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COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 

 Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. a organizat  la Belgrad, 

primul eveniment de promovare în străinătate intitulat DANUBE – BLACK SEA CANAL 

MEETS SERBIAN PARTNERS.  

 Evenimentul,  care a reunit oficialităţi şi numeroşi oameni de afaceri din România şi 

din ţările riverane Dunării care se ocupă de transport şi logistică, a fost focalizat pe 

transportul fluvial şi tranzitarea Canalului Dunăre – Marea Neagră şi a constituit un bun prilej 

pentru participanţi de a intra în legatură cu mediul de afaceri şi cu reprezentanţi de marcă din 

domeniul naval.  

 Prin participarea Administraţiei Canalelor Navigabile, a Portului Constanţa şi a United 

Shipping Agency, precum şi a reprezentanţilor numeroaselor companii de prestigiu din Serbia 

din care amintim: JRB (Jugoslovensko Recno Brodarstvo) DTL (Dunavska Transpotna 

Logistika), Agent Plus, MK Commerce, reprezentanţti ai Portului Pancevo şi a companiei 

CFND, evenimentul a avut un real succes, fiind identificate posibile cooperări viitoare.  

 Participanţii la eveniment consideră necesară continuarea tuturor proiectelor 

destinate îmbunătăţirii navigaţiei pe Dunăre, domeniu care joacă un rol important în 

dezvoltarea relaţiilor internaţionale. 

 Directorul General al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A, 

Daniel Georgescu, a pus în valoare activitatea desfăşurată şi a subliniat importanţa 

dezvoltării colaborării companiei cu parteneri din Serbia manifestându-şi intenţia de a iniţia 

cât mai multe relaţii comerciale cu agenţi economici sârbi, prin punerea la dispoziţie a 

serviciilor specifice obiectului de activitate al companiei. Ştefan Imre, Ministru-Consilier al 

ambasadei a punctat în cadrul evenimentului faptul că va oferi susţinere din punct de vedere 

economic pe teritoriul Serbiei în vederea atingerii obiectivelor propuse de compania noastră. 

 De asemenea, în data de 10.11.2015 delegaţia noastră a participat la o întâlnire 

organizată de Excelenţa Sa Domnul Daniel Banu, Ambasadorul României în Republica 

Serbia,  în cadrul ambasadei, unde am fost asiguraţi de susţinerea sa în vederea promovării 

canalelor navigabile interioare. 
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