Constanţa, August 2017

C.N. A.C.N. S.A. comunică lansarea execuţiei pe ecluza Ovidiu - fir mal drept în
cadrul proiectul “Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii. Faza 2”

Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. anunţă demararea lucrărilor
pe ecluza Ovidiu în cadrul proiectului “Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii. Faza 2”
prin intermediul căruia se va asigura disponibilitatea şi siguranţa navigaţiei pe cele două
canale, Canal Dunăre Marea Neagră şi Canal Poarta Albă Midia, Năvodari, furnizând o
alternativă durabilă la transportul rutier şi feroviar de-a lungul unei importante rute de
transport naţional şi internaţional.
Proiectul include reabilitarea/modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor ecluzei
Ovidiu - fir mal drept astfel: reabilitare poartă plană de siguranţă, modernizare poartă plană
de serviciu, modernizare vane plane, modernizare instalaţie hidraulică de comandă şi
acţionare, modernizare instalaţie electrică de comandă acţionare şi automatizare,
modernizare poartă buscată de serviciu, reabilitare batardouri glisante, reabilitare instalaţii
de protecţie a porţilor buscate împotriva lovirii navelor, lucrări de reabilitare a părţii de
construcţie a ecluzei, modernizare instalaţiilor auxiliare ale ecluzei, modernizare instalaţii şi
echipamente pentru siguranţa ecluzei şi a navigaţiei.
Finalizarea proiectului va aduce beneficii în ceea ce priveşte siguranţa navigaţiei,
reducerea timpul de aşteptare la ecluze dar şi beneficii de transport prin micşorarea
transferului către alte modalităţi de transport (rutiere sau feroviare) şi de asemenea la un
transport mai puţin poluant.
Menţionăm că proiectul este finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritara 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii
prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, Obiectiv Specific 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T
central.
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