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