
 

 
Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa. 

www.ampost.ro 
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională  

 

Constanţa, septembrie 2014 

 

 

 

C.N. A.C.N. S.A. a finalizat în luna august 2014 contractul de lucrări  din 
cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a 

apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de 
monitorizare a calităţii apei”, finanţat prin Programul Operaţional 

Sectorial-Transport 2007-2013 
 

Lucrările de proiectare şi execuţie din cadrul proiectului „Modernizarea sistemului de 
gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de 
monitorizare a calităţii apei” s-au finalizat la data de 31.08.2014. 

Contractul de lucrări a avut o durată de 24 de luni, valoarea totală a acestuia fiind de 
15.597.434,02 lei fără TVA. 

Ordinul de începere pentru contractul de lucrări nr.815/30.08.2012 a fost emis în data 
de 10.09.2012, iar proiectarea şi execuţia lucrărilor au constat în: 

1. Achziţionarea, montarea şi echiparea completă a 12 staţii automate de măsurare  
amplasate în punctele cu risc ridicat de apariţie a poluării apei de-a lungul canalelor Dunăre-
Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia, Năvodari; 

2. Dezvoltarea unei aplicaţii software pentru colectarea datelor furnizate de 
echipamentele de măsura şi realizarea unui sistem de alarmă „on-line” în situaţia depăşirii 
limitelor prevăzute de legislaţia în vigoare;  

3. Achiziţia unui autolaborator şi dotarea acestuia cu aparatura şi tehnica necesară 
pentru intervenţii operative în orice punct de-a lungul celor două canale navigabile, în situaţia 
unei poluări accidentale, în vederea prelevării de probe şi efectuării de analize fizico-chimice; 

4. Amenajarea la sediul central al companiei a două dispecerate, unul pentru 
colectarea măsurătorilor referitoare la parametrii apei şi unul destinat monitorizării sistemului 
de pază şi securitate; 

5. Instruirea personalului din cadrul biroului de specialitate al companiei cu utilizarea 
şi operarea noului sistem implementat; 

Impactul sistemului realizat este semnificativ pentru C.N. A.C.N. S.A., prin creşterea 
capacităţii instituţionale şi fizice de asigurare a monitorizării parametrilor fizico-chimici ai 
apei din canalele navigabile, în conformitate cu reglementările actuale în domeniu. 

De asemenea, acesta se va reflecta în mod substanţial în prevenirea poluărilor 
accidentale şi în protecţia mediului înconjurător. 

Menţionăm că proiectul „Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din 
canalele navigabile, prin montarea de staţii automate de monitorizare a calităţii apei” este 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial-Transport 2007-2013, Axa prioritară 3 - 
“Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii 
umane şi siguranţei pasagerilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 - “Minimizarea efectelor 
adverse ale transporturilor asupra mediului”.  

Contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 
reprezintă 85% din valoarea eligibilă a proiectului. 
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