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PARTEA I

CADRUL GENERAL

CAP. 1. DEFINIğII, TERMINOLOGIE
1.1. Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari este cale navigabilă naĠională a României aflată
sub suveranitatea úi jurisdicĠia exclusivă a statului român. El reprezintă ramura de Nord a
Canalului Dunăre – Marea Neagră.
1.2. Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari racordează la Dunăre portul maritim Midia, iar o
ramură a sa pătrunde pe la limita sud-estică a lacului Taúaul (Năvodari) până în zona LuminiĠa,
unde a fost amenajat un port fluvial.
1.3. Traseul Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari este prezentat în planúa nr. 1, iar
chema hidrotehnică, respectiv profilul longitudinal prin axul canalului este arătat în planúa nr. 2.
El a fost deschis navigaĠiei la 26 octombrie 1987.
1.4. Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari are funcĠiuni complexe úi anume: navigaĠia,
gospodărirea apelor, alimentări cu apă potabilă úi industrială, evacuarea viiturilor provenite din
precipitaĠiile căzute în bazinul hidrografic.
1.5. Prezentul regulament are ca obiect precizarea cadrului în care se realizează
exploatarea úi întreĠinerea complexului de lucrări ce alcătuiesc Canalul Poarta Albă-Midia,
Năvodari, în vederea asigurării funcĠionării corecte a tuturor uvrajelor úi a obiectivului în
ansamblul său, cu toate folosinĠele acestuia.
1.6. Regulamentul este necesar unităĠii care administrează, exploatează úi întreĠine
canalul úi uvrajele ce compun obiectivul, precum úi beneficiarilor de folosinĠe ai canalului.
Aplicarea lui este obligatorie, pentru funcĠionarea întregului obiectiv úi a ficărui uvraj în
parte cu instalaĠiile úi echipamentele aferente, la parametrii aprobaĠi.
1.7. Administrarea, exploatarea úi întreĠinerea Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari se
realizează în condiĠiile legii, de către Compania NaĠională – AdministraĠia Canalelor Navigabile
S.A. ConstanĠa, denumită în cele ce urmează „A.C.N.” sau „AdministraĠia”.
1.8. La întocmirea prezentului regulament au fost avute în vedere documentaĠiile tehnice
pe baza cărora s-a realizat Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari, experienĠa acumulată în
exploatarea obiectivului, precum úi următoarele reglementări:
x Regulile de navigaĠie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră úi Canalul Poarta Albă-Midia,
Năvodari, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 346 din 17.04.2006;
x Regulamentul de navigaĠie pe Dunăre;
x Regulamentul de gospodărire calitativă úi cantitativă a apelor úi flux informaĠional pe
Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari.
1.9. Terminologia folosită în prezentul regulament este cea dată în anexa 1. În aceeaúi
anexă sunt explicitate úi abrevierile folosite în cuprinsul regulamentului.
1.10. Pentru precizarea amplasamentului unor lucrări sau obiecte ale canalului, în
prezentul regulament se foloseúte atât kilometrajul de navigaĠie, adică cu km 0 în axul căii
navigabile, în acvatoriul bazinului fluvio-maritim al portului Midia úi punct final la km 27+500 la
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intersecĠia axului acestei căi navigabile cu axul úenalului navigabil al Canalului Dunăre-Marea
Neagră, cât úi kilometrajul utilizat la proiectarea úi execuĠia obiectivului, adică cu km 0 la
plecarea din axul Canalului Dunăre-Marea Neagră. Kilometrajul dat în paranteze este cel folosit
la proiectare úi execuĠie, cu km 0 la desprinderea din úenalul navigabil al Canalului DunăreMarea Neagră.
1.11. Teritoriul care aparĠine Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari este cel delimitat prin
documentele de expropieri. Acest teritoriu face parte din domeniul public al statului, concesionat
către A.C.N.
1.12 (1). Prin Legea nr. 55/2002 a fost delimitată zona de siguranĠă úi zona de protecĠie a
canalelor navigabile, potrivit planúei 3.
(2). Zona de siguranĠă a canalului cuprinde fâúia de teren de 10 m lăĠime situată de o
parte úi de alta a amprizei canalului, măsurată de la muchia superioară a taluzului stabil realizat
în debleu úi de respectiv 1 m de la muchia exterioară a úanĠului de desecare pe zonele cu diguri.
(3). Terenurile limitrofe, situate de o parte úi de alta a amprizei canalului pe o lăĠime de
90 m, măsurată de la limita exterioară a zonei de siguranĠă, formează – potrivit Legii 55/2002 –
zonă de protecĠie a canalului, indiferent de forma de proprietate a acestor terenuri.
1.13. Pe zona de siguranĠă úi pe ampriza canalului este interzisă amplasarea de
construcĠii sau instalaĠii, supraterane sau subterane, cu excepĠia celor ce privesc strict canalul,
realizate pe baza proiectelor aprobate de CN - A.C.N., în condiĠiile legislaĠiei în vigoare.
1.14. Accesul persoanelor, mijloacelor de transport sau utilajelor pe zona de siguranĠă, pe
ampriză precum úi pe terenul ce apaĠine canalului se face numai cu aprobarea prealabilă a
CN - A.C.N. Astfel de operatori se vor da numai celor care execută lucrări de întreĠinere /
refacere / dezvoltare aferente canalului navigabil.
1.15. Amplasarea oricărei construcĠii sau instalaĠii în zona de protecĠie a canalului poate fi
făcută potrivit Legii 55/2002, numai cu avizul CN - A.C.N. úi cu aprobarea Ministerului
Transporturilor úi Infrastructurii úi numai cu respectarea întocmai a tuturor prevederilor stipulate
în avizele úi aprobările date.
1.16. (1) Potrivit Legii privind calitatea în construcĠii nr. 10/1995, intervenĠiile asupra
canalului navigabil, sau asupra unor obiecte sau părĠi de obiect sub forma de lucrări de
reconstrucĠie, intervenĠii sau construcĠii noi, reparaĠii, consolidare, transformare, extindere,
desfiinĠare, schimbare de destinaĠie a unor obiecte/uvraje, precum úi modificarea unor tehnologii
de exploatare, reparaĠii se fac numai pe bază de proiecte avizate de proiectantul general al
obiectivului, în cazul dat – IPTANA-SA.
(2) Prevederile alineatului (1) se aplică úi construcĠiilor amplasate în condiĠiile prevăzute
la art. 1.15.
1.17. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru CN - A.C.N. cât úi
pentru toĠi utilizatorii/beneficiarii de folosinĠe. Orice abatere de la prezentul regulament urmează
să fie sancĠionată conform prevederilor legilaĠiei în vigoare sau potrivit celor stabilite în acest
sens de către Consiliul de AdministraĠie al CN - A.C.N prin contractele încheiate cu beneficiarii
de folosinĠe.
1.18. Prevederile din reglementările anterioare datei de 1 octombrie 2012, care nu
concordă sau contravin celor stipulate în prezentul regulament nu vor fi luate în considerare. În
toate aceste situaĠii prevalează prevederile prezentului regulament.
CAP. 2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ALE CANALULUI
2.1. (1) Principalele caracteristici constructive ale Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari
au fost stabilite Ġinând seama de elementele precizate în cele ce urmează:
Ɣ Convoiul de calcul alcătuit dintr-o barjă de 3000 tone cu împingătorul aferent, ale cărui
dimensiuni de gabarit sunt:
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-

lungimea

L = 119,50 m

-

lăĠimea

B = 11,40 m

-

pescajul

T = 3,80 m.

Ɣ Pe canal pot circula úi nave fluviale sau nave maritime ce se deplasează independent,
cu condiĠia ca acestea să nu depăúească următoarele gabarite:
-

lungimea

L = 120,00 m

-

lăĠimea

B = 11,50 m

-

pescajul

T = 4,25 m

-

înălĠimea maximă de la linia de plutire până la cel mai înalt punct

12,50 m.

(2). NavigaĠia pe canal se face simultan în ambele sensuri (amonte úi aval), cu viteza de
8 – 9 km/oră. Deplasarea convoaielor / navelor cu viteze mai mari de 9 km/oră solicită lucrările
de protecĠie úi apărare a taluzurilor la eforturi mai mari decât cele luate în calcul la
dimensionarea lor úi conduce, în final, la degradarea prematură a acestora.
2.2. (1) Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari urmăreúte Valea Adâncă (Nazarcea),
traversează platoul de la Ovidiu prin zona carierei de calcar, se înscrie pe la limita de Nord a
lacului Siutghiol (Mamaia) úi debuúează în acvatoriul portului maritim Midia. O ramură a canalului
pătrunde în lacul Taúaul (Năvodari), până în portul LuminiĠa (planúa nr. 1).
(2) Lungimea canalului de la desprinderea din Canalul Dunăre – Marea Neagră, până în
acvatoriul portului Midia este de 27,500 km, iar ramura de Est, prin lacul Taúaul (Năvodari)
măsoară 5 km.
2.3. (1) Schema hidrotehnică adoptată prevede prelungirea nivelului apei din bieful II al
Canlului Dunăre – Marea Neagră, până după traversarea zonei de platou, la ecluza Ovidiu, unde
acest nivel coboară de la cota +7,50 mrMB la cota +1,25 mrMB cât este nivelul mediu de
exploatare al lacurilor Siutghiol (Mamaia) úi Taúaul (Năvodari). Pe ramura ce face legătura cu
acvatoriul portului Midia s-a realizat ecluza Midia - Năvodari care permite racordarea canalului cu
nivelul Mării Negre (planúa nr. 2).
(2) Canalul are 3 biefuri:
x bieful I, de la desprinderea din bieful II al Canalului Dunăre-Marea Neagră, până la
capul amonte al ecluzei Ovidiu, cu lungimea de 15,230 km;
x bieful II, între capul aval al ecluzei Ovidiu úi capul amonte al ecluzei Midia - Năvodari,
cu lungimea de 10,041 km;
x bieful III, între capul aval al ecluzei Midia - Năvodari úi acvatoriul portului maritim
Midia, cu lungimea de 1,834 km.
2.4. (1) SecĠiunea canalului este trapezoidală, cu excepĠia zonei platoului de la Ovidiu,
unde această secĠiune este dreptunghiulară, fiind realizată între ziduri de sprijin.
(2) LăĠimea minimă la baza secĠiunii canalului, în aliniament, este:
x pe zonele cu secĠiunea trapezoidală úi taluzul 1:4,5 úi 1:4

36,00 m

x pe zonele cu secĠiunea trapezoidală úi taluzul 1:2 úi 1:1 42,40 m, respectiv 47,00 m
x pe zonele cu secĠiunea dreptunghiulară

50,00 m

x în porturile de aúteptare ale ecluzelor, între construcĠiile de acostare

90,00 m

x pe bieful III, pe racordul cu portul Midia

90,00 m ...150,00 m

(3) SecĠiunile caracteristici în lungul canalului navigabil sunt prezentate în planúa 3.
2.5. Raza minimă a curbelor de racordare a aliniamentelor este de 1000 m. În curbele cu
raza minimă de 1000 m, lăĠimea la fundul canalului, menĠionată la pct. 2.3 se sporeúte cu 8,0 m,
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pentru fiecare sens de navigaĠie. În curbele cu raza de 6.000 m supralărgirea, pentru fiecare
sens de navigaĠie, este de 1,5 m. În curbele cu raza cuprinsă între 1000 úi 6.000 m supralărgirea
a fost dată prin interpolare. Curbele având raza peste 6.000 m nu necesită supralărgiri.
2.6. Nivelurile caracteristice, adâncimile úi capacitatea de tranzitare a apei sunt date în
tabelul ce urmează:
Specificaġie
0
Nivel maxim cu asigurarea de 1%
Nivel normal/mediu(*
Nivel normal minim
Nivel minim excepĠional
Cotă fund canal
Adâncimea apei - la nivel nornal/mediu
- la nivel minim
Capacitatea de tranzitare a apei
- la nivel nornal/mediu
- la nivel minim
*)

UM
1
mrMB
mrMB
mrMB
mrMB
mrMB
mrMB
mrMB
m3/s
m3/s

Bief I
2
+8,50
+7,50(*
+7,00
+6,00
+2,00
5,50
5,00
225
42

Bief II
3
+2,00
+1,25
+1,00
+1,00
-4,25
5,50
5,25
51,0
38,2

Bief III
4
0,50
-0,50
-1,10
-1,10
-6,60
5,50
5,00
50,5
37,5

Nivelul de exploatare maxim în bieful I este +8,00 mrMB

2.7. ÎnălĠimea liberă sub poduri, peste nivelul cu asigurarea de 1%, este de 12,50 m.
Aceeaúi înălĠime liberă, la care se adaugă spaĠiul de siguranĠă calculat în funcĠie de intensitatea
tensiunii electrice, a fost adoptată úi la traversarea liniilor de transport energie electrică ce
traversează canalul.
2.8. (1) Ecluzele canalului sunt gemene, amplasate astfel:
x Ovidiu – cap amonte km 12+270 (15+230);
x Midia - Năvodari – cap amonte km 2+023 (25+477).
(2) Dimensiunile utile ale sasurilor de ecluzare:
-

lungimea

-

lăĠimea

-

adâncimea apei pe prag, la nivel normal de exploatare

145,00 m
12,50 m
6,00 m.

(3) Fiecare ecluză dispune de porturi de aúteptare, numite úi avanporturi, situate în
amonte úi aval. Dimensionarea lor are în vedere posibilitatea acostării convoaielor înainte de
intrarea sau după ieúirea din ecluză.
2.9. Porturile pe canal sunt situate astfel:
x Ovidiu - la km 11+000 (km 16+500), cu o suprafaĠă a platformelor de 3,6 ha;
x LuminiĠa – în lacul Taúaul (Năvodari), cu suprafaĠa acvatoriului de 25 ha úi a
platformelor portuare de 6,1 ha.
2.10. Alte construcĠii care asigură funcĠionarea canalului:
x Stăvilarul prin care se realizează tranzitarea gravitaĠională a apei din lacul Taúaul
(Năvodari) în bieful II al canalului;
x InstalaĠiile úi galeriile pentru evacuarea apelor mari realizate la ecluza Midia Năvodari prin care se asigură tranzitarea către mare a debitelor de viitură din bazinul
hidrografic al canalului úi menĠinerea nivelului apelor în bieful II al canalului la cel
normal de exploatare (+1,25 mrMB);
x Antenele radio úi Tv realizate în puncte special alese;
2.11. (1) În corelare cu obiectivul Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari au fost realizate,
de asemenea, unele lucrări colaterale a căror funcĠionare trebuie coordonată, în mod obligatoriu,
cu cea a canalului navigabil, astfel încât exploatarea obiectivului, indicatorii săi tehnico-economici
úi calitatea apei să nu fie afectate sub nici o formă.
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(2) Între lucrările colaterale prevăzute se menĠionează:
x centralele hidroelectrice de la capul aval al ecluzelor de la Ovidiu (nefinalizate);
x prizele úi staĠiile de pompare pentru irigaĠii, alimentări cu apă potabilă úi industrială;
x punctele pentru descărcarea apelor uzate, epurate, convenĠional curate, în canal;
x traversările peste canal a căilor de comunicaĠie, a conductelor, a liniilor electrice úi de
telecomunicaĠii, respectiv subtraversarea canalului de către conducte.
2.12. Potrivit caracteristicilor constructive realizate, Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari
este o cale navigabilă care, în conformitate cu normele adoptate de ConferinĠa Europeană a
Miniútrilor Transporturilor din 1992, corespunde clasei a V-a, iar potrivit STAS 4273-83 se
încadrează în clasa a II-a de importanĠă (construcĠii de importanĠă deosebită). El figurează în
Acordul european privind marile căi de navigaĠie (A.G.N.) încheiat la Geneva la 19 ianuarie 1996,
drept cale navigabilă de importanĠă europeană (E 80-14-01).
CAP. 3. ADMINISTRAğIA CANALELOR NAVIGABILE. UNITĂğI BENEFICIARE
3.1. Compania NaĠională – AdministraĠia Canalelor Navigabile S.A. (CN - A.C.N.), este
persoana juridică care, potrivit legislaĠiei în vigoare úi statutului său, are drept obiect de activitate:
x pune la dispoziĠie, în calitate de prestator, calea navigabilă úi asigură tranzitarea
navelor/convoaielor de barje pe canal, prin ecluze úi operarea lor în porturi, în
conformitate cu prevederile specifice ale reglementărilor de navigaĠie úi ale
contractelor directe;
x asigură exploatarea, întreĠinerea, repararea úi modernizarea canalului navigabil, a
ecluzelor, porturilor, construcĠiilor úi instalaĠiilor canalului, a întregului complex de
lucrări ce compun obiectivul, inclusiv cele pentru stabilitatea taluzurilor úi protecĠia
malurilor;
x efectuează dirijarea úi controlul traficului de nave pe canal, în ecluze úi porturi,
asigură semnalizarea terestră úi plutitoare, precum úi servicii de telecomunicaĠii,
radio, fax, telex, transmitere de date, precum úi alte prestaĠii similare;
x oferă servicii de transport úi asistenĠa pe canal, inclusiv pentru remorcarea úi
manevrarea navelor în rade úi porturi úi alocă danele pentru operarea/staĠionarea
navelor în porturi;
x asigură gospodărirea cantitativă úi calitativă a apelor canalului în condiĠiile prevăzute
de Regulamentul de gospodărire a apelor canalului, de contractele încheiate cu
beneficiarii de folosinĠe úi de reglementările în vigoare. Asigură, de asemenea,
scurgerea úi tranzitarea viiturilor din bazinul hidrografic, potrivit reglementărilor
specifice;
x asigură efectuarea dragajului de întreĠinere úi menĠinerea adâncimilor prevăzute,
inclusiv la racordarea canalului cu bazinul fluvio-maritim al portului Midia, astfel încât
prelevarea debitelor de apă din canal, să se realizeze în condiĠiile satisfacerii
folosinĠelor, potrivit prevederilor contractelor perfectate;
x pune la dispoziĠia utilizatorilor, prin contracte de închiriere sau asociere, infrastructura
transportului naval;
x asigură serviciile tehnice necesare pentru furnizarea apei pentru irigaĠii úi industrie,
precum úi a apei potabile úi efectuează controlul calităĠii acesteia;
x se preocupă de elaborarea normelor tehnice specifice domeniului de activitate,
precum úi de programe anuale sau de perspectivă pentru lucrările de întreĠinere/
reparare / modernizare a construcĠiilor / uvrajelor aflate în dotare/administrare;
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x asigură planificarea, finanĠarea úi proiectarea investiĠiilor noi úi modernizarea
construcĠiilor úi dotărilor existente;
x avizează studiile úi proiectele privind dezvoltarea / repararea / întreĠinerea
infrastructurii de transport naval sau a celor menite să asigure funcĠionarea
obiectivului la parametrii aprobaĠi;
x emite avizele necesare pentru toate construcĠiile úi instalaĠiile ce urmează să se
realizeze pe zona de protecĠie a canalului;
x interzice orice construcĠie/instalaĠie pe zona de siguranĠă a canalului, cu excepĠia
celor destinate exclusiv exploatării căii navigabile.
3.2. Potrivit prezentului regulament, prin beneficiar de folosinĠă se înĠelege orice persoană
juridică sau fizică care beneficiază de serviciile oferite de schema hidrotehnică complexă a
canalului în sensul că poate folosi obiectivul ca pe o cale de transport, că poate preleva din canal
– prin construcĠii adecvate - apa necesară procesului tehnologic de producĠie sau poate descărca
în canal, prin construcĠiile special amenajate ape uzate – epurate mecanic úi biologic convenĠional curate sau, poate folosi unele din construcĠiile úi instalaĠiile canalului.
3.3. PrestaĠiile către beneficiari, precum úi relaĠiile dintre AdministraĠie úi beneficiarii de
folosinĠe se stabilesc pe bază de contracte directe úi privesc obligaĠiile úi facilităĠile ce revin
fiecărei părĠi.
3.4. (1) Serviciile/facilităĠile oferite de Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari se obĠin la
cererea beneficiarilor adresată către CN - A.C.N. Pentru serviciile, facilităĠile sau asistenĠa
acordată, AdministraĠia percepe taxe/aplică tarife, în conformitate cu reglementările în vigoare.
(2) Beneficiarii ce folosesc canalul pentru navigaĠie au obligaĠia să avizeze Dispeceratul
Central al CN – ACN – cu 24 ore înainte de intrarea pe canal, cu privire la sosirea
navelor/convoaielor care urmează să tranziteze canalul, să transmită toate informaĠiile solicitate
úi să pună la dispoziĠia organelor abilitate documentele navei/navelor úi ale mărfii transportate,
potrivit reglementărilor în vigoare.
Dacă se transportă mărfuri periculoase, acordul de tranzitare se solicită cu 10 zile înainte
de sosirea navei/ convoiului în zonă.
(3) Beneficiarii ce prelevă apă din canal sau cei care folosesc canalul drept receptor
pentru evacuarea apelor curate, nepoluate, sunt obligaĠi să dispună de contracte cu CN – ACN.
În cazul când se constată că beneficiarii prelevă apă din canal/deversează apă în canal fără
contract sau fără respectarea clauzelor acestuia, CN – ACN va sista imediat prelevarea/
deversarea úi va solicita despăguburi atât pentru administraĠie, cât úi pentru pagubele produse
celorlalĠi beneficiari.
3.5. Periodic, în funcĠie de rezultatele măsurătorilor hidrografice, AdministraĠia are
obligaĠia de a draga secĠiunea canalului pentru asigurarea tranzitării volumelor de apă, iar
cheltuielile de dragare se suportă de beneficiarii de folosinĠă, proporĠional cu volumele de apă
prelevate/evacuate. Datele respective se vor consemna în protocoale semnate de părĠile
interesate.
3.6. AdministraĠia are obligaĠia de a întocmi programe pentru finalizarea lucrărilor rămase
de executat în funcĠie de priorităĠi úi de a le actualiza periodic, în corelare cu sursele de finanĠare,
urmărind realizarea tuturor lucrărilor care asigură exploatarea obiectivului la parametrii optimi.
În principal aceste lucrări se referă la:
x susĠinerea, protecĠia úi stabilitatea taluzurilor, atât pe secĠiunea udată a canalului, cât
úi în afara acesteia, până la terenul natural, inclusiv pe zona de siguranĠă definită de
Legea nr. 55/2002;
x consolidarea taluzurilor;
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x construcĠiile pentru captarea apelor subterane, a descărcătorilor în trepte úi a
sistemului rigolelor úi úanĠurilor pentru conducerea úi evacuarea apelor de pe taluzuri
úi de pe platforma de la cota +10 mrMB úi +4,50 mrMB;
x finalizarea lucrărilor pentru racordarea văilor afluente la canal;
x amenajarea drumurilor pentru intervenĠii de urgenĠă, exploatare, întreĠinere úi acces la
lucrările canalului, precum úi a parapeĠilor la poduri;
x realizarea scărilor metalice de salvare pe zonele unde secĠiunea udată a canalului
este dreptunghiulară etc.
3.7. (1) AdministraĠia urmăreúte comportarea în timp / în exploatare, a lucrărilor canalului
prin examinarea directă, periodică a întregului traseu, a lucrărilor realizate pe taluzuri úi pe diguri,
a sistemului de captare úi dirijare a apelor pluviale úi de exfiltraĠii, a uvrajelor/obiectivelor
canalului în scopul luării măsurilor ce se impun.
(2) CN - A.C.N. întocmeúte anual programe de reparaĠii úi intervenĠii în vederea remedierii
degradărilor apărute úi de prevenire a extinderii acestora, precum úi programe de întreĠinere
pentru toate tipurile de lucrări ce alcătuiesc obiectivul.
Cu prioritate, AdministraĠia va avea în vedere:
x menĠinerea în stare de funcĠiune a sistemului de conducere úi evacuare a apelor de
pe taluzuri úi banchete, decolmatarea rigolelor úi a úanĠurilor;
x remedierea degradărilor apărute la construcĠiile úi instalaĠiile canalului;
x măsuri pentru suprimarea deversării de ape uzate, neepurate în canal, precum úi
pentru interzicerea depozitării gunoaielor, reziduurilor industriale, a molozului úi altor
deúeuri pe teritoriul canalului úi pe zonele de protecĠie a canalului;
x măsuri pentru stoparea dezvoltării vegetaĠiei arborescente úi a stufăriúului de pe
platforma de cotă +10 mrMB úi +4,50 mrMB, de pe diguri úi de pe taluzurile interioare
sub cota +10 mrMB, precum úi înlăturarea celei existente pe aceste suprafeĠe;
x asigurarea funcĠionării corespunzătoare a perdelelor de aer comprimat de la ecluza
Năvodari úi refacerea perdelelor silvice de protecĠie din lungul canalului;
x măsuri pentru plantarea úi înierbarea taluzurilor de debleu;
x funcĠionarea agregatelor úi instalaĠiilor ce asigură funcĠionarea optimă a perdelelor de
aer de la ecluzele Midia - Năvodari
x iniĠierea programului de urmărire a variaĠiei nivelurilor apelor subterane prin sistemul
puĠurilor piezometrice realizate în vederea prevenirii fenomenelor de instabilitate.
3.8. ToĠi beneficiarii lucrărilor care folosesc serviciile canalului au obligaĠia ca la
solicitarea AdministraĠiei, să participe la întâlniri de lucru pentru soluĠionarea problemelor legate
de coordonarea activităĠii de exploatare úi întreĠinere sau pentru stabilirea programului de
intervenĠie în caz de necesitate.
CAP. 4. PREVEDERI GENERALE PRIVIND LUCRĂRILE DE ÎNTREğINERE ùI
REPARAğII PE CANAL
4.1. ÎntreĠinerea lucrărilor úi uvrajelor canalului este obligatorie úi se realizează, în primul
rând, prin urmărirea comportării în timp a lucrărilor úi uvrajelor aferente canalului úi remedierea
promptă a degradărilor apărute.
4.2. Lucrările de întreĠinere úi reparaĠii se realizează în principal pentru a se asigura:
x funcĠionarea ecluzelor, cu instalaĠiile úi echipamentele acestora;
x menĠinerea în perfectă stare de funcĠionare a instalaĠiilor úi echipamentelor de energie
electrică, telecomunicaĠii úi flux informaĠional;
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x menĠinerea adâncimilor navigabile pe úenal, precum úi în zonele cu depuneri
aluvionare;
x protecĠia malurilor, a cheurilor, a construcĠiilor de acostare;
x menĠinerea secĠiunii transversale a canalului la parametrii proiectaĠi pe toată lungimea sa;
x înlăturarea eventualelor obstacole, ramfluarea navelor în cazul unor evenimente de
navigaĠie;
x asigurarea scurgerii apelor de pe teritoriul adiacent úi de pe taluzuri prin sistemul de
rigole úi úanĠuri, precum úi al văilor afluente racordate la canal;
x controlul privind starea podurilor de pe drumurile de intervenĠii de urgenĠă úi
exploatare/întreĠinere din lungul canalului;
x menĠinerea în stare de viabilitate a tuturor drumurilor pentru intervenĠii de urgenĠă úi
exploatare din lungul canalului, precum úi a celor de acces la obiectivele acestuia;
x controlul úi verificarea periodică a instalaĠiilor de semnalizare úi dirijare a traficului;
x verificarea periodică úi menĠinerea în stare de perfectă funcĠionare a instalaĠiilor úi
echipamentelor ce asigură energia electrică, sistemul de telecomunicaĠii úi flux
informaĠional, precum úi celui de gospodărire a apelor
4.3. (1) ÎntreĠinerea úenalului navigabil are în vedere, în principal, menĠinerea secĠiunii
udate la parametrii aprobaĠi prin dragarea periodică a materialului aluvionar depus pe secĠiunea
canalului úi în bazinele portuare. Perioadele de dragare se stabilesc astfel încât aluviunile
depuse pe fundul canalului să nu depăúească grosimea de 0,75 m ... max. 1,00 m.
(2) Lucrările de dragaj se execută păstrându-se circulaĠia deschisă pe cel puĠin un fir de
navigaĠie cu semnalizările corespunzătoare.
(3) AdministraĠia ia măsuri pentru asigurarea racordărilor văilor afluente la canal, pentru
întreĠinerea acestora úi prevenirea colmatării lor.
4.4. Dispeceratul de navigaĠie al AdministraĠiei are obligaĠia ca odată cu avizul către
navigatori să informeze pe fiecare comandant de navă / convoi asupra existenĠei punctului de
lucru úi a poziĠiei acestuia. Executantul lucrărilor va fi anunĠat radiotelefonic de către dispecerat
cu privire la ora plecării navei sau convoiului úi aproximativ timpul în care acesta soseúte în zonă.
4.5. (1) Modul de comportare al lucrărilor de apărare, protecĠie úi consolidare, respectiv
necesitatea unor intervenĠii pentru reparaĠii / refaceri ale acestora se stabileúte, în mod curent,
prin vizualizarea lor, prin măsurători úi verificarea stării tehnice, comparartiv cu prevederile
proiectelor.
(2) Vizualizarea trebuie asigurată trimestrial, iar analiza stării tehnice trebuie făcută cel
puĠin anual pentru tot canalul úi în orice caz după fiecare viitură puternică. Zonele cu avarii úi
degradări care pot avea influenĠe negative în exploatera obiectivului vor fi semnalate conducerii
CN - ACN în vederea luării măsurilor de remediere úi restabilire a situaĠiei iniĠiale.
4.6. Dispeceratul de navigaĠie din cadrul CN – ACN va semnala navigatorilor prin avize,
eventualele restricĠii, respectiv modificări ale condiĠiilor de navigaĠie intervenite datorită acestor
situaĠii.
4.7. AdministraĠia va lua măsuri de întreĠinere úi refacere a taluzurilor canalului úi lucrărilor de
captare úi conducere a apelor, precum úi a celor de consolidare, de menĠinere a drumurilor în stare
practicabilă prin refacerea împietruirii, acolo unde se constată gropi, făgaúe, băltiri.
4.8. AdministraĠia urmează să întreĠină úi să ia măsuri pentru reabilitarea racordărilor
văilor afluente la canal, pentru prevenirea unor colmatări la debuúarea acestora.
4.9. ÎntreĠinerea úi repararea nodurilor hidrotehnice de la Ovidiu úi Midia - Năvodari se
organizează prin compartimentele de resort, pe baza observaĠiilor úi constatărilor efectuate pe
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parcursul urmăririi comportării în exploatare, inclusiv investigaĠii, măsurători úi studii de
specialitate.
4.10. AdministraĠia organizează, conduce úi controlează activitatea de întreĠinere úi
reparaĠii a construcĠiilor, a instalaĠiilor úi echipamentelor úi verifică respectarea instrucĠiunilor
tehnice interne, a normelor de protecĠia muncii úi a normelor de prevenire úi stingere a
incendiilor.
4.11. În caz de avarii la instalaĠii úi echipamente, se va acĠiona cu personalul din
subordine pentru izolarea avariei, limitarea úi înlăturarea acesteia, fiind interzisă încetarea
lucrului înainte de stabilizarea situaĠiei.
4.12. După executarea intervenĠiilor úi a reparaĠiilor, se execută probele de repunere în
funcĠiune a echipamentelor úi instalaĠiilor, se consemnează încadrarea în parametrii tehnici
prescriúi úi se întocmesc procese verbale de predare/primire către compartimentul de exploatare.
CAP. 5. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂğII MUNCII
5.1. (1) CN – A.C.N. asigura întreĠinerea úi exploatarea canalului navigabil, precum úi
lucrările de reparaĠii ale acestuia sau ale uvrajelor componente, fie direct fie prin unităĠi/agenĠi
economici autorizaĠi/ specializaĠi, pe bază de contract.
(2) Lucrările de la alineatul (1) trebuie realizate în condiĠii de deplină securitate a muncii
prin respectarea legislaĠiei în vigoare, aúa cum se precizează în anexa 2.
5.2. (1) AdministraĠia va urmări ca fiecare contract încheiat pentru realizarea lucrărilor de
întreĠinere/reparaĠie să prevadă o anexă la contract în care să fie stipulate obligaĠiile
executantului de a lua măsurile ce se impun în scopul evitării accidentelor de muncă, a
incendiilor úi exploziilor, a îmbolnăvirilor profesionale úi pentru asigurarea securităĠii personalului,
a instalaĠiilor úi de protecĠie a mediului.
(2) În situaĠia când lucrările se execută de către CN – ACN, prin salariaĠii săi, se vor lua
măsurile ce se impun, respectându-se prevederile anexei 2.
CAP. 6. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ùI STINGEREA INCENDIILOR
6.1. La exploatarea úi întreĠinerea canalului úi a obiectivelor acestuia, se vor aplica
normele în vigoare pentru prevenirea úi stingerea incendiilor.
6.2. (1) În cazul izbucnirii unor incendii, până la sosirea personalului autorizat / unităĠilor
specializate, se va acĠiona cu personalul din subordine pentru limitarea / stingerea acestuia, fiind
interzisă încetarea acĠiunii înainte de stabilizarea situaĠiei.
(2) IntervenĠia pentru stingerea incendiilor la obiectele/uvrajele canalului aflate în
exploatarea úi întreĠinerea AdministraĠiei, la ecluze úi porturi, este organizată de CN - A.C.N. pe
baza convenĠiilor/contractelor încheiate cu unităĠi specializate, autorizate.
6.3. Navele aflate în tranzit pe canal, cele aflate în radă, acostate în porturi sau porturile
de aúteptare ale ecluzelor vor fi dotate corespunzător astfel ca acestea să poată face faĠă
eventualelor incendii apărute la bord.
6.4. Conducerea operaĠiunilor de stins incendiu la nave sau la obiectivele canalului se
exercită de către comandamentul constituit de AdministraĠie, potrivit planurilor de apărare
împotriva incendiilor întocmite de aceasta úi aprobat de conducerea AdministraĠiei.
6.5. Persoanele fizice sau juridice care-úi desfăúoară activitatea sau utilizează serviciile
canalului, precum úi navele ancorate în porturi sau cele aflate în marú, sunt obligate să respecte
în orice împrejurare normele de prevenire úi stingere a incendiilor úi să nu prejudicieze prin
deciziile úi faptele lor viaĠa, bunurile úi mediul.
6.6. Mijloacele de stins incendii trebuie să fie funcĠionale, libere úi uúor accesibile.
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6.7. Orice persoană care observă un incendiu are obligaĠia ca prin orice mijloc, să anunĠe
AdministraĠia úi pompierii militari úi trebuie să ia măsuri conform posibilităĠilor, pentru limitarea úi
stingerea incendiului.
6.8. Orice agent economic aflat în zonă este obligat să permită accesul pompierilor úi
persoanelor care efectuează intervenĠia, salvarea úi acordarea primului ajutor în zona afectată,
precum úi la sursele de apă úi să pună la dispoziĠie mijloacele materiale proprii, pentru salvare,
stingere úi limitare a efectelor incendiului.
6.9. Orice început de incendiu la bordul unei nave sau în apropierea acesteia se anunĠă
imediat la Dispeceratul Central al AdministraĠiei, prin radio, iar în zonă, prin semnale sonore.
6.10. Comandantul navei este obligat să ia toate măsurile necesare pentru stingerea
incendiului, depărtarea de dană úi să se conformeze tuturor ordinelor úi dispoziĠiilor primite de la
Capităniile porturilor sau de la Comandamentul de apărare împotriva incendiului.
6.11. ComandanĠii navelor/convoaielor aflate în zonă au obligaĠia ca, la solicitarea
Dispeceratului Central/Zonal de navigaĠie, să intervină cu mijloacele proprii din dotare pentru
stingerea unui incendiu apărut la navele aflate în tranzit pe canalul navigabil sau în porturile
acestuia.
6.12. În contractele încheiate de AdministraĠie cu persoane fizice sau juridice în vederea
exploatării unor uvraje sau părĠi de obiect sau a unor folosinĠe, vor fi prevăzute răspunderile ce
revin fiecărei părĠi privind apărarea împotriva incendiilor ce revin fiecărei părĠi.
6.13. AcĠiunile coordonate úi măsurile corespunzătoare se precizează în contractul
încheiat úi în planurile de intervenĠie ale fiecărui titular de contract úi vor fi aduse la cunoútinĠa
unităĠilor teritoriale de pompieri militari.
6.14. AdministraĠia are în dotare o maúină de pompieri, garată în remiza de la Agigea.
Compania NaĠională - AdministraĠia Canalelor Navigabile – SA ConstanĠa va studia posibilitatea
dotării/reactivării úi altor mijloace PSI sau va încheia contracte de intervenĠie, în caz de
necesitate, cu unităĠi specializate autorizate.
6.15. AdministraĠia va elabora programe anuale privind întreĠinerea úi repararea
mijloacelor existente, precum úi dotarea cu noi mijloace de prevenire úi stingerea incendiilor.
Sumele necesare vor fi prevăzute în bugetul de venituri úi cheltuieli.
6.16. AdministraĠia va menĠine degajate úi în stare de circulaĠie toate accesele la
obiectivele/uvrajele canalului, precum úi drumurile de exploatare úi întreĠinere din lungul căii
navigabile pentru a permite intervenĠia nestingherită a pompierilor, a mijloacelor de stins incendii
úi a personalului propriu, autorizat să participe, în caz de necesitate, la astfel de acĠiuni.
6.17. La fiecare ecluză este prevăzut un sistem de instalaĠii pentru stingerea incendiilor
care pot apare la instalaĠiile ecluzei sau în cazul apariĠiei unui incendiu la bordul unei nave aflate
în curs de ecluzare.
6.18. Pentru a preveni declanúarea unor incendii úi a limita propagarea lor, pentru fiecare
încăpere vor fi întocmite instrucĠiuni speciale privind organizarea activităĠii de apărare împotriva
incendiilor, pe baza normelor generale úi departamentale P.S.I. în vigoare. În mod special vor fi
avute în vedere încăperile de la ecluze unde pericolul declanúării incendiilor este crescut úi
anume:
x
x
x
x
x

staĠiile pompelor de ulei;
staĠiile, celulele úi camerele de automatizare;
staĠiile trafo;
camere acumulatoare;
poduri úi galerii de cabluri electrice.

13

PARTEA a II-a

EXPLOATAREA ùI ÎNTREğINEREA LUCRĂRILOR CANALULUI

CAP. 7. CANALUL NAVIGABIL. VĂILE AFLUENTE
7.1. Elementele geometrice ale traseului canalului în plan úi în profil transversal sunt cele
prezentate la cap. 2 din prezentul regulament. Aceste caracteristici permit ca navigaĠia
convoaielor alcătuite dintr-o barjă de 3.000 tone cu împingător, respectiv a navelor fluviomaritime cu dimensiunile maxime de gabarit precizate din prezentul regulament la pct. 2.1. să se
desfăúoare simultan pe canal, în ambele sensuri,.
7.2. SecĠiunile caracteristice în lungul canalului navigabil sunt cele prezentate la punctul
2.4 din prezentul regulament.
7.3. Schema hidrotehnică complexă a canalului navigabil a fost astfel stabilită încât
aceasta să poată face faĠă, în condiĠii optime, următoarelor funcĠiuni:
x
x
x
x
x

cale navigabilă;
sursă de apă pentru irigaĠii, industrie, alimentare cu apă în vederea potabilizării;
receptor pentru apele uzate epurate;
de regularizare a scurgerii apelor pluviale din bazinul hidrografic propriu;
de apărare împotriva inundaĠiilor.

7.4. În exploatarea curentă navigaĠia este folosinĠă prioritară úi se desfăúoară potrivit
celor precizate la cap. 14 din prezentul regulament.
7.5. (1) Debitele de apă pentru satisfacerea folosinĠelor menĠionate la pct. 7.3 provin
gravitaĠional din bieful II al Canalului Dunăre – Marea Neagră, din aportul văilor afluente, din
exfiltraĠii úi din precipitaĠiile căzute în bazinul hidrografic.
(2) Debitele de apă solicitate de beneficiarii de folosinĠe sunt arătate în partea a III-a a
prezentului regulament. Detalierea consumurilor este prezentată în regulamentul de gospodărire
a apelor.
(3) Nivelurile caracteristice úi capacitatea de tranzitare ale apei pe fiecare bief al canalului
sunt notate la cap.2 pct. 2.6.
7.6. Exploatarea canalului poate fi afectată defavorabil de următoarele evenimente/ situaĠii:
x ceaĠa produsă în condiĠii naturale sau ceaĠa formată prin descărcarea de apă caldă
provenită de la răcirea grupurilor energetice de la CNE Cernavodă);
x temperaturile scăzute ale aerului, când echipamentele ecluzelor nu mai funcĠionează
corespunzător (în general sub –120C);
x formarea podurilor de gheaĠă pe canal;
x viteze ale vântului mai mari de 14 m/s;
x seceta prelungită care afectează nivelul normal de exploatare;
x temperaturile ridicate ale apei;
x viiturile mari pe Dunăre sau în bieful II al Canalului Dunăre-Marea Neagră;
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x poluări accidentale pe canal sau în bieful II al Canalului Dunăre-Marea Neagră;
x producerea unor ploi generalizate sau parĠial generalizate în bazinul hidrografic al
canalului sau în bieful II al Canalului Dunăre-Marea Neagră, cu asigurarea de calcul
de 1% sau de verificare de 0,1% úi formarea de viituri având caracter torenĠial,
respectiv debite lichide úi solide maxime;
x producerea unor alunecări de teren, în urma pierderii stabilităĠii malurilor canalului,
care ar putea avea ca efect obturarea úenalului navigabil;
x evenimente rezultate din desfăúurarea navigaĠiei pe canal, soldate cu scufundarea/
eúuarea sau avarierea unor nave sau convoaie, care pot duce la blocarea parĠială sau
totală a úenalului navigabil;
x dezvoltarea de vegetaĠie stuficolă în secĠiunea canalului.
7.7. În situaĠiile prevăzute la punctul 7.6 AdministraĠia va lua măsurile precizate în cele ce
urmează.
(1) La formarea ceĠei datorată descărcării de apă caldă provenită de la CNE Cernavodă,
dispeceratul CN - A.C.N. va cere dispeceratului C.N.E. întreruperea imediată a descărcării,
urmând ca, în continuare, apa de răcire să fie deversată numai în Dunăre, prin Valea Seimeni.
În mod similar va interveni CN – ACN în situaĠia unei poluări radioactive sau atunci când
temperatura apei depăúeúte pragul de 25oC úi deci, nu poate fi folosită pentru irigaĠii.
(2) În cazul temperaturilor scăzute, când echipamentele ecluzelor nu mai funcĠionează
corect, respectiv în situaĠia podurilor de gheaĠă formate pe canal, precum úi în cazul poluării
accidentale, navigaĠia pe canal se întrerupe úi se procedează conform prevederilor de la cap.14
Partea III a prezentului regulament.
(3) Dacă nivelul normal de exploatare al apei în canal este afectat de secetă prelungită,
sau când temperatura apei canalului, depăúeúte 250C la punctele de prelevare din canalul
navigabil, AdministraĠia va înútiinĠa beneficiarii de folosinĠe privind situaĠia intervenită úi va
opri/restricĠiona livrările de apă pentru irigaĠii. Împreună cu unităĠile interesate CN - A.C.N. va
dispune măsurile ce se impun pentru revenirea la situaĠia normală de exploatare.
(4) La producerea unor ploi generalizate în bazinul hidrografic al canalului, cu viituri mari
úi creúterea nivelului apei în bieful I către nivelul maxim de exploatare, se va proceda după cum
urmează:
x dacă nivelul apei în bieful 1 al canalului depăúeúte cota +8,00 mrMB, Dispeceratul
Central CN – ACN va cere dispeceratului CNE Cernavodă întreruperea oricărei
deversări ale apelor de răcire în bieful 2 al Canalului Dunăre – Marea Neagră, urmând
ca, în continuare, această apă să fie deversată în Dunăre prin Valea Seimeni;
x când apa în acest bief depăúeúte cota +8,00 mrMB dispeceratul CN - A.C.N. dispune
măsuri pentru reducerea vitezei de navigaĠie pentru convoaiele/navele aflate în marú
pe canal úi pentru intrarea în funcĠiune a sistemului de evacuare ape mari de la
ecluze;
x la depăúirea cotei +8,50 mrMB navigaĠia va fi oprită, iar canalul preia, cu prioritate,
funcĠia de evacuator de ape mari;
x navigaĠia pe canal va fi oprită pentru navele ce urmează să folosească în continuarea
în parcursul lor, Canalul Dunăre – Marea Neagră, dacă o astfel de interdicĠie este
luată pe acest canal;
x navigaĠia va fi oprită, de asemenea, atunci când în bieful II al Canalului Poarta Albă –
Midia, Năvodari apa depăúeúte cota +2,00 mrMB.
Procedurile de urmat în cazul apelor mari sunt cele prevăzute în Regulamentul pentru
gospodărirea cantitativă úi calitativă a apelor Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari.
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7.8. Pentru asigurarea stabilităĠii lucrărilor de protecĠie, susĠinere úi apărare, prevăzute pe
secĠiunea udată a canalului, coborârea nivelului apei din biefurile canalului se face treptat, cu
viteza de coborâre de cel mult 4 cm/oră.
7.9. În cazul unor evenimente rezultate din desfăúurarea navigaĠiei pe canal cu afectarea
sub orice formă a condiĠiilor normale de navigaĠie, sau obturarea, fie úi numai parĠială a secĠiunii
úenalului navigabil datorită producerii unor alunecări de teren, a prăbuúirii unor maluri, ziduri sau
mase de pământ, se procedează la oprirea navigaĠiei pe canal, deplasarea grupei tehnice a
CN - A.C.N. la faĠa locului pentru evaluarea situaĠiei úi a consecinĠelor, precum úi măsuri pentru
degajarea úenalului úi reluarea navigaĠiei.
7.10. AdministraĠia va lua măsuri pentru curăĠirea úi îndepărtarea vegetaĠiei stuficole úi
tăierea arbuútilor de pe taluzurile interioare. Vor fi, de asemenea, tăiaĠi úi îndepărtaĠi toĠi arbuútii
crescuĠi în spatele zidurilor de sprijin úi de pe taluzurile interioare ale digurilor canalului navigabil.
7.11. (1) La canalul navigabil sunt racordate 13 văi afluente. Amplasamentul acestora
este arătat în planúa 4.
(2) Debitele de apă ce pot ajunge în canal pe văile afluente úi pe versanĠii direcĠi sunt
prezentate în Regulamentul pentru gospodărirea cantitativă úi calitativă a apelor Canalului Poarta
Albă-Midia, Năvodari.
7.12. ConstrucĠiile pentru racordarea văilor afluente la canal au fost realizate astfel încât
vitezele transversale ale curentului de apă să fie mai mici de 0,3 m/s pentru a nu abate de la cursul
său convoiul care se deplasează pe canal.
7.13. (1) AdministraĠia va efectua periodic măsurători hidrografice, va verifica secĠiunea
canalului, respectiv úenalul navigabil la desprinderea din Canalul Dunăre-Marea Neagră, precum
úi pe tot traseul canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari, inclusiv pe zonele de racordare a văilor
afluente. AdministraĠia va organiza, de asemenea, evidenĠa depunerilor úi se va îngriji de
decolmatarea acestora úi executarea dragajelor corespunzătoare.
(2) CN – ACN va efectua periodic măsurători hidrografice úi va verifica secĠiunea
canalului respectiv úenalul navigabil pe tot traseul canalului. Se va acorda o atenĠie specială
zonelor de racord úi se va îngriji de întocmirea documentaĠiilor tehnice, respectiv de executarea
lucrărilor ce se impun.
(3) Verificările/măsurătorile vor fi executate după fiecare viitură importantă úi cel puĠin o
dată pe an.
7.14. La execuĠia dragajului pe calea navigabilă se vor respecta următoarele condiĠii:
x distanĠa pe orizontală până la care se poate apropia draga úi/sau orice alt utilaj
plutitor faĠă de zidurile de sprijin sau faĠă de pereul de pe taluzuri este de 3,00 m, iar
dragajul nu poate fi făcut la o distanĠă mai mică de 2,00 m de fundaĠia zidului de
sprijin sau de 1,50 m faĠă de taluzul prismului de stabilitate de la piciorul taluzului
secĠiunii udate a canalului;
x dragajul pe adâncime se face până la nivelul fundului canalului (+2,00 mrMB pe
bieful I, -4,25 mrMB pe bieful II úi –6,60 mrMJB pe bieful III), toleranĠele maxime
admise fiind de r20 cm.
7.15. AdministraĠia asigură întreĠinerea úi exploatarea canalului navigabil astfel încât pe
întreaga sa lungime secĠiunea proiectată a acestuia să fie liberă, navigaĠia să se poată desfăúura
fără nici un impediment, iar construcĠiile/uvrajele canalului să fie permanent în stare
corespunzătoare de funcĠionare.
7.16. Lucrările pentru întreĠinerea canalului navigabil, respectiv pentru menĠinerea
secĠiunii canalului la cotele proiectate, precum úi a amenajărilor realizate pentru racordarea văilor
afluente în stare normală de funcĠionare, vor fi programate úi executate astfel încât, grosimea
aluviunilor depuse în úenal sau pe zonele de racord a văilor afluente să nu depăúească, în nici o
situaĠie +1,00 m faĠă de cota din proiect.
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7.17. Orice obstacol aflat pe secĠiunea canalului va fi semnalizat potrivit reglementărilor în
vigoare.
7.18. Se interzice accesul navelor/convoaielor de barje pe canal dacă pe úenalul
navigabil nu sunt asigurate adâncimile necesare. Aceste adâncimi trebuie să fie mai mari decât
pescajul maxim admis cu cel puĠin 0,50 m.
7.19. (1) StaĠionarea/ancorarea navelor, a barjelor sau a altor ambarcaĠiuni pe canal, este
permisă numai în porturile canalului. Se precizează, de asemenea că, în lungul canalului nu sunt
permise operaĠiuni de încărcare/descărcare.
(2) În mod excepĠional, este acceptată staĠionarea/ancorarea navelor, barjelor sau a altor
ambarcaĠiuni, în alte puncte decât porturile canalului, numai în situaĠiile úi condiĠiile excepĠionale
prevăzute în partea a III-a, cap. 13 a prezentului regulament úi cu avizul Dispeceratului Central
CN – ACN.
7.20. Urmărirea comportării în timp, în exploatare, a căii navigabile se asigură de către
CN - A.C.N. prin vizualizare, inspecĠii úi măsurători periodice, cu localizarea precisă a
defecĠiunilor úi degradărilor constatate úi consemnarea stării de fapt în rapoarte úi/sau fiúe
semestriale, care vor cuprinde úi măsuri propuse spre a fi luate pentru asigurarea viabilităĠii căii
navigabile úi exploatarea ei la parametrii optimi.
CAP. 8. PROTECğII, CONSOLIDĂRI, APĂRĂRI PE TALUZURI
8.1. (1) SecĠiunea transversală a canalului navigabil a fost stabilită Ġinând seama de
condiĠiile geomorfologice, geotehnice úi hidrogeologice ale zonei traversate. Ea este trapezoidală
în cazul pământurilor coezive sau când această secĠiune se realizează între diguri úi
dreptunghiulară, în cazul secĠiunii realizate în calcare.
(2) Stabilitatea secĠiunii canalului este asigurată prin lucrări de apărare úi consolidare ale
căror tipuri au fost stabilite în proiectele de execuĠie.
8.2. Lucrările pentru asigurarea stabilităĠii secĠiunii udate a canalului, respectiv pentru
apărarea úi protecĠia taluzurilor au fost prevăzute/realizate potrivit celor precizate în cele ce
urmează:
x Începând de la desprinderea din Canalul Dunăre – Marea Neagră între
km 27+500 úi km 20+380 (km de proiectare / execuĠie 0+000 – 7+120), pe Valea
Adâncă, secĠiunea canalului este trapezoidală, iar taluzurile interioare sunt
protejate/apărate – inclusiv pe zona de acĠiune a valurilor cu prism din
anrocamente pe saltea din fascine sau pereu din piatră brută pe saltea din
fascine.
x În traversarea crestei de la Ovidiu km 20+380 úi km 12+680 (km de proiectare/
execuĠie 7+120 – 14+820) secĠiunea canalului este dreptunghiulară, iar taluzurile
sub cota +9,00 mrMB sunt apărate/protejate cu zoduri din beton.
x În bieful II, în traversarea lacului Sutghiol (Mamaia) ca úi pe zona dintre lacurile
Sutghiol (Mamaia) úi Taúaul (Năvodari) secĠiunea canalului este trapezoidală, iar
taluzurile interioare sunt protejate/apărate cu pereu din piatră brută pe saltea de
fascine sau prism din anrocamente pe saltea de fascine.
x În traversarea lacului Taúaul (Năvodari), pe zona de racord la ecluza Midia –
Năvodari, precum úi în bazinul fluvio-maritim al portului Midia au fost realizate
diguri din anrocamente pe saltea de fascine pentru a asigura delimitarea úenalului
navigabil.
x Taluzurile interioare aflate peste nivelul de acĠiune a valurilor úi anume între cotele
+9,00 úi +10,00 mrMB pe bieful I úi respectiv între cotele +3,50 úi 4,50 mrMB pe
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bieful II, au fost protejate cu caroiaje din elemente lineare din beton úi
însământare/înierbare.
8.3. Factorii care influenĠează negativ comportarea în exploatare a lucrărilor de protecĠie,
apărare úi consolidare, sunt:
x acĠiunea forĠelor hidrodinamice care se manifestă în urma depresionării pânzei de
apă subterană;
x scăderea bruscă a nivelului apei din canal;
x acĠiunea valurilor produse de vânt úi de circulaĠia navelor úi convoaielor cu viteze
mai mari decât cele luate în considerare (8 – 9 km/h);
x acĠiunea fenomenelor hidraulice generate de navele úi convoaiele aflate în
miúcare, cum sunt jetul elicei úi curentul invers, ce acĠionează asupra fundului úi
taluzurilor, precum úi a valurilor care acĠionează asupra taluzurilor.
x acĠiunile mecanice directe produse de nave, convoaie sau sloiuri prin izbiri, pod de
gheaĠă, precum úi ancorajul navelor.
8.4. ğinând seama de precizările făcute la punctul 8.3, se interzice:
x scăderea bruscă a nivelului apei în canal cu o viteză mai mare de 4 cm/oră sau
golirea acestuia;
x depăúirea nivelurilor, debitelor, adâncimilor úi vitezelor apei în canalul navigabil,
faĠă de prevederile de la punctul 2.6 al prezentului regulament;
x depăúirea vitezei de navigaĠie de 12 km/h, de către orice tip de navă; pentru
convoaiele de barje încărcate viteza maximă este de 10 km/h, iar viteza
recomandată este de 8-9 km/h;
x umplerea úi golirea ecluzelor într-un timp mai scurt decât cel prevăzut în
documentaĠie úi reglementările aferente;
x ancorarea navelor úi convoaielor, fără respectarea strictă a regulamentului de
navigaĠie;
8.5. (1) Lucrările de protecĠie, apărare úi consolidare necesită o urmărire permanentă.
Deteriorarea acestora are consecinĠe negative importante, privind stabilitatea taluzurilor
canalului.
(2) AdministraĠia va acĠiona hotărât împotriva celor ce produc dislocări ale pietrei brute din
sistemul de protecĠie úi apărare a taluzurilor, precum úi împotriva celor ce sustrag piatra brută din
gabioanele de pe taluzuri.
(3) AdministraĠia are obligaĠia să urmărească starea tehnică úi comportarea lucrărilor
canalului, să delimiteze zonele pe care se constată degradări, distrugeri sau avarii, să determine
cauzele acestora úi să ia măsuri pentru recuperarea prejudiciului adus de către cei vinovaĠi úi să
ia măsuri pentru consolidarea/refacerea zonelor afectate.
8.6. Principalele cauze ale degradărilor constatate sunt arătate în cele ce urmează:
x distrugeri úi degradări provocate prin sustragerea pietrei brute din apărările realizate
pe taluzuri;
x scoaterea/desfacerea pietrei brute de către pescari în scopul realizării unor
improvizaĠii (scaune, trepte, reazeme etc.);
x desfacerea/distrugerea gabioanelor (sustragerea plasei, a carcasei din fier beton, a
pietrei brute din gabioane etc.);
x calamităĠi naturale provocate de ploi torenĠiale intense;
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x nefinalizarea lucrărilor proiectate iniĠial, precum: cavalieri, úanĠuri úi rigole, drenuri,
descărcători de ape, desecări, protecĠii pe taluzuri, plantaĠii, înierbări, lucrări pentru
colectarea úi dirijarea apelor de suprafaĠă etc.
8.7. Pentru asigurarea condiĠiilor normale de exploatare a Canalului Poarta Albă-Midia,
Năvodari úi menĠinerea stării de viabilitate a lucrărilor executate, este necesar să se ia
următoarele măsuri:

x

x
x

întreĠinerea platformei de la cota +10,0 mrMB, respectiv de la cota +4,50 mrMB,
asigurarea continuităĠii úi viabilităĠii drumului pentru intervenĠii de urgenĠă, exploatare
úi întreĠinere, a rigolelor de colectare úi conducere a apelor pluviale, precum úi a
podeĠelor ce asigură descărcarea în canal;
finalizarea úi întreĠinerea protecĠiilor/apărărilor prevăzute pe taluzuri;
finalizarea tuturor lucrărilor de racordare a văilor afluente la canal úi execuĠia lucrărilor
care să permită accesul apei în canal;

x

drenarea, captarea, scurgerea úi descărcarea exfiltraĠiilor de pe taluzurile de
deasupra cotei +10,0 mrMB úi respectiv +4,50 mrMB;

x

realizarea lucrărilor de consolidare úi susĠinere a taluzurilor pe zonele instabile, în
primul rând cele constituite din argile;

x
x
x

continuarea plantării taluzurilor cu vegetaĠie de protecĠie, acolo unde este cazul,
înierbarea suprafeĠelor prevăzute a fi protejate în acest mod úi revenirea periodică pe
suprafeĠele neprinse prin plantaĠiile úi înierbările realizate anterior;
execuĠia cavalierilor úi captarea apelor de la marginea amprizei;
refacerea descărcătorilor rupĠi úi finalizarea tuturor descărcătorilor de pe taluzuri astfel
încât apa să se scurgă pe taluzuri numai prin rigolele, úanĠurile úi descărcătorii
prevăzuĠi.

8.8. (1) Se va acorda o atenĠie deosebită supravegherii úi întreĠinerii lucrărilor pentru
decolmatarea úi evacuarea apelor (drenuri, rigole, úanĠuri, podeĠe) de pe platforma de cotă
+10,0 mrMB sau +4,50 mrMB, de pe taluzuri úi de la marginea amprizei.
(2) AdministraĠia va îndepărta periodic vegetaĠia acvatică (stufăriúul) crescută pe taluzuri,
precum úi arbuútii crescuĠi în spatele zidurilor de sprijin.
8.9. AdministraĠia are obligaĠia să organizeze evidenĠa comportării lucrărilor de apărări,
protecĠii, consolidări taluzuri, să întocmească programul de reparaĠii úi intervenĠii pentru
remedierea degradărilor apărute úi prevenirea extinderii lor, precum úi de finalizare a lucrărilor de
investiĠie rămase de executat faĠă de proiectele aprobate.
8.10. AdministraĠia trebuie, de asemenea, să iniĠieze un program de monitorizare a
urmăririi variaĠiei nivelurilor apei subterane pe zona de platou prin sistemul de puĠuri piezometrice
existente pentru prevenirea unor fenomene de pierdere a stabilităĠii taluzurilor înalte.
CAP. 9. NODURI HIDROTEHNICE, ECLUZE
9.1. (1) Necesitatea racordării canalului la nivelul lacurilor Siutghiol (Mamaia) úi Taúaul
(Năvodari), precum úi cu portul maritim Midia, în condiĠiile unui regim controlat de debite úi
niveluri, a determinat existenĠa celor două noduri hidrotehnice de la Ovidiu úi de la Midia Năvodari.
(2) Obiectele/uvrajele din la Nodul Hidrotehnic Ovidiu care condiĠionează funcĠionarea
canalului sunt:
x ecluza dublă având amplasamentul úi dimensiunile precizate la cap. 2, punctul 2.8, cu
porturile de aúteptare aferente, amonte úi aval.
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(3) Obiectele/uvrajele din Nodul Hidrotehnic Midia - Năvodari care, de asemenea,
condiĠionează funcĠionarea canalului sunt:
x ecluza dublă având dimensiunile menĠionate la cap. 2, punctul 2.8, cu porturile de
aúteptare aferente; ecluzele de la Midia - Năvodari au în plus, faĠă de cele de la
Ovidiu, instalaĠiile pentru funcĠionarea perdelelor de aer din zona capului aval, pentru
prevenirea salinizării apei din bieful II al canalului navigabil;
x galeriile úi instalaĠiile aferente pentru evacuarea apelor mari din bieful II.
9.2. (1) Principalele elemente constructive úi lista principalelor echipamente de la ecluze
sunt date în anexa 3.
(2) SoluĠiile constructive ale ecluzelor de la Ovidiu sunt arătate în planúa 5, iar cele ale
ecluzelor de la Midia - Năvodari în planúa 6.
(3) Alimentarea cu apă a sasurilor ecluzelor este asigurată astfel:
x la ecluza Ovidiu alimentarea se face totdeauna din bieful I al căii navigabile, prin
capul amonte al ecluzelor;
x la ecluzele Midia - Năvodari, alimentarea cu apă se face totdeauna din bieful II al căii
navigabile, prin galerii.
9.3. (1) Porturile de aúteptare adiacente ecluzelor, sunt alcătuite din danele de acostare,
construcĠiile de dirijare úi din construcĠiile de dirijare de la molul central. Ele sunt destinate
staĠionării navelor/convoaielor aflate în aúteptarea operaĠiunilor de ecluzare sau pentru
efectuarea unor intervenĠii tehnice decise de dispeceratul zonal aferent sau de úeful ecluzei,
precum úi pentru a asigura intrarea navelor/convoaielor în ecluze.
(2) Lungimea porturilor de aúteptare amonte úi aval la ecluzele de la Ovidiu este de
290 m, La ecluzele de la Midia - Năvodari portul de aúteptare amonte are lungimea de 290 m úi a
fost realizat numai la malul drept, dat fiind necesitatea asigurării accesului spre LuminiĠa. Portul
de aúteptare aval al ecluzelor de la Midia - Năvodari are lungimea zonei de acostare de 145 m.
LăĠimea între construcĠiile de acostare la toate porturile de aúteptare este de 90 m.
(3) În planúa 7 se prezintă porturile de aúteptare de la ecluzele Ovidiu, iar în planúa 8
porturile de aúteptare de la ecluzele Midia - Năvodari. În anexa 4 sunt prezentate caracteristicile
funcĠionale ale porturilor de aúteptare.
9.4. În mod normal fiecare ecluză funcĠionează 300 zile/an, iar 65 zile/an sunt destinate
reviziilor úi intervenĠiilor periodice planificate.
9.5. (1) Ecluzele pot funcĠiona simultan úi anume una funcĠionează în sens amonte-aval,
cealaltă în sens aval-amonte úi se va evita ca ambele sasuri să fie pline cu apă la cota maximă
în acelaúi timp. Ele pot funcĠiona úi în acelaúi sens cu diferenĠă de cel puĠin 8 minute.
(2) În timpul ecluzării, convoaiele/navele se leagă la bolarzii plutitori care sunt montaĠi în
niúe special practicate în bajoaierele sasului.
(3) Durata de ecluzare a unui convoi este în medie de cca. 35 min., funcĠie de capacitatea
acestuia úi puterea împingătorului.
9.6. Personalul de exploatare úi întreĠinere trebuie să fie bine pregătit profesional úi să
cunoască foarte bine condiĠiile de funcĠionare pentru toate echipamentele de la ecluze úi porturile
de aúteptare.
9.7. Personalul însărcinat cu exploatarea úi întreĠinerea ecluzelor urmăreúte:
x regimul nivelurilor apelor mari úi foarte mari ca urmare a producerii precipitaĠiilor în
bazinul hidrografic al Canalului Dunăre-Marea Neagră úi Poarta Albă-Midia, Năvodari;
x regimul de temperaturi scăzute sub –120C;
x să semnaleze úi să dispună măsuri atunci când observă că circulaĠia navelor/
convoaielor se face fără respectarea condiĠiilor impuse de regulamentul de navigaĠie;
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x
x
x
x

regimul vânturilor cu viteze mai mari de 10 m/s;
regimul de pornire úi de oprire bruscă a centralelor hidroelectrice;
acĠiunea corozivă a apei úi mediului din zona Mării Negre;
prezenĠa în zona a unor vizitatori úi/sau a unor vehicule fără aprobarea conducerii
CN - A.C.N. úi fără verificările corespunzătoare este interzisă.

9.8. (1) In timpul exploatării, toate aparatele de măsură úi control cu care au fost dotate
ecluzele vor fi Ġinute sub regim special de urmărire úi înregistrare potrivit prevederilor specificate
în documentaĠia tehnică.
(2) Aparatele de măsură úi control, precum úi parametri supuúi urmăririi în timpul
exploatării sunt:
x dispozitivele hidrometrice - pentru subpresiune, presiunea totală úi împingerea
activă a umpluturilor
x rocmetrii úi reperi de nivelment - pentru umflarea, decomprimarea úi tasarea
rocilor de fundaĠie
x mărcile pe taluzuri, pendulele inverse úi pilaútrii de aliniament - pentru deplasări
orizontale ale taluzurilor úi construcĠiilor
x teledilatometrele DGC - pentru deformaĠii relative între elementele de construcĠii
x extensometrele tip F 4 - pentru deformaĠii specifice liniare la betoane
x dinamometrele DT - pentru eforturi unitare în armături
x teletermometrele STR - pentru exotermia betoanelor
(3) AdministraĠia pune la dispoziĠia personalului însărcinat cu exploatarea úi întreĠinerea
ecluzelor scheme cu poziĠia aparatelor de măsură úi control, modele ale fiúelor de înregistrare úi
de calcul, limitele admise úi frecvenĠa înregistrărilor.
9.9. In exploatarea ecluzelor se va Ġine seama de următoarele interdicĠii:
x ecluzele nu vor funcĠiona pentru navigaĠie pe timpul cât în canal se descarcă ape
provenite din bazinul hidrografic în urma unor ploi abundente, dacă nivelul apei în
bieful I depăúeúte cota +8,00 mrMB, sau cota +2,00 mrMB în bieful II;
x porĠile ecluzelor din capul amonte úi aval, în nici o situaĠie, nu vor fi deschise în
acelaúi timp, iar apele dintr-un bief în altul nu vor fi evacuate prin deschiderea
ambelor porĠi;
x este interzis să se facă operaĠiuni de ecluzare “în acelaúi sens” cu ecluzele gemene
de la Ovidiu sau de la Midia - Năvodari, operaĠiunea se poate face numai cu o
decalare de cel puĠin 8 minute;
x nu se admite revizia tehnică simultană a celor două ecluze, revizia se va face astfel
încât o ecluză să fie permanent în funcĠiune; perioada de revizie nu va fi programată
în timpul apelor mari;
x nu se admite accesul în spaĠiul împrejmuit de la ecluze pentru persoane sau vehicule
neautorizate;
x în ecluze úi în porturile de aúteptare de la ecluze nu sunt permise operaĠiuni de
încărcare-descărcare mărfuri úi nici preluarea, sau coborârea unor persoane de pe
nave;
x este interzisă lăsarea la apă a lanĠurilor ancorelor sau parâmelor în timpul ecluzării;
x la fiecare legătură de la navă la bolarzii ecluzei se va afla permanent câte un membru
al echipajului, care în cazul blocării bolardului va da drumul la legătură;
x comandanĠii navelor/convoaielor sunt obligaĠi să execute toate dispoziĠiile date de
operatorul de ecluză privind ordinea úi modul de intrare în ecluză
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CAP. 10. DESCĂRCĂTORUL DE APE MARI DIN LACUL TAùAUL (NĂVODARI)
10.1. În lacul Taúaul (Năvodari) ajung viiturile ce se formează – la ploi torenĠiale – pe 10
văi afluente.
10.2. La data construcĠiei Canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari apele mari din lacul
Taúaul (Năvodari) erau evacuate către mare printr-un sistem comun Taúaul – Corbu, a cărui
principal uvraj este stăvilarul Corbu, situat în colĠul de Sud – Est al lacului Taúaul (Năvodari),
realizat pentru o capacitate de evacuare de 20 m3/sec. Acest sistem a fost păstrat în totalitate úi
se află în funcĠiune.
10.3. (1) Pentru păstrarea condiĠiilor de exploatare ale lacului Taúaul (Năvodari) úi a
sistemului de evacuare a apelor către mare a fost necesară stăvilarului Taúaul, amplasat în digul
ce delimitează către Nord acvatoriul portului LuminiĠa (planúa 9).
(2) Evacuarea apelor receptate prin stăvilarul Taúaul în bazinul portuar LuminiĠa se face,
către Marea Neagră, prin stăvilarul Corbu. Acest stăvilar se află în exploatarea/administrarea
A.N. Apele Române – DirecĠia Ape Dobrogea – Litoral.
10.4. Stăvilarul Taúaul este echipat cu stavile plane úi grătare metalice. Debitul de
evacuare a acestui stăvilar este de 20 m3/sec., identic cu al stăvilarului Taúaul – Corbu.
10.5. PoziĠia normală a stăvilarului este cu vanele închise, cu grătarele în niúe úi
batardourile depozitate în depozitul de echipamente.
10.6. Manipularea tuturor echipamentelor de la stăvilarul Taúaul se face cu
automacaraua.
10.7. (1) Revizia vanelor se face astfel ca una dintre ele să rămână în stare de
funcĠionare normală.
(2) Revizia vanelor se face la adăpostul batardourilor, după ce au fost introduse pe poziĠie
de o parte úi de alta a vanei úi golirea apei din incintă, cu o pompă de intervenĠie.
(3) Grătarele se curăĠă manual, fiind ridicate cu automacaraua.
10.8. (1) Stăvilarul Taúaul funcĠionează corelat cu nodul hidrotehnic Midia – Năvodari úi
cu stăvilarul Corbu.
(2) În consecinĠă, este necesar ca CN – ACN – SA să-úi coordoneze exploatarea acestui
stăvilar cu AN – Apele Române – DirecĠia de Ape Dobrogea – Litoral úi să stabilească reguli
stricte care să permită gospodărirea complexă a apelor lacului Taúaul cu cele din bazinul portului
LuminiĠa, respectiv bieful 2 al canalului navigabil úi cu sistemul de evacuare a apelor către Marea
Neagră, care este comun cu al lacului Corbu.
CAP.11. PORTURILE CANALULUI
11.1. Amplasamentul porturilor canalului:
- Portul Ovidiu km 11+000 (16+500)
- Portul LuminiĠa km 0 pe ramura Taúaul (Năvodari).
11.2. În planúa nr.10 este prezentat portul Ovidiu, iar în planúa nr.11 portul LuminiĠa.
Elementele tehnico funcĠionale ale porturilor canalului sunt cele din anexa 5.
11.3. (1) În ambele porturi ale Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari se desfăúoară:
-

activităĠi comerciale úi industriale;
activităĠi de aúteptare, desfacere-refacere convoaie.

(2) Aceste activităĠi sunt efectuate de către agenĠi economici autorizaĠi, prin concesionare,
asociere, cesiune, închiriere sau alte forme prevăzute de lege, pe bază de contracte perfectate
cu AdministraĠia.
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(3) Se face precizarea că la danele de aúteptare, precum úi la cele de desfacere-refacere
convoaie nu pot fi efectuate operaĠiuni de încărcare-descărcare-manipulare mărfuri.
(4) ConstrucĠiile de acostare de la danele de aúteptare nu pot fi izbite/acroúate sub nici o
formă, de către navele/convoaiele ce efectueză manevre în zonă.
11.4. (1) AdministraĠia pune la dispoziĠia utilizatorilor, în mod nediscriminatoriu, infra,
respectiv suprastructurile aflate în administrare, prin formele prevăzute de lege.
(2) În situaĠia când utilizatorii nu folosesc respectivele infra/suprastructu potrivit
destinaĠiei, sau atunci când, prin activitatea desfăúurată, sunt deteriorate construcĠiile sau
uvrajele canalului sau porturilor aferente, AdministraĠia va retrage utilizatorilor autorizaĠia de
folosinĠă acordată, iar construcĠiile/ uvrajele deteriorate vor fi reparate / refăcute de către aceútia.
11.5. Pentru activităĠile desfăúurate sau serviciile primite, utilizatorii sunt obligaĠi să achite
taxele corespunzătoare către AdministraĠie, pe baza tarifelor legale úi să suporte pagubele
provocate.
11.6. La cheurile verticale lăĠimea zonei de operare este de 15 m, măsurată de la muchia
coronamentului cheului dinspre apă.
Pe zona de operare sarcina maximă admisă este de 4 t/m2.
În continuarea zonei de operare se află zona de stocare cu o lăĠime maximă de 15 m. Pe
această zona sarcina maximă admisă este de 6 t/m2.
11.7. Schimbarea destinaĠiei unor dane, cheiuri, platforme, faĠă de proiectul iniĠial, precum
úi schimbarea tehnologiei de operare-depozitare poate fi făcută cu acordul expres dat de
AdministraĠie, pe baza avizului proiectantului general al canalului.
11.8. AdministraĠia asigură întreĠinerea, repararea úi funcĠionarea infrastructurii úi
suprastructurii porturilor úi a serviciilor portuare.
11.9. AdministraĠia are obligaĠia semnalizării úi balizării acvatoriului portuar úi a úenalului
de acces.
11.10. Avariile, degradările sau disfuncĠionalităĠile provocate infrastructurilor, construcĠiilor
poartuare, instalaĠiilor sau semnalizărilor vor fi comunicate AdministraĠiei de cei care le-au
provocat sau observat, iar răspunderea pentru pagubele provocate cade exclusiv în sarcina celor
ce le-au produs, care sunt obligaĠi să suporte refacerea lor úi toate daunele rezultate.
11.11. În acvatoriul porturilor sunt interzise:
x manevrele cu ancorele la apă, cu excepĠia manevrelor pe vânt puternic, pe baza
avizului AdministraĠiei;
x ancorarea în locurile unde există interdicĠie;
x executarea de lucrări sub apă sau alte lucrări care ar pune în pericol siguranĠa
navigaĠiei úi a construcĠiilor hidrotehnice, fără avizul AdministraĠiei úi fără
supravegherea Căpităniei portului;
x utilizarea semnalelor fonice în afara celor prevăzute de regulile de navigaĠie.
11.12. În timpul staĠionării navelor în porturi sunt, de asemenea, interzise:
-

scăldatul în acvatoriul portului;

-

conectarea la reĠelele electrice, telefonice, de apă úi canalizare fără autorizarea
AdministraĠiei;
utilizarea sau introducerea la bordul navelor a armelor, muniĠiilor, materialelor
explozive sau radioactive sau altor aparate militare;
accesul la bord a persoanelor ce nu fac parte din echipaj, fără autorizaĠia
AdministraĠiei;
aruncarea gunoaielor úi deversarea apelor neepurate de la bord;
instalarea în acvatoriu a sculelor úi uneltelor de pescuit.

-
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11.13. ActivităĠile de întreĠinere úi reparare a infrastructurilor úi suprastructurilor portuare
precum úi de dragare a bazinului în vederea menĠinerii adâncimilor prevăzute în proiectul iniĠial se
organizează de către AdministraĠie fie direct, fie prin intermediul unor agenĠi economici pe bază de
contract. Proiectele de reparaĠii vor fi avizate de proiectantul general al canalului.
11.14. AdministraĠia are obligaĠia de a efectua întreaga activitate de măsurători
hidrografice în bazinul portuar úi de a organiza evidenĠa comportării cheiurilor, a danelor, a
instalaĠiilor úi a fiecărei construcĠii de pe platforma portului.
11.15. (1) Dragajul pentru asigurarea adâncimilor în acvatoriu úi la dană se execută de
către agenĠi economici în baza unui contract încheiat cu AdministraĠia, în condiĠiile prevăzute la
cap. 1 pct. 1.16 (1). Lucrările vor fi semnalizate în mod corespunzător, conform regulilor interne
úi internaĠionale în vigoare.
(2) DistanĠa până la care pot fi efectuate dragaje este de 2,0 m faĠă de fundaĠia cheiului
de acostare sau 1,50 m faĠă de linia exterioară a prismului de stabilitate prevăzut în proiectul de
execuĠie iniĠial la baza taluzurilor secĠiunii udate.
11.16. (1)AdministraĠia reglementează modalităĠile de acces în acvatoriul porturilor úi de
circulaĠie a navelor. AdministraĠia reglementează, de asemenea, sistemul de semnalizare úi de
circulaĠie a autovehiculelor úi persoanelor în incinta porturilor.
(2) Supravegherea modului cum sunt respectate aceste prevederi úi aplicarea
penalităĠilor în cazul încălcării lor revine PoliĠiei Portuare.
11.17. Expunerea unor reclame în incinta porturilor, indiferent de locul de amplasare se
face numai cu avizul AdministraĠiei.
11.18. Contractele încheiate cu AdministraĠia vor conĠine obligaĠiile agenĠilor economici
privind protecĠia mediului, stabilite conform legislaĠiei în vigoare, referitoare la:
x colectarea, tratarea, depozitarea, reciclarea deúeurilor rezultate din activităĠile proprii;
x evacuarea apelor menajere uzate în reĠeaua de canalizare portuară.
x salubrizarea spaĠiului úi teritoriului în care îúi desfăúoară activitatea.
11.19. Este interzisă aruncarea în acvatoriul porturilor de obiecte sau materiale de orice
fel. De asemenea, este interzisă evacuarea hidrocarburilor ori amestecurilor de hidrocarburi, a
produselor chimice sau radioactive.
11.20. În cazul unor scurgeri de substanĠe poluante în acvatoriul portului, comandantul
navei/operatorul portuar sunt obligaĠi să aducă la cunoútinĠă imediat acest fapt AdministraĠiei úi
Căpităniei, precum úi circumstanĠele în care acestea s-au produs úi să ia toate măsurile posibile
pentru oprirea acĠiunii poluante. DeĠinătorii navei poluatoare, respectiv operatorul portuar ce a
provocat poluarea sunt obligaĠi să suporte cheltuieli cauzate de intervenĠiile A.C.N. pentru
lichiderea poluării, precum úi eventualele daune aduse altor beneficiari de folosinĠe.
CAP. 12. DRUMURI ùI PODURI
12.1. FuncĠionarea Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari la parametri aprobaĠi úi
asigurarea tuturor folosinĠelor sale implică existenĠa unei reĠele de drumuri pentru intervenĠii de
urgenĠă, exploatare úi întreĠinere cu podurile aferente, care să permită accesul rapid úi pe orice
timp a mijloacelor tehnice úi a personalului atât în lungul canalului cât úi la obiectivele úi uvrajele
sale.
12.2. ReĠeaua drumurilor de urgenĠă, exploatare úi întreĠinere aflate în exploatarea
canalului (anexa 6), cuprinde:
x drumurile pentru intervenĠii de urgenĠă, exploatare úi întreĠinere de pe
coronamentul digurilor canalului úi de pe platforma de cotă +10,00 mrMB úi de
cota +4,50 mrMB;
x drumurile de la marginea amprizei de debleu, pe zona de platou a canalului;
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x drumurile ce asigură legătura amprizei úi cele de pe platforma de la cota +10,00
mrMB, cu acces pe taluzuri;
x drumurile de acces de la reĠeaua drumurilor publice la drumurile de exploatare úi
de întreĠienere a canalului, precum úi la obiectivele/uvrajele canalului.
12.3. Caracteristicile podurilor rutiere aflate pe drumurile de urgenĠă, exploatare úi
întreĠinere aflate în concesiunea CN – ACN sunt arătate în anexa nr. 7, de pe aceste drumuri.
12.4. (1) Pe drumurile pentru intervenĠiile de urgenĠă, exploatare úi întreĠinere, pe cele
realizate pe taluzurile canalului pe zona de platou, precum úi pe drumurile de acces la
obiectivele/uvrajele canalului nu este permisă circulaĠia publică. Pe aceste drumuri pot circula
numai mijloacele de transport, utilajele úi personalul ce execută lucrări aferente căii navigabile,
autorizate de către CN - A.C.N.
(2) În mod excepĠional, pe drumurile de la marginea amprizei de debleu, pe zona de
platou a canalului, pot circula cu permisiunea A.C.N., vehicule ale persoanelor fizice úi juridice ce
deĠin terenuri adiacente canalului. Accesul acestora este permis numai cu autorizarea strictă a
CN - A.C.N. úi cu contribuĠia acestora la întreĠinerea drumului.
12.5. Exploatarea úi întreĠinerea drumurilor úi podurilor din anexele 6 úi 7 cade în sarcina
CN - A.C.N.
AdministraĠia:
x va vizualiza lucrările de drumuri úi poduri, cel puĠin semestrial;
x va asigura continuitatea drumurilor dând prioritate drumurilor pentru intervenĠii de
urgenĠă, exploatare úi întreĠinere din lungul canalului úi celor de acces la
obiective/uvraje;
x va menĠine în stare de circulaĠie toate aceste drumuri úi poduri pentru a fi
practicabile pe orice timp úi a face posibilă intervenĠia rapidă, în caz de necesitate,
a mijloacelor tehnice úi personalului aferent, în orice punct din lungul canalului úi
la oricare din obiectele/uvrajele sale;
x va obliga pe ceilalĠi utilizatori la refacerea úi menĠinerea drumurilor úi podurilor în
stare corespunzătoare.
CAP. 13. INSTALAğII DE TELECOMUNICAğII ùI FLUXUL INFORMAğIONAL
13.1. Exploatarea úi întreĠinerea Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari se realizează pe
baza înregistrării úi transmiterii unui flux informaĠional continuu între punctele, respectiv
obiectele/uvrajele căii úi Dispeceratul Central de la Agigea úi invers.
Exploatare Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari este condusă operativ de către
Dispeceratul Central Agigea.
13.2. (1) Dispeceratul de navigaĠie dispune de mijloace de informare privind:
x poziĠia úi parametrii de circulaĠie ai navelor;
x datele necesare pentru urmărirea úi coordonarea traficului pe timpul parcursului
navelor pe traseu, în porturi, la racordul cu Canalul dunăre-Marea Neagră úi cu portul
Midia;
x starea canalului navigabil, a ecluzelor de la Ovidiu úi Midia - Năvodari, a celorlalte
construcĠii úi instalaĠii de pe canal;
x situaĠia semnalelor de navigaĠie;
x parametrii meteorologici ai zonei;
x modul de desfăúurare a operaĠiunilor de ecluzare;
x coordonarea operării navelor în porturile canalului.
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(2) Pentru dirijarea navigaĠiei pe Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari funcĠionează
sistemul VTMIS, legături radio úi telefonice, sistemele de semnalizare la poduri, sistemele de
semaforizare de la ecluze úi instalaĠiile specifice de incintă (interfon, sonorizare, coloane de apel
urgenĠă).
13.3. Pentru gospodărirea apelor este necesar să se realizeze sistemul automat de
înregistrare úi transmitere către Dispeceratul Central a datelor privind nivelurile, debitele
prelevate/descărcate, parametrii de calitate, regimul ploilor în bazinul hidrografic, prezenĠa
produselor petroliere etc., asigurându-se astfel accesul la toate informaĠiile necesare úi
conducerea eficientă a întregii activităĠi
13.4. Principalele instalaĠii úi aparate pentru dirijarea navigaĠiei pe Canalul Poarta AlbăMidia, Năvodari sunt arătate în cele ce urmează.
Pe timpul tranzitării, navele vor face ascultare permanentă în canalul de radiotelefonie
VHF 71 – frecvenĠa 156,575 MHz care asigură zona de navigaĠie Basarabi – Medgidia de pe
Canalul Dunăre-Marea Neagră km 15 (49+410) úi km 49 (15+410), precum úi pe întregul traseul
al Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari, inclusiv ramura LuminiĠa – Taúaul.
Permisiunea de intrare pe Canalul navigabil Poarta Albă-Midia, Năvodari dinspre portul
Midia se obĠine din partea Dispeceratului Central – canal de lucru VHF 74 – frecvenĠa 156,725
MHz. Începând cu zona de apropiere de avanportul aval al ecluzei de la Năvodari operaĠiunile
sunt preluate de dispecerul aflatîn turnul de control al ecluzei.
StaĠiile fixe úi cele mobile din dotare au puterea de 10 W cu alimentare din reĠea sau de la
instalaĠia electrică a navelor;
StaĠiile portabile au puterea de 0,5 W, fiind alimentate cu baterii.
StaĠiile fixe úi mobile portabile sunt acĠionate direct úi lucrează în sistem simplex.
13.5. (1) Sistemul informaĠional de management al traficului navelor (VTMIS), asigură
cunoaúterea poziĠiei navei, încadrarea în graficul de marú, respectiv abaterea de la acesta.
(2) Pe fiecare navă se instalează un transponder care transmite permanent poziĠia navei
unei staĠii de bază amplasată pe turnul radioreleului. De aici, coordonatele navei sunt transmise
la Dispeceratul Central CN – ACN.
IndicaĠiile sunt afiúate pe un display sub formă de imagine ce reprezintă traseul canalului
navigabil pe care apare poziĠia navei în momentul respectiv.
13.6. (1) Dispeceratul Central CN – ACN úi personalul ce asigură desfăúurarea activităĠii
la ecluze úi în porturi au în dotare echipamente de telefonie automată úi radio pentru
interconectarea reciprocă.
(2) Conducerea úi dirijarea navigaĠiei se asigură, de asemenea, prin:
x sistemul de semnalizare de la retragerea pe canal dinspre Canalul Dunării –
Marea Neagră úi din portul Midia;
x sistemul de semnalizare de la poduri, de la porturi úi de pe traseul canalului;
x sistemul de semnalizare úi semaforizare de la ecluze;
x instalaĠiile specifice din incinta ecluzelor úi porturilor úi anume interfonie,
sonorizare, coloane de apel urgenĠă
13.7. CN – ACN dispune de staĠie – releu la Ovidiu pentru a coordona úi conduce
sistemul informaĠional de navigaĠie úi gospodărire a apelor canalului.
13.8. CN – ACN are obligaĠia de a menĠine în perfectă stare de funcĠionare sistemul
informaĠional de management al traficului úi de gospodărire a apei, precum úi pe cel de alarmare
pentru situaĠii de avarii úi accidente.
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PARTEA a III-a

FOLOSINğELE CANALULUI POARTA ALBĂ-MIDIA, NĂVODARI

CAP. 14. NAVIGAğIA PE CANALUL POARTA ALBĂ-MIDIA, NĂVODARI
14.1. Intrarea pe canalul navigabil úi tranzitarea lui este permisă tuturor navelor de
transport mărfuri úi călători, indiferent de pavilionul acestora cu condiĠia respectării regulilor de
navigaĠie aferente Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari, a Reglementărilor sanitare, vamale, de
prevenire úi combatere a poluării, în vigoare în România úi a prevederilor unor acorduri úi
convenĠii internaĠionale la care România este parte.
14.2. (1) NavigaĠia pe Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari se efectuează în mod curent
cu nave fluviale care navighează independent sau în formaĠie de convoi împins, care se înscriu
în dimensiunile de gabarite precizate la cap. 2 pct. 2.1.
(2) Pe canal pot fi admise úi nave fluvio-maritime cu condiĠia ca acestea să se înscrie în
dimensiunile de gabarit precizate la pct. 2.1.
14.3. (1) LăĠimea convoiului standard este de 11,40 m, lungimea maximă de 119,50 m,
iar pescajul maxim 4,00 m.
(2) Cu avizul special al AdministraĠiei se poate admite ca lăĠimea convoiului să poată
depăúi B = 11,40 m úi să ajungă până la B = 12,00 m, iar pescajul maxim până la T = 4,25 m;
(3) NavigaĠia unor convoaie cu dimensiunile sporite potrivit celor precizate mai sus se
poate face cu restricĠii de viteză la intersecĠia úi depăúirea altor nave úi numai cu acordul expres
al CN - A.C.N.
14.4. FormaĠia standard de convoi împins atât pentru navigaĠia în amonte cât úi în aval
este alcătuită dintr-o unitate/barjă cu împingătorul aferent.
Cu avizul special al AdministraĠiei, în cazul mărfurilor nepericuloase se poate admite un
număr mai mare de nave în formaĠie, cu condiĠia ca dimensiunile convoiului să nu depăúească
gabaritele maxime prevăzute la pct. 14.3.
13.5. NavigaĠia pe canal se efectuează cu respectarea úi în conformitate cu “Regulile de
navigaĠie pe Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari”, stabilite prin ordin al Ministerului
Transporturilor, în conformitate cu reglementările interne úi cu acordurile úi convenĠiile
internaĠionale la care România este parte.
14.6. Intrarea/ieúirea navelor sau convoaielor în/din canalul navigabil, precum úi navigaĠia
pe canal sunt permise numai cu aprobarea AdministraĠiei úi cu respectarea prezentului
regulament, iar derularea concretă a activităĠii se face potrivit programului comunicat
comandanĠilor de nave/ convoaie de către controlorii de trafic.
14.7. (1) În vederea obĠinerii permisiunii de a intra, respectiv de a tranzita canalul,
armatorul, operatorul sau agentul trebuie să transmită AdministraĠiei, documentul denumit
„Avizare pentru tranzitare”, sub forma reglementată.
Avizarea pentru tranzitare se transmite cu cel puĠin 6 ore înainte de plecarea din rada
fluvio-maritimă a portului Midia, respectiv plecarea de la frontul de aúteptare, desfacere/refacere
convoaie de la confluenĠa canalelor navigabile Dunăre – Marea Neagră úi Poarta Albă – Midia,
Năvodari.
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(2) În cazul când întraarea/tranzitarea se face prin Canalul Dunăre-Marea Neagră se vor
respecta úi prevederile Regulamentului de exploatare úi întreĠinere Canal Dunăre-Marea Neagră.
(3) Pentru mărfurile periculoase precum: materiale radioactive, explozivi úi altele similare
„Avizarea pentru tranzitare” se solicită cu cel puĠin 12 ore înainte úi se repetă cu 6 ore înainte de
sosirea navei/convoiului în rada fluvială Midia sau la frontul de aúteptare desfacere/refacere
convoaie de la confluenĠa canalelor navigabile Dunăre – Marea Neagră úi Poarta Albă – Midia,
Năvodari.
14.8. ComandanĠii de nave/convoaie au obligaĠia de a anunĠa prin radiotelefon, cu cel
puĠin două ore înainte de sosirea în radă, intenĠia de tranzitarea a canalului, respectiv pe ce
sector intenĠionează să navigheze.
De asemenea, comandanĠii vor preciza dacă sunt posesori ai brevetului „Căpitan de
navigaĠie prin canalele navigabile Cat. D”, iar în caz contrar, când nu au în cadrul echipajului un
posesor al acestui brevet sunt obligaĠi să solicite ACN o persoană care să posede un astfel de
brevet care va asista pe comandantul navei/convoiului pe timpul cât tranzitează canalul
navigabil.
14.9. (1) La sosirea în rada fluvială Midia, comandantul navei/convoiului va intra în
legătură radio cu dispeceratul de navigaĠie pe canalul VHF 74.
ComandanĠii navelor/convoaielor vor comunica dispeceratului zonal ora úi poziĠia în care
au ancorat, vor solicita instrucĠiuni privind tranzitarea úi vor organiza ascultare permanentă în
canalele úi pe frecvenĠele alocate.
(2) În continuare, pe tot intervalul de timp cât nava respectiv convoiul tranzitează canalul,
acestea rămân în legătură radiotelefonică directă cu dispeceratul de la Ovidiu VHF - 71.
Face excepĠie timpul cât nava/convoiul efectuează manevrele de intrare/ieúire în/din
ecluze, precum úi operaĠiunea de ecluzare propriuzisă când, în mod obligatoriu, legătura
rediotelefonică va fi menĠinută direct úi permanent cu operatorul ecluzei pe canalul úi frecvenĠa
destinată acestuia.
14.10. ComandanĠii navelor/convoaielor sunt obligaĠi să deĠină la bord toate documentele
necesare úi valabile, în conformitate cu legislaĠia în vigoare.
14.11. La frontul de acostare de la racordarea Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari cu
Canalul Dunăre – Marea Neagră sau în rada fluvială Midia navele, respectiv convoaiele, vor
ancora în aúa fel încât să nu stânjenească intrarea sau ieúirea în/de pe canal.
14.12. După sosirea navei/convoiului în rada fluvială Midia, comandantul va confirma prin
radiotelefon dacă:
x nava, respectiv unităĠle convoiului sunt apte din punct de vedere tehnic pentru
tranzitare;
x datele din „Avizarea pentru tranzitare”, transmisă potrivit pct. 14.7 úi 14.8, au rămas
neschimbate sau vor comunica evenetualele modificări intervenite între timp;
x nava/convoiul are la comandă un posesor al brevetului „Căpitan de navigaĠie prin
canalele navigabile Cat. D”, obĠinut în conformitate cu legislaĠia română; în caz
contrar comandantul navei/convoiului este obligat să solicite AdministraĠiei, contra
cost, o persoană care să posede brevetul de „Căpitan de navigaĠie prin canalele
navigabile Cat. D” pe care aceasta îl pune la dispoziĠie direct sau prin societăĠi
autorizate cu care A.C.N. are contract încheiat;
x deĠin câte o copie de pe documentele de marfă pentru fiecare unitate de transport;
La solicitarea controlorilor de trafic comandanĠii navelor/convoaielor au obligaĠia de a
transmite prin radiotelefon orice informaĠie privind nava/unităĠile din convoi ori marfa transportată.
14.13. Pe timpul tranzitării canalului, supravegherea úi dirijarea navigaĠiei se efectuează
de AdministraĠie prin Dispeceratul Central de NavigaĠie úi prin dispeceratul zonal de la Ovidiu.
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DispoziĠiile dispeceratelor AdministraĠiei, respectiv ale controlorilor de trafic sunt obligatorii pentru
toti comandanĠii de nave/convoaie pe durata tranzitării.
14.14. Sunt considerate transporturi speciale úi angajarea pe canal, respectiv tranzitarea
lui este permisă numai cu acordul expres al AdministraĠiei úi cu măsuri speciale stabilite de către
aceasta pentru:
x convoaiele remorcate;
x convoaiele împinse formate din mai mult de 2 unităĠi, inclusiv nava propulsoare, fără a
depăúi însă dimensiunile de gabarit prevăzute la punctul 13.2;
x ambarcaĠiunile sportive;
x navele de agrement;
x navele ce transportă mărfuri periculoase de natura materialelor radioactive,
explozibililor úi similare;
x construcĠiile úi instalaĠiile plutitoare ce tranzitează sau traversează canalul în cadrul
executării unor lucrări speciale.
14.15. Se interzice intrarea pe canal úi navigaĠia pentru:
x convoaiele/navele de depăúesc dimensiunile de gabarit precizate la punctul 13.3;
x navele cu vele;
x plute;
x bacuri pentru traversarea canalului;
x bărci cu rame/vâsle;
x navele care nu dispun de toate actele úi certificatele prevăzute de legislaĠia în vigoare
sau cele cu acte úi certificate care nu sunt valabile;
x navele (unităĠile) pentru care nu se deĠin documentele corespunzătoare de marfă
pentru fiecare unitate de transport;
x navele (unităĠile) ce transportă mărfuri periculoase, dacă aceste mărfuri nu sunt
înscrise în documentele de marfă ce însoĠesc nava, dacă nu sunt însoĠite de toate
autorizaĠiile prevăzute de legislaĠia în vigoare, ori dacă respectivele mărfuri sunt
interzise la transportul pe apă;
x navele (unităĠile) ce pot afecta condiĠiile de siguranĠă a navigaĠiei pe canal;
x navele (unităĠile) încărcate peste marca de încărcare;
x navele (unităĠile) cu o înclinare mai mare de 4 grade;
x navele/convoaiele care au în afara bordului obiecte care ar putea periclita siguranĠa
celorlalte nave, precum úi a instalaĠiilor plutitoare sau fixe de pe canal;
x navele/convoaiele care nu au la bord echipajul complet;
x navele/convoaiele care nu au în cadrul echipajului un posesor al brevetului „Căpitan
de navigaĠie prin canalele navigabile Cat. D” emis de autoritatea română competentă,
cu excepĠia navelor A.C.N., navelor militare, navelor de control úi navelor de
agrement, cu lungimi de până la 15 m autorizate de către A.C.N.
14.16. Intrarea navelor/convoaielor pe canal, respectiv în ecluze, se face, de regulă, în
ordinea sosirii în radă sau în porturile de aúteptare de la ecluze. Au însă prioritate navele de
control ale AdministraĠiei, navele cu misiune specială, cele de intervenĠie, navele de pasageri,
navele ce transportă mărfuri perisabile.
14.17. (1) La prima ecluză, în sensul de tranzitare a canalului, comandantul
navei/convoiului va semna declaraĠiile transmise prin radiotelefon, potrivit celor precizate la
punctul 14.12 la care va ataúa declaraĠia privind starea tehnică a navei, respectiv a convoiului,
reglementată, precum úi documentele de marfă pentru fiecare unitate de transport.
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(2) Comandantul navei/convoiului este direct răspunzător de toate înscrisurile pe care le
semnează în nume propriu sau în numele armatorului, precum úi de documentele sau
echipamentele ce i se încredinĠează pe timpul tranzitării canalului navigabil.
14.18. (1) În timpul marúului pe canal úi/sau în bazinele porturilor canalului, manevrele se
execută de către navă/convoi la ordinul comandantului navei/convoiului úi pe răspunderea sa
exclusivă.
(2) Comandantul navei/convoiului este direct răspunzător de manevrele navei, precum úi
de orice daune ce pot rezulta în urma acestora, chiar dacă la bord se află o persoană care
posedă brevet de „Căpitan de navigaĠie prin canalele navigabile Cat. D”, care îi acordă asistenĠă.
14.19. (1) Comandantul navei/convoiului va informa imediat AdministraĠia, respectiv
controlorii de trafic, despre orice eveniment survenit la bordul navei sau al unei unităĠi din convoi,
de natură să afecteze siguranĠa navigaĠiei pe canal.
(2) În cazul când o navă sau o unitate a convoiului, în timpul navigaĠiei pe canal, pierde
un obiect care poate deveni obstacol sau poate constitui un pericol pentru navigaĠie,
comandantul va marca locul cu un reper úi va anunĠa imediat prin radiotelefon dispeceratul
AdministraĠiei. Recuperarea obiectului se va face sau va fi suportată de către
armatorul/operatorul navei.
14.20. (1) Întâlnirea navelor/ convoaielor pe canalul navigabil se face, de regulă, prin
babord, fiecare dintre ele menĠinându-se pe propriul culoar de navigaĠie, cu abatere spre tribord
către limita permisă.
(2) Sunt interzise întâlnirile la gura canalului navigabil, prioritate având navele/convoaiele
angajate în manevra de ieúire din canalul navigabil.
(3) Sunt interzise, de asemenea, încruciúările navelor/convoaielor la intrarea sau ieúirea
în/din porturile canalului.
14.21. (1) Depăúirile pe canal se efectuează numai cu aprobarea dată de controlorul de
trafic respectiv, numai pentru navele fluviale ce navighează independent úi numai în locurile ce
oferă condiĠii de siguranĠă.
(2) Depăúirile sunt interzise în cazul navelor maritime. De asemenea, depăúirile sunt
interzise pentru orice tip de navă, în cursul nopĠii, dacă vizibilitatea nu este asigurată, precum úi
în curbe, în zona semafoarelor, a porturilor de pe canal, pe sub poduri, în zona de racordare cu
ramura Taúaul, precum úi pe zona de racordare cu Canalul Dunăre-Marea Neagră.
14.22. (1) Este interzis comandantului oricărei nave propulsoare care împinge,
remorchează, ori duce în cuplu alte nave să părăsească convoiul/nava pe canal, mai înainte de a
ajunge în portul de destinaĠie.
(2) În cazul în care nava propulsoare se defectează, comandantul va anunĠa imediat
controlorul de trafic, respectiv dispeceratul AdministraĠiei, iar armatorul/operatorul este obligat să
o înlocuiască cu altă navă corespunzătoare sau să solicite AdministraĠie să intervină cu navele
sale sau prin societăĠi aceditate. Cheltuielile ocazionate de întreruperea navigaĠiei datorită unor
astfel de evenimente, precum úi cele generate de intervenĠiile respective se suportă de către
armator/operator.
14.23. (1) Convoaiele cu destinaĠie porturile canalului de la Ovidiu úi LuminiĠa vor acosta
în mod obligatoriu la fronturile/construcĠiile specificate de către controlorul de trafic, în afara
culoarului de navigaĠie.
(2) Convoaiele vor staĠiona la fronturile/construcĠiile de acostare, în formaĠie de cel mult o
singură unitate în dană.
(3) La aceste fronturi se descompun convoaiele sosite sau se recompun cele ce urmează
să plece. Din aceste locuri navele sunt introduse la danele de operare unitate cu unitate. Toate
aceste manevre se execută fără a afecta navigaĠia de tranzit pe canal.
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(4) Manevrele de acostare la fronturile de aúteptare, la danele de operare ca úi plecarea
către Midia sau către Canalul Dunăre-Marea Neagră se face numai cu aprobarea controlorului de
trafic.
(5) ComandanĠii de nave la angajarea manevrei de acostare/plecare de la danele
porturilor Ovidiu sau LuminiĠa se vor asigura în mod deosebit pentru a nu periclita sau întrerupe
deplasarea fluentă a navelor/convoaielor ce tranzitează canalul.
14.24. (1) Este interzisă oprirea, acostarea/ancorarea navelor/convoaielor aflate în tranzit
pe canal.
(2) În caz de forĠă majoră, oprirea úi staĠionarea navelor/convoaielor pe canal, poate fi
permisă numai cu aprobarea controlorilor de trafic, în punctele úi cu respectarea condiĠiilor
stabilite de aceútia.
Se precizează că ancorarea navelor/convoaielor se face numai pe porĠiunea orizontală a
fundului canalului, fără deteriorarea sistemului de protecĠie úi apărare a taluzurilor.
(3) Este interzisă, în orice situaĠie, staĠionarea úi ancorarea sub liniile electrice, sub
poduri, în zonele de subtraversare a conductelor pe sub fundul canalului úi în secĠiunea podurilor
peste văile afluente în canal.
(4) În cazul staĠionării forĠate a unui convoi la un mal din cauza vitezei úi direcĠiei vântului,
CN - A.C.N. va restricĠiona trecerea prin zonă a altor convoaie, până la reluarea marúului de
către convoiul în cauză.
(5) Blocarea úenalului navigabil, respectiv afectarea navigaĠiei normale pe canal va fi
considerată prejudiciu adus CN - A.C.N., iar pagubele produse vor fi suportate de către cei ce leau provocat.
14.25. (1) În situaĠii de necesitate AdministraĠia/controlorul de trafic poate dispune ca una
sau mai multe nave aflate în tranzit pe canal să acosteze la cheiurile porturilor de aúteptare de la
ecluze sau la danele de aúteptare de la portul Ovidiu.
Acostarea la construcĠiile menĠionate este permisă úi la solicitarea expresă a
comandantului navei/convoiului, cu aprobarea AdministraĠiei/controlorului de trafic.
14.26. (1) Apropierea navelor/convoaielor de cheiurile, respectiv fronturile de acostare de
la ecluzele Ovidiu úi Midia - Năvodari sau de la portul Ovidiu sau LuminiĠa se face paralel cu
aceste construcĠii având viteza redusă, până la limita inferioară de guvernare a navei/convoiului.
(2) Sunt interzise:
x apropierea de construcĠiile de acostare/cheiuri sub un unghi mai mare de 4 grade;
x izbirea/acroúarea, deteriorarea, sau folosirea construcĠiilor de acostare pentru
frânarea, oprirea sau rotirea navei/convoiului;
x executarea de manevre inadecvate, fără respectarea distanĠelor necesare faĠă de
obstacole sau faĠă de alte nave.
14.27. Pe timpul tranzitării canalului sau staĠionării în porturile canalului sau în porturile de
aúteptare de la ecluze, este interzis ca navele/convoaiele să procedeze la:
x aruncarea sau lansarea la apă de obiecte, materiale, instalaĠii, deúeuri ori ambalaje;
x evacuarea de hidrocarburi, amestecuri de hidrocarburi, produse chimice ori
radioactive;
x pomparea úi deversarea în canal sau în bazinele portuare a balastului, a apelor
menajere, a celor provenite din santină sau a celor rezultate din spălarea tancurilor
pentru produse lichide;
x tragerea pe fundul canalului sau a bazinelor portuare de pe canal a unor ancore,
lanĠuri, cabluri, parâme;
x folosirea sau instalarea oricăror unelte sau dispozitive de pescuit.
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14.28. În timpul tranzitării canalului se interzice:
x navigaĠia în derivă;
x acroúarea úi/sau lovirea, respectiv deteriorarea sub orice formă, a cheiurilor úi
fronturilor de acostare din porturile canalului sau din porturile de aúteptare ale
ecluzelor, a construcĠiilor de ghidare de la intrarea în ecluze, a culeelor úi bajoaierelor
ecluzelor, a construcĠiilor metalice sau a instalaĠiilor aferente;
x dislocarea pietrei brute sau degradări provocate pereurilor sau sistemului de protecĠie
úi apărare realizat pe taluzuri sub nivelul sau deasupra nivelului apei din canal;
x izbirea, fisurarea, degradarea sau deteriorarea suprafeĠei betoanelor din zidurile de
sprijin de pe canal , a suprafeĠei camerelor de ecluzare sau din elevaĠiile, respectiv
suprastructurii podurilor peste canal úi peste văile afluente;
x oprirea, acostarea/ancorarea navelor/convoaielor în úenalul navigabil.
14.29. (1) În perioada de iarnă, cu gheaĠă la mal úi/sau sloiuri mici navigaĠia se
desfăúoară cu nave care au clasa de registru pentru navigaĠia prin gheĠuri sparte úi numai cu
autorizarea AdministraĠiei.
(2) NavigaĠia pe canal este interzisă úi se întrerupe atunci când se formează pod de
gheaĠă.
(3) În situaĠii excepĠionale, AdministraĠia poate lua măsuri pentru crearea unui úenal
navigabil întreĠinut permanent, având lăĠimea de până la 20 m úi locuri pentru întâlnirea navelor,
respectiv a convoaielor. Costurile suplimentare de exploatare ce rezultă din aplicarea acestor
măsuri vor fi recuperate de la armatorii/beneficiarii transporturilor respective.
14.30. (1) Transportul mărfurilor periculoase de natura materialelor radioactive,
explozibililor úi altele similare pe canal se face în conformitate cu reglementările în vigoare úi cu
convenĠiile internaĠionale privind aceste transporturi, cu respectarea procedurilor prevăzute de
Regulile de navigaĠie aprobate cu Ordinul Ministrului Transporturilor.
(2) Programarea nevelor/convoaielor ce transportă mărfuri periculoase pentru tranzitarea
canalului navigabil va fi făcută astfel încât oadată intrate pe canal navele/convoaiele respective
să evite aúteptările la ecluzare.
(3) Este interzisă ecluzarea úi tranzitarea canalului pe timpul nopĠii sau pe timp cu ceaĠă,
fără vizibilitate asigurată, de către nave/convoaie ce transportă mărfuri periculoase.
(4) Este interzisă, de asemenea, ecluzarea navelor încărcate cu mărfuri periculoase
împreună cu nave cu pasageri.
14.31. Lucrările de dragaje, cele de subtraversare sau supratraversare a canalului,
precum úi lucrările pentru protecĠia taluzurilor sau alte lucrări hidrotehnice, în mod curent se
execută pe canal păstrându-se circulaĠia deschisă pe un fir de navigaĠie, cu semnalizările
corespunzătoare. Dispeceratul AdministraĠiei are obligaĠia ca odată cu avizul către navigatori să
informeze pe fiecare comandant de navă de existenĠa punctului de lucru úi poziĠia acestuia.
Executantul va fi anunĠat radiotelefonic de ora plecării navei/convoiului úi aproximativ timpul în
care acesta soseúte în zona de lucru.
14.32. (1) AdministraĠia poate stabili restricĠii pentru navigaĠia pe canal în următoarele
situaĠii:
x condiĠii hidrometeorologice nafavorabile precum ceaĠă, ploi abundente, lipsă de
vizibilitate, debite cu viteze mari la racordarea văilor afluente care abat convoiul de pe
curs către culoarul de sens contrar etc.;
x lucrări hidrotehnice executate în úenal;
x evenimente úi/sau accidente care afectează siguranĠa navigaĠiei.
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(2)RestricĠiile se referă la:
x numărul unităĠilor din convoi;
x viteza de navigaĠie;
x raportul dintre puterea navei propulsoare úi tonajul transportat;
x alte restricĠii considerate necesare în vederea asigurării siguranĠei navigaĠiei pe canal.
(3) AdministraĠia va informa operativ prin avize către navigatori asupra situaĠiei,
avertizându-i în mod corespunzător.
14.33. (1) AdministraĠia întrerupe navigaĠia pe canal în următoarele situaĠii:
x când nivelul apei în bieful I al canalului ajunge cota +8,50 mrMB sau atunci când
scade sub cota +6,00 mrMB úi
x când nivelul apei în bieful II depăúeúte cota +2,00 mrMB sau când scade sub cota
+1,00 mrMB;
x dacă pe canal s-au produs evenimente care afectează siguranĠa navigaĠiei úi care
impun oprirea temporară a traficului pe canal;
x lipsa de vizibilitate din cauza ceĠei dense, sau alte fenomene hidrometeorologice;
x realizarea unor lucrări în úenal care impun oprirea navigaĠiei.
(2) AdministraĠia va avertiza beneficiarii de trafic (armatorii/operatorii) úi va transmite
avize către navigatori informându-i asupra situaĠiilor intervenite.
14.34. Evenimentele de navigaĠie ce pot avea loc în exploatarea canalului vor fi tratate de
către CN - A.C.N. úi de către participanĠii la traficul pe canalul navigabil potrivit anexei nr. 8.
14.35. (1) În cazul încălcării interdicĠiilor precizate în prezentul regulament, producerii de
accidente sau evenimente pe canal, degradării sau distrugerii unor construcĠii sau instalaĠii,
fisurări sau deteriorări provocate ecluzelor sau construcĠiilor adiacente, cheiurilor úi fronturilor de
acostare, AdministraĠia va putea suspenda temporar sau definitiv unor comandanĠi de
nave/convoaie autorizarea de tranzitare a canalului úi va putea solicita anularea brevetului de
„Căpitan de navigaĠie prin canalele navigabile Cat. D” pentru persoanele vinovate.
(2) AdministraĠia va informa asupra deciziei luate úi armatorii/operatorii a căror angajaĠi
au provocat evenimente de navigaĠie pe canal.
(3) Toate pagubele provocate în urma unor astfel de situaĠii vor fi recuperate de către
AdministraĠie de la armatorii/operatorii respectivi.
CAP. 15. SURSĂ DE APĂ PENTRU UNITĂğILE PRODUCĂTOARE DE
ENERGIE ELECTRICĂ
15.1. Prin proiectul de execuĠie al Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari, la capul aval al
ecluzelor de la Ovidiu s-au prevăzut două microhidrocentrale dispuse simetric faĠă de axul ecluzelor.
Puterea instalată în cele 2 microhidrocentrale urma să fie Pi = 2 x 1,35 = 2,70 MW, pentru
un debit instalat Qi = 2 x 25 = 50 m3/s.
15.2. în această etapă, cele două microhidrocentrale de la ecluzele Ovidiu nu au fost
echipate.
15.3. Regimul nivelurilor la care pot funcĠiona cele două centrale hidroelectrice de la
Ovidiu este cel corespunzător biefurilor I úi II ale Canalului Poarta Albă-Midia, Năvodari.
15.4. Odată cu echiparea celor două microhidrocentrale de la ecluzele Ovidiu, prezentul
regulament urmează să fie completat cu elementele corespunzătoare rezultate din necesitatea
intercondiĠionării úi Ġinerii sub control a fenomenelor hidraulice generate de funcĠionarea acestor
microhidrocentrale.
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CAP. 16. SURSĂ DE APĂ PENTRU IRIGAğII
16.1. Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari a preluat funcĠiunile pe care le-a avut bieful III
úi IV a sistemului de irigaĠii Carasu. El asigura, de asemenea, apa necesară pentru suprafeĠele
suplimentare ce pot fi irigate potrivit studiilor de specialitate întocmite..
16.2. Prin proiect s-a prevăzut ca din Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari să poată fi
irigată o suprafaĠă totală de cca. 13.650 ha úi anume:
x 11,700 ha din bieful I;
x 1.950 ha din bieful II.
16.3. CerinĠele de apă pentru irigaĠii, exprimate în debite medii lunare pentru anii secetoúi
precum úi pentru anii medii sunt precizate în Regulamentul de gospodărire calitativă úi cantitativă
a apei canalului.
16.4. Beneficiarul de folsinĠă pentru apa utilizată la irigaĠii este AdministraĠia NaĠională de
ÎmbunătăĠiri Funciare (ANIF) – Sucursala ConstanĠa care, potrivit proiectului iniĠial, deĠinea un
număr de 7 staĠii de pompare amplasate potrivit anexei nr. 9a. În prezent, în anii 2012 – 2013
sunt în funcĠiune 3 staĠii de pompe (anexa 9b).
16.5. Asigurarea necesarului de apă pentru staĠiile de pompare se face pe bază de
contract încheiat între ACN ConstanĠa úi SNIF-Sucursala ConstanĠa la preĠurile úi în condiĠiile
stabilite între părĠi, pe baza reglementărilor în vigoare.
16.6. Calitatea apei pentru irigaĠii este corespunzătoare celei din Dunăre, temperatura
maximă admisă pentru prelevare fiind de 250C măsurată la km 7 al Canalului Dunăre – Marea
Neagră.
16.7. ACN furnizează apă pentru irigaĠii pe baza unor grafice de consum prezentate de
ANIF – Sucursala ConstanĠa, avizate de CN - A.C.N.
16.8. Exploatarea úi întreĠinerea prizelor de apă pentru irigaĠii, începând de la taluzul
interior al secĠiunii canalului navigabil, precum úi a construcĠiilor úi instalaĠiilor aferente, cad în
sarcina SNIF-Sucursala ConstanĠa. În sarcina aceleaúi unităĠi se află exploatarea úi întreĠinerea
canalelor de aducĠiune a apei, bazinele de aspiraĠie úi staĠiile de pompare pentru irigaĠii.
16.9. CN - A.C.N. ConstanĠa va obliga ANIF - Sucursala ConstanĠa să procedeze treptat la:
x întocmirea unor instrucĠiuni privind exploatarea úi întreĠinerea prizelor de apă, a
canalelor de aducĠiune úi a bazinelor de aspiraĠie de la staĠiile de pompare pentru
irigaĠii. Aceste instrucĠiuni vor fi transmise la CN – ACN pentru avizare;
x modernizarea úi conectarea dispeceratului de irigaĠii, aparĠinând ANIF-Sucursala
ConstanĠa, cu dispeceratul CN - ACN în vederea asigurării unui sistem informaĠional
coerent pentru gospodărirea apelor;
x dotarea fiecărei staĠii de pompare cu aparate de măsură úi control necesare pentru
înregistrarea automată a debitelor prelevate.
CAP. 17. SURSĂ DE APĂ PENTRU ALIMENTĂRILE CU APĂ POTABILĂ
ùI INDUSTRIALĂ
17.1. (1) Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari este sursa de apă pentru alimentările cu
apă potabilă úi industrială a unor localităĠi úi industrii din zonă.
(2) Amplasamentele úi debitele instalate ale staĠiilor de pompare pentru alimentarea cu apă
potabilă úi industrială, în proiectul iniĠial, sunt arătate în anexa 10a. În anexa 10b sunt prezentate
debitele úi volumele de apă pentru potabilizare úi apa industrială aferente anului 2013.
17.2. (1) Exploatarea staĠiilor de pompare se face de către unităĠi specializate ale
beneficiarilor de folosinĠe respectând instrucĠiunile specifice precizate în cartea tehnică úi în
instrucĠiunile de exploatare a acestora.
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(2) InstrucĠiunile de exploatare întocmite de beneficiarii de folosinĠe vor fi avizate de
către CN - A.C.N.
17.3. CN - A.C.N. furnizează apa pentru alimentări cu apă pe baza unor grafice lunare
prezentate de beneficiari, avizate de AdministraĠie. Graficele se transmit la A.C.N. cu cel puĠin 15
zile înaintea lunii în care se consumă apa solicitată.
17.4. (1) CN - A.C.N. va urmări ca toate staĠiile de pompare ce prelevă apă din Canalul
Dunăre-Marea Neagră, să dispună de jurnal de funcĠionare Ġinut la zi pentru fiecare agregat de
pompare, iar în următorii ani să fie dotate cu debitmetre omologate úi verificate metrologic.
(2) CN - A.C.N. va verifica periodic modul de funcĠionare úi evidenĠele staĠiilor de
pompare pentru alimentările cu apă úi va opri furnizarea în cazul constatării unor defecĠiuni sau
nereguli.
17.5. (1) Supravegherea conductelor în timpul funcĠionării acestora se face de beneficiarii
de folosinĠă, care urmăresc starea conductelor, funcĠionarea utilajelor de pompare úi a aparaturii
de măsură úi control de la staĠii.
(2) În cazul când se produc avarii ale conductelor de transport sau ale utilajelor de
pompare provoacă degradări ale lucrărilor canalului, CN - A.C.N. va obliga beneficiarii de
folosinĠe să remedieze neîntârziat defecĠiunile, să refacă lucrările afectate úi să suporte pagubele
produse.
17.6. CN - A.C.N. va cere beneficiarilor de folosinĠe ca fiecare din staĠiile de pompare ce
prelevă apa din canal să dispună de legături telefonice directe cu dispeceratul central al
administraĠiei canalului.
CAP. 18. RECEPTOR PENTRU APELE UZATE
18.1. Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari este úi receptor pentru evacuarea apelor uzate
epurate mecanic úi biologic.
18.2. Este interzisă descărcarea în canal a apelor uzate menajere neepurate sau epurate
parĠial.
18.3. Apele uzate úi apele pluviale de pe teritoriul localităĠilor Basarabi, Poarta Albă úi
Ovidiu sunt evacuate în canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari, după ce ele au fost epurate
mecanic úi biologic.
18.4. Indicatorii de calitate pentru apele uzate epurate, evacuate în canalul navigabil sunt
cei stabiliĠi prin normele în vigoare úi prin avizele de gospodărire a apelor pentru fiecare dintre
utilizatori, emis de CN Apele Române.
18.5. CN - ACN va solicita întocmirea unor instrucĠiuni privind funcĠionarea instalaĠiilor ce
asigură decantarea úi deversarea apelor pluviale, precum úi instrucĠiuni privind exploatarea úi
întreĠinerea staĠiilor de epurare ape uzate din localităĠile Poarta Albă úi Ovidiu. Aceste instrucĠiuni
vor fi avizate de CN – ACN.
18.6. CN - A.C.N. are obligaĠia să urmărească periodic evoluĠia calităĠii apei în punctele
de deversare în canal úi să solicite celor ce deversează apă în canal măsuri pentru asigurarea
calităĠii apei deversate la nivelul prevăzut de normele în vigoare.
18.7. CN - A.C.N. va organiza un sistem de monitorizare a calităĠii apei canalului, va
informa organismele competente din cadrul AdministraĠiei „Apele Române” asupra deficienĠelor
constatate úi va solicita măsuri împotriva poluatorilor.
18.8. (1) În situaĠii critice CN - A.C.N. ia măsuri, astfel încât prin ecluzări sau goliri
periodice să asigure primenirea apelor úi aducerea acestora, din punct de vedere al calităĠii, la
parametri iniĠiali.
(2) Cheltuielile úi daunele provocate vor fi recuperate de la poluatori.
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CAP. 19. REGULARIZAREA SCURGERII APELOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC AL
CANALULUI
19.1. (1) Canalul Poarta Albă - Midia, Năvodari îndeplineúte funcĠia de receptor úi
evacuator pentru apele provenite din precipitaĠiile căzute în bazinul hidrografic aferent.
(2) Apele pluviale de pe suprafaĠa amprizei ajung în canal prin sistemul de rigole, úanĠuri
úi podeĠe.
19.2. (1) Toate văile afluente racordate la canalul navigabil au zona terminală úi gura de
vărsare astfel realizată încât viteza transverasală în secĠiunea úenalului să nu depăúească
0,3 m/s.
(2) AdministraĠia are obligaĠia de a marca/semnaliza zonele de debuúare a văilor afluente,
potrivit reglementărilor de navigaĠie úi de a le menĠine în stare de funcĠionare potrivit proiectelor.
18.3. Exploatarea úi întreĠinerea lucrărilor pentru regularizarea scurgerii apelor din bazinul
hidrografic revine:
x CN - A.C.N. – SA ConstanĠa pentru lucrările de racordare a văilor afluente la canal,
aflate pe teritoriul deĠinut de A.C.N.;
x AdministraĠia „Apele Române" – DirecĠia Apelor Dobrogea-Litoral, pentru acumulări
nepermanente realizate/existente în vederea atenuării viiturilor, întreĠinerea
scurgerilor pe toate văile, până la racordarea acestora cu lucrările canalului, la limita
teritoriului CN - A.C.N.
19.4. AdministraĠia are obligaĠia de a marca úi semnaliza zonele de debuúare a văilor
afluente, conform reglementărilor de navigaĠie úi de a le menĠine în stare de funcĠiune.
CAP. 20. LUCRĂRI CARE TRAVERSEAZĂ/SUBTRAVERSEAZĂ
CANALUL NAVIGABIL
20.1. (1) Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari este traversat de următoarele poduri:
x Pod rutier cu 2 benzi de circulaĠie pe D.C. 86 Năvodari – Mamaia Sat, cu traversarea
canalului în zona capului amonte al ecluzei Midia - Năvodari, km 2+157 (25+343);
x Pod C.F. pe linia Palas-Cap Midia în zona aval port Ovidiu la km 10+849 (16+651);
x Pod úosea cu 4 benzi de circulaĠie pe DN 2A peste portul Ovidiu – km 11+241
(16+259);
x Pod úosea cu 4 benzi de circulaĠie pe DN 22 C în zona Poarta Albă – km 1+063
(26+437);
x Pod C.F. linie dublă Bucureúti-ConstanĠa în zona Poarta Albă – km 26+551 (0+949);
x Pod rutier cu 4 benzi de circulaĠie pe DN 22 B Lumina – Corbu (Năvodari – Midia) –
km 4+600 (0+400) al ramurei Taúaul (LuminiĠa);
x Pod conducte transport produse petroliere (ĠiĠei, benzină, motorină, gaze lichefiate)
Năvodari – Midia, km 4+250 (0+750) al ramurei Taúaul (LuminiĠa);
x Pod C.F. linia Năvodari – Midia în zona Năvodari – pe linia Năvodari – Midia – km
4+150 (0+850) al ramurei Taúaul (LuminiĠa).
20.2. Canalul este traversat/subtraversat de către conducte pentru transport produse
petroliere, gaze úi apă, astfel:
x Traversare ramura Taúaul (luminiĠa), pe podul de conducte – 6 conducte de transport
produse petroliere (1 ĠiĠei, 1 benzină, 2 motorină, 1 gaze lichefiate) + 2 conducte abur;
x Traversare ramura Taúaul (LuminiĠa) pe podul de úosea km 4+600 (0+400) – DN 22
B: 2 conducte apă fierbinte, 1 conductă condens;
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x Traversare pe podul C.F. Ovidiu: 2 conducte transport cenuúă úi 1 conductă reciclare
apă;
x Traversare pod úosea DN 2 A: 4 conducte produse petroliere (ĠiĠei, benzină, motorină,
gaze lichefiate);
x Subtraversare zona Poarta Albă km 3+074 (24+426): 4 conducte (1 benzină úi 3 ĠiĠei)
cu generatoarea la 3 m sub cota fundului canalului.
20.3. În urma sistematizării reĠelelor electrice, canalul este traversat de 12 linii electrice
aeriene cu tensiuni cuprinse între 20 úi 400 KV úi anume:
x LEA 110 KV Mamaia Sat – Midia km 4+000 (26+500);
x LEA 110 KV Lumina – Mamaia Sat km 2+700 (24+800);
x LEA 20 KV Năvodari – Mamaia Sat km 4+500 (23+000);
x LEA 110 KV Năvodari – Mamaia km 5+500 (22+000);
x LEA 35 KV Ovidiu I – II km 11+220 (16+280);
x LEA 20 KV st. Ovidiu km 11+340 (16+160);
x LEA 110 KV ConstanĠa Nord – Sitorman km 12+700 (14+800);
x LEA 400 KV ConstanĠa – Sitorman km 14+600 (12+900);
x LEA 20 KV St. Nazarcea km 20+700 (6+600);
x LEA 400 KV ConstanĠa – Medgidia (21+650 (5+850);
x LEA 110 KV ConstanĠa – Medgidia km 21+750 (5+750);
x LEA 110 KV Basarabi – Lumina km 25+200 (1+300).
20.4. Orice lucrare de întreĠinere/intervenĠie la conductele ce traversează sau
subtraversează canalul, precum úi la liniile electrice aeriene se execută numai cu acordul úi în
condiĠiile precizate de CN - ACN ConstanĠa.
20.5. Dat fiind pericolul real de poluare pe care îl prezintă conductele pentru produse
petroliere, precum úi cele de canalizare, nu se vor mai emite avize pentru subtraversarea
canalului cu conducte poluante.
Odată cu reparaĠiile capitale ale actualelor conducte pentru produse petroliere úi de
canalizare CN - A.C.N. va urmări adoptarea unor soluĠii care să evite subtraversarea, în vederea
diminuării riscului de poluare.
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PARTEA a IV-a

DISPOZIğII FINALE

CAP. 21. SEMNALIZAREA NAVIGAğIEI. ALTE PREVEDERI
21.1. Semnalele pentru conducerea úi dirijarea navigaĠiei pe canal sunt cele prevăzute de
Regulamentul de NavigaĠie pe Dunăre în sectorul românesc.
Eventualele modificări úi completări ce vor interveni în sistemul de semnalizare vor fi
aduse la cunoútinĠa celor interesaĠi prin avize către navigatori.
21.2. În măsura în care prin prezentul regulament nu se fac precizări úi nu se dispune
altfel, pe Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari se aplică prevederile Regulamentului de NavigaĠie
pe Dunăre în sectorul românesc.
CAP. 22. COMPLETĂRI ùI DETALIERI ALE REGULAMENTULUI
22.1. (1) Pe parcursul exploatării canalului C.N. – A.C.N. – SA poate aduce completări
prezentului regulament pentru a-l pune în concordanĠă cu evoluĠia parametrilor tehnici úi
funcĠionali ai obiectivului cu îmbunătăĠirile rezultate în urma mijloacelor noi intrate în dotare.
(2) Completările/modificările vor fi făcute în condiĠiile menĠinerii sau îmbunătăĠirii
parametrilor funcĠionali aprobaĠi.
22.2. Pe baza datelor/elementelor obĠinute în timpul exploatării canalului, C.N. – A.C.N. –
SA va dezvolta/detalia prevederile prezentului regulament întocmind instrucĠiuni de exploatare úi
întreĠinere specifice pentru fiecare construcĠie/uvraj al canalului, inclusiv pentru instalaĠiile úi
dotările destinate prevenirii úi combaterii poluării apei.
22.3. Beneficiarii de folosinĠe au obligaĠia să elaboreze regulamente proprii úi instrucĠiuni
de exploatare pentru activităĠile, uvrajele úi instalaĠiile ce le deĠin úi care funcĠionează în
legătură/corelare cu schema hidrotehnică a canalului. Aceste regulamente úi instrucĠiuni vor fi
prezentate la CN – ACN spre avizare
CAP. 23. PREJUDICII, RĂSPUNDERI
23.1. AdministraĠia canalului nu răspunde pentru nici un fel de prejudicii cauzate
navelor/convoailor sau suferite de persoanele fizice îmbarcate, pe timpul tranzitării canalului sau
staĠionării în porturile acestuia.
23.2. Prejudiciile aduse construcĠiilor úi instalaĠiilor canalului, lucrărilor úi uvrajelor acestui
obiectiv, dotărilor ce asigură exploatarea úi întreĠinerea acestuia, precum úi lucrărilor conexe úi
colaterale produse de către navele/convoaiele ce tranzitează canalul sau de către persoanele
aflate la bord vor fi considerate prejudicii aduse AdministraĠiei C.N. – A.C.N.-SA úi toate
pagubele rezultate vor fi suportate de către deĠinătorii/armatorii respectivelor nave/convoaie care
au provocat prejudiciile.
23.3. Prejudiciile produse de către persoane fizice prin sustrageri/deteriorări, sau alte
acĠiuni vor fi recuperate de la cei ce le-au produs, care vor suporta úi rigorile legilor în vigoare.
23.4. Sunt considerate prejudicii úi vor fi tratate ca atare úi acĠiunile persoanelor fizice sau
juridice ce conduc la poluarea apelor canalului prin deversarea apelor uzate neepurate în canal
sau pe văile afluente acestuia, precum úi depozitarea, aruncarea, descărcarea de materiale
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ANEXA 1

TERMINOLOGIE, ABREVIERI
1. TERMINOLOGIE
Nr.
crt.

Termen

DefiniĠie

1.
2.

Acostare
Acvatoriu portuar

3.

AdministraĠie

4.

AdministraĠie portuară

5.

Albie

6.

Asietă

7.

Bief

8.

Cheu

9.

Dalb

Aducerea úi legarea la cheu, mal sau de o altă navă
SuprafaĠa totală de apă din incinta unui port
Persoană juridică abilitată să asigure exploatarea úi
întreĠinerea Canalului Dunăre – Marea Neagră úi
Canalului Poarta Albă – Midia, Năvodari.
La data întocmirii prezentului regulament AdmnistraĠia
este reprezentată de Compania NaĠională –
AdministraĠia Canalelor Navigabile - SA ConstanĠa
Persoană juridică abilitată să asigure funcĠionalitatea
porturilor úi a serviciilor portuare
Partea cea mai adâncă a unei văi cu apă curgătoare.
Se disting:
- albie minoră (matca) prin care apa curge permanent
- albie majoră, zona care se acoperă de ape numai în
timpul viiturilor
PoziĠia unei nave în plan longitudinal, definită fie prin
unghiul de înclinare al chilei faĠă de planul de bază
orizontal, fie prin diferenĠa între pescajul PUPA úi
pescajul PROVA
Sector al unui curs de apă /canal ale cărui extremităĠi
sau numai la o extremitate se produce o modificare
accentuată a tipului de miúcare a apei sau a nivelului
acesteia, provocată de elemente naturale sau artificiale
Front de acostare úi suprafaĠa de exploatare amenajată
pe latura unui bazin portuar
ConstrucĠie elastică alcătuită dintr-un grup de piloĠi din
lemn, beton armat sau oĠel destinat acostare navelor,
pentru aúteptare sau pentru operaĠii portuare
PorĠiunea dintr-un front de acostare delimitată úi
numerotată convenĠional având o lungime convenabilă
pentru acostarea unei nave
ConstrucĠie hidrotehnică situată între două biefuri ale
unei căi navigabile destinată trecerii navelor de la
nivelul unui bief, la nivelul diferit al celuilalt bief, prin
modificarea nivelului de apă.
Nivelul minim convenĠional într-o secĠiune a unui curs
de apă navigabil, stabilit pe curba de asigurare
multianuală a nivelurilor pentru asigurarea de 14%,
Ġinând seama de perioada navigabilă
Ansamblul construcĠiilor hidrotehnice la care acostează
nava
Dreptunghiul suprapus pe secĠiunea transversală a unui
curs de apă sau canal navigabil, având lăĠimea úi
înălĠimea corespunzătoare condiĠiilor de navigaĠie
pentru una sau mai multe nave.

10. Dană

11. Ecluză

12. Etiaj navigabil

13. Front de acostare

14. Gabarit de navigaĠie
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Nr.
crt.

Termen
15. Galerii de evacuare ape mari

16. Gospodărirea apelor

17. Măsurători batimetrice

18. Mol

19. Operator portuar
20. Pescaj
21. Pod de gheaĠă

22.

Port de aúteptare sau
avanport

23. Radă

24. Sas
25. SecĠiune udată
26. ùenal navigabil
27. Viitură

DefiniĠie
Ansamblul de lucrări din cadrul ecluzelor cu rol de
evacuator a apelor provenite din viituri
ActivităĠi care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice úi
măsuri legislative, economice úi administrative, conduc
la cunoaúterea, utilizarea, valorificarea raĠională,
menĠinerea sau îmbunătăĠirea resurselor de apă pentru
satisfacerea nevoilor sociale úi economice, la protecĠia
împotriva epuizării úi poluării acestor resurse, precum úi
la prevenirea úi combaterea acĠiunilor distructive ale
apelor
Activitatea de măsurători de pe apă având scopul de a
reda relieful fundului cursului de apă prin curbe de nivel
numite batimetre raportate la nivelul zero al cursului de
apă
PorĠiune proeminentă din teritoriul portului care se află
în acvatoriul portuar úi este mărginită de cheuri sau alte
amenajări destinate operaĠiilor portuare
Agent economic portuar specializat în operaĠiuni de
încărcare/descărcare, manipulare úi depozitare a
mărfurilor în port
DiferenĠă de nivel între planul inferior al chilei úi planul
liniei de plutire
Câmp de gheaĠă de la un mal al altul.
ConstrucĠie/amenajare care asigură condiĠiile de
aúteptare pentru navele ce urmează a fi ecluzate sau
condiĠii de acostare temporară pentru navele/
convoaiele neadmise la ecluzare, inclusiv pentru cele
cu defecĠiuni
Acvatoriu folosit pentru adăpostirea sau staĠionarea
navelor în vederea intrării în port ori în cazuri speciale
la intrarea pe căile navigabile interioare, ale cărei limite
sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul portuar.
Radele din afara limitelor portului sunt rade exterioare,
iar radele din interiorul limitelor portului sunt rade
interioare. Acestea pot fi adăpostite natural sau
artificial, fără a afecta circulaĠia navelor în zonă
Cameră de ecluză în care se introduc nave în plutire
spre a fi ridicate sau coborâte de la un bief la celălalt
prin variaĠia nivelului apei
Parte din secĠiunea unei căi navigabile situată sub
nivelul apei
Fâúie la suprafaĠa unui curs de apă navigabil, pe care
este asigurat gabaritul de apă, cu continuitate în lungul
cursului.
Creúterea bruscă a debitului unui curs de apă,
provocată de ploi abundente, de topirea bruscă a
zăpezilor sau din cauza accidentării unor lucrări de
reĠinere.
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2. ABREVIERI
Nr.
crt.

Abrevierea folosită

Denumirea

1.

AdministraĠie

2.

A.C.N., CN - ACN

3.

ANAR

4.

CDGA

5.

CDMN

Compania NaĠională - „AdministraĠia Canalelor
Navigabile” S.A. - ConstanĠa
Compania NaĠională - „AdministraĠia Canalelor
Navigabile” S.A. - ConstanĠa
AdministraĠia NaĠională „Apele Române”
Centrul dispecer de gospodărirea apelor din cadrul
C.N. „AdministraĠia Canalelor Navigabile” S.A. ConstanĠa
Canalul Dunăre-Marea Neagră

6.

CHE

Centrală hidro-electrică

7.

CNE

CNE PROD Cernavodă

8.

CPAMN

Canalul Poarta Albă-Midia, Năvodari

9.

M.T.

Ministerul Transporturilor

10. mrMB

metri reper Marea Baltică

11. NNE

Nivel normal de exploatare

12. NNR

Nivel normal de retenĠie

13. ANIF

AdministraĠia NaĠională de ÎmbunătăĠiri Funciare - SA
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ANEXA 2

LEGI ùI HOTӼRÂRI

PRIVIND SECURITATEA ÎN MUNCӼ ùI APӼRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR,
CARE SE APLICĂ LA EXPLOATAREA ùI ÎNTREğINEREA
CANALULUI POARTA ALBĂ – MIDIA, NĂVODARI

În exploatarea úi întreĠinerea Canalului Navigabil Poarta Albă – Midia, Năvodari se
vor respecta prevederile stipulate în următoarele legi úi hotărâri al Guvernului României:

A. PRIVIND SECURITATEA ùI SӼNӼTATEA ÎN MUNCӼ
1. Legea securităĠii úi sănătăĠii în muncă nr. 319-2006 publicată în Monitorul Oficial nr.
646/2006, cu modificările úi completările ulterioare(*.
2. Hotărârea Guvernului României nr.1425/2006 privind aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 319/2006.
3. Hotărârea Guvernului României nr. 955/2010 pentru modificarea úi completarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006, aprobate prin HGR
nr.1425/2006.
4. Hotărârea Guvernului României nr.1242/2011 pentru modificarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobare prin HGR nr. 1425/2006.
5. Hotărârea Guvernului României nr.1091/2006 privind cerinĠele minime de securitate úi
sănătate pentru locul de muncă(*.
6. Hotărârea Guvernului României nr.1146/2006 privind cerinĠele minime de securitate úi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de muncă(*.
7. Hotărârea Guvernului României nr.1048/2006 privind cerinĠele minime de securitate úi
sănătate pentru utilizarea de către lucrători úi a echipamentelor individuale de protecĠie la locul de
muncă(*.
8. Hotărârea Guvernului României nr.771/2006 privind cerinĠele minime pentru semnalizare
de securitate úi/sau sănătate la locul de muncă.
9. Hotărârea Guvernului României nr.1146/2006 privind cerinĠele minime de securitate úi
sănătate pentru úantierele temporare sau mobile(*.
10. Hotărârea Guvernului României nr.1146/2006 privind supravegherea sănătăĠii
lucrătorilor, cu modificările úi completările ulterioare.
*) Hotărârile transpun Directive ale Consiliului Europei publicate în Jurnalul Oficial al ComunităĠii
Europene (JOCE).
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B. PRIVIND SITUAğIILE DE URGENğӼ ùI APӼRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
1. Legea 481/2004 modificată úi republicată în 2008, publicată în Monitorul Oficial
554/22.07.2008, privind protecĠia civilă.
2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial
nr. 307/21.07.2006.
3. Ordinul M.A.I. nr. 166/2010 pentru aprobarea DispoziĠiilor generale privind apărarea
împotriva incendiilor la construcĠii úi instalaĠiile aferente, publicat în Monitorul Oficial
559/09.08.2010.
4. Ordinul M.A.I. nr. 663/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
evaluarea, controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial 822/08.12.2008.
5. Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva
incendiilor, publicate în Monitorul Oficial 216/15.05.2007.
6. Ordinul M.A.I. nr. 1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, pregătire
úi desfăúurare a activităĠii de prevenire a situaĠiilor de urgenĠă.
7. Ordinul M.A.I. nr. 786/2005 pentru aprobarea DispoziĠiilor generale privind instruirea
salariaĠilor în domeniul situaĠiilor de urgenĠă.
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ANEXA 3

ECLUZELE
Elemente caracteristice - Echipamente
Ecluzele de la Ovidiu úi Năvodari sunt din beton armat úi au sasurile tip doc.
Caracteristicile ecluzelor sunt arătate în tabelul de mai jos.

SpecificaĠie

Ecluza Ovidiu

Lungimea utilă a sasului (m)
LăĠimea utilă a sasului (m)
Cota coronament (mrMB)
Cota radier sas (mrMB)
Cota prag amonte (mrMB)
Nivel amonte maxim cu asigurarea 1% (mrMB)
Nivel normal de exploatare (mrMB)
Gabarit de aer (nave tehnice) la construcĠiile de
protecĠie a porĠilor aval, faĠă de nivelul maxim

145
12,50
+11,0
-4,25
+2,00
+8,50
+7,50
12,50

Ecluza
Năvodari
145
12,50
+4,50
-6,0
-4,50
+2,00
+1,25
2,50

La ecluzele Năvodari
Pentru combatarea salinizării apei din bieful II al canalului sistemul de alimentare de la
ecluzele Năvodari prevede ca accesul apei din bieful II să se facă prin galerii în bajoaierele
laterale, la nivelul mării cu funcĠionarea concomitentă, un anumit timp, a sistemului de alimentare
cu cel de evacuare, pentru spălarea din sas a apelor sărate.
În acelaúi scop, în faĠa porĠilor amonte úi aval, au fost prevăzute să funcĠioneze perdele
de aer comprimat pe timpul cât porĠile sunt deschise.
Elementele constructive ale ecluzelor:
-

capul amonte cu porĠi plane coborâtoare de serviciu úi batardoul glisant;

-

sasul;

-

capul aval cu poartă buscată de serviciu, batardou glisant (cu rol de poartă de
reparaĠii) úi vane plane pentru golirea ecluzei;

-

turnul de control;

-

podul mobil pentru acces la molul central;

-

ecran de etanúare.

La ecluzele Năvodari au fost prevăzute galerii de evacuare ape mari, dimensionate
pentru un debit de 50 m3/s care permit menĠinerea sub control a nivelurilor în bieful II al canalului,
precum úi îndepărtarea penei de apă sărată din faĠa ecluzelor.
InstalaĠiile úi echipamentele se compun din:
-

instalaĠii de alimentare cu apă, canalizare, ventilaĠie, electrice, forĠă úi iluminat;

-

echipamente hidromecanice (porĠi, vane, batardouri, mecanisme de acĠionare, bolarzi
plutitori, instalaĠii de protecĠie porĠi buscate, instalaĠii pentru prevenirea îngheĠului);
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-

echipamente auxiliare (pompe, instalaĠii de aer comprimat, gospodărie ulei, grup
electrogen);

-

instalaĠii de detectare, de comandă úi de semnalizare.

La ecluzele Ovidiu:
-

cap amonte cu porĠi plane de serviciu úi de siguranĠă coborâtoare cu alimentare
centrală;

-

sas;

-

cap aval cu poartă buscată de serviciu úi batardoul glisant;

-

turnul de control;

-

podul mobil de acces la molul central;

-

ecranul de etanúare.

Partea de instalaĠii úi echipamente este similară cu ale ecluzelor de la Năvodari.
La ecluzele Ovidiu a fost realizată partea de construcĠie pentru centralele hidroelectrice
de la capul aval, dispuse simetric faĠă de axul ecluzelor.
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ANEXA 4

PORTURILE DE AùTEPTARE DE LA ECLUZE
- CARACTERISTICI FUNCğIONALE -

Porturile de aúteptare de la ecluze asigură desfăúurarea, în condiĠii de securitate
deplină, a operaĠiunilor de ecluzare. Ele sunt alcătuite din:
-

construcĠii/cheiuri, pentru acostarea navelor aflate în aúteptarea ecluzării;

-

construcĠiile de dirijare care fac legătura între construcĠiile de acostare úi ecluză;

-

molul central din axul ecluzei.

Dimensiunile în plan ale porturilor de aúteptare sunt:
La ecluzele Ovidiu:
lungimea construcĠiilor/cheiurilor de acostare amonte,
pe ambele sensuri de navigaĠie

290 m

-

lungimea construcĠiilor de acostare aval, mal stâng

290 m

-

lungimea construcĠiilor/cheiurilor de acostare, mal drept

240 m

-

lungimea construcĠiilor de dirijare

120 m

-

lăĠimea portului de aúteptare între construcĠiile de acostare

-

90 m

La ecluzele Năvodari:
-

lungimea construcĠiilor de acostare amonte, mal drept

250 m

-

la portul de aúteptare amonte, mal stâng nu s-au prevăzut construcĠii de acostare,
dat fiind necesitatea amenajării racordului spre LuminiĠa – Taúaul;

-

lungimea construcĠiilor de acostare aval, ambele maluri

145 m

-

lungimea construcĠiilor de dirijare

120 m

-

lăĠimea portului de aúteptare aval, între construcĠiile de acostare

90 …150 m

Toate operaĠiunile legate de exploatarea porturilor de aúteptare de la ecluze sunt
conduse din turnul de comandă al ecluzelor, prin operatorul aflat la pupitrul de comandă al
ecluzei
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ANEXA 5

PORTURILE
PE CANALUL POARTA ALBĂ-MIDIA, NĂVODARI
- CARACTERISTICI TEHNICE -

Canalul Poarta Albă – Midia, Năvodari debuúează în sectorul fluvio-maritim al portului
maritim Midia. Pe canal sunt amenajate două porturi úi anume:
-

portul Ovidiu la km 11+000 (16+500) mal drept, în continuarea portului de aúteptare
aval al ecluzelor Ovidiu;

-

portul LuminiĠa, în lacul Taúaul (Năvodari), pentru care a fost realizat racordul către
carierele de calcar din zonă.

Ambele porturi sunt situate în bieful II al canalului navigabil úi au caracter industrial.
Portul Ovidiu are platforma amenajată la malul drept în aval de ecluza cu acelaú nume.
Accesul rutier la port se face pe o bretea ce se desprinde din DN 2 A, la capătul rampei
ConstanĠa a podului peste canal, fiind în acelaúi timp úi acces la ecluza Ovidiu úi la drumul de
exploatare úi întreĠinere de pe malul drept al canalului navigabil. Accesul feroviar este realizat
pe una din liniile de cale ferată aflată la limita CET Ovidiu.
Portul Ovidiu dispune de:
-

dană de aúteptare cu platformă tehnologică cu lăĠimea de
15 m úi cheu vertical cu lungimea de

140 m

dane de aúteptare cu cheu vertical de greutate úi platformă
portuară cu lăĠimea de 70 m úi lungimea de

280 m

dane de operare cu cheu tip estacadă úi platformă portuară
cu lăĠimea de 70 m úi lungimea de

170 m

dană de aúteptare aval cu cheu pereat, lungimea de

120 m

În aval de portul Ovidiu, în zona km 10+500 (km 17+000), a fost realizată o lărgire către
malul stâng al canalului pentru manevra de întoarcere a navelor/barjelor.
Portul LuminiĠa are platforma portuară amenajată la malul estic al lacului Taúaul
(Năvodari), bazinul portuar úi canalul de acces în port fiind delimitat de apele lacului, printr-un
dig având coronamentul la cota +4,50 mrMB. Portul LuminiĠa dispune de racord rutier la drumul
de acces la carieră úi de racord feroviar.
Portul dispune de:
-

două dane cu cheu vertical având lungimea de 2 x 140 m =

280 m

-

fronturi de aúteptare cu cheu pereat, cu lungimea totală de

420 m.

Cheiurile urmează să fie dotate cu bolarzi, scări de acces, amortizoare de cauciuc.
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ANEXA 6

DRUMURI DE EXPLOATARE, ÎNTREğINERE
ùI ACCES LA OBIECTIVELE CANALULUI NAVIGABIL

Categoria drumului
(denumirea)

Lungimea
totală
(km)

3,5/5,5*

6,0/8,0*

7,0/9,0*

6,0/8,0*

7,0/8,0*

Drumuri de exploatare úi
întreĠinere în lungul
canalului, pe platforma de la
cota +10 mrMB úi +4,50
mrMB

63,6

-

63,6

-

-

-

Drumuri la marginea
amprizei pe zona platoului
de la Ovidiu

24,5

-

-

24,5

-

-

Drumuri de acces de la
reĠeaua de drumuri publice

36,7

-

15,5

12,6

3,4

5,2

Drumuri pe taluzurile zonei
de platou

16,1

6,6

9,5

-

-

-

Total

140,9

6,6

88,6

37,1

3,4

5,2

*) LăĠimea părĠii carosbile/lăĠimea platformei

Impietruite

Asfaltate
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ANEXA 7

PODURILE PE DRUMURILE DE EXPLOATARE ùI
ÎNTREğINERE ALE CANALULUI

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Poziġia kilometricĄ(*
Pod Valea Cocoúu
Km 25+835 km (1+665)
Pod Valea Carataiul
Mic km 25+720
(km 1+780)
Pod Valea V 4
km 23+640 (km 3+860)
Pod Valea V 5
km 20+800 (km 6+700)
Pod Valea V 1
km 20+480 (km 7+020)
Pod Valea Viilor
km 18+225 (km 9+275)
Pod Valea V 6
km 16+965(km 10+533)
Pod Valea Nazarcea
km 15+700 (km 11+800)
Pod valea V 7
km 12+420(km 15+080)
Pod Valea V 2
km 11+600(km 16+175)
Pod km 10+845
(km 16+655)
Pod Valea Neagră
km 10+775(km 16+725)
Pod Valea V 3
km 6+500(km 20+700)
*)

Soluġia constructivĄ
Sistem de
fundare
Grinzi din beton armat
pe coloane
prefabricat pretensionat

CotĄ
cale pe
pod

Nivel ape
extraordinare
NAE

InĄlġime
liberĄ

10,70

8,50

1,0

“

pe coloane

10,70

8,50

1,0

4,80

“

pe coloane

10,70

8,50

1,0

20,10

4,80

“

pe coloane

10,70

8,50

1,0

S

35,10

4,80

“

pe coloane

10,70

8,50

1,0

S

60,20

4,80

“

direct

10,70

8,50

1,0

D

20,10

4,80

“

direct

10,70

8,50

1,0

S

35,10

4,80

“

direct

10,70

8,50

1,0

D

27,10

4,80

“

direct

10.70

8,50

1,0

S

42,15

4,80

“

pe coloane

5,20

2,0

1,25

D

35,10

4,80

“

pe coloane

5,20

2,0

1,25

S

60,20

4,80

“

pe coloane

5,20

2,0

1,25

S

42,15

4,80

“

direct

5,20

2,0

1,25

Mal

Lungime
pod

LĄġime
parte
carosabilĄ

D

20,10

4,80

S

22,10

4,80

D

22,10

D

SuprastructurĄ

kilometrajul din paranteză este cel folosit la proiectare cu km 0 la desprinderea din C.D.M.N.
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ANEXA 8

TRATAREA EVENIMENTELOR CE POT SĂ APARĂ PE CANALUL NAVIGABIL
Nr.
crt.
0

EVENIMENTUL PRODUS

DECIZIE IMEDIATĂ

CONSECINğE

1

2
Reducerea vitezei navei/convoiului
la nivelul cerut de dispeceratul
A.C.N., respectiv de controlorii de
trafic

- Posibilitatea unor accidente cu
urmări grave;
- Posibilitatea producerii unor
pagube materiale AdministraĠiei
prin lovirea úi deteriorarea
construcĠiilor úi/sau instalaĠiilor
canalului.

- Monitorizarea riguroasă a derulării
navigaĠiei pe canal;
- AtenĠionarea comandantului navei
úi a persoanei brevetate „Căpitan
de navigaĠie prin canalele
navigabile Cat. D” aflată la bord úi
înútiinĠarea armatorului/operatorului
asupra neconformităĠii.

2.

NavigaĠia cu viteză peste limita
prevăzută de regulament sau peste cea
comunicată de controlorii de trafic, în
următoarele situaĠii:
a) la întâlnirea cu nave/convoaie pentru
care controlorii de trafic au impus
circulaĠie cu viteză redusă;
b) la trecerea pe lângă nave sau grup de
nave staĠionate pentru lucrări sau aflate
în úenal sub operaĠiuni;
c) în caz de vizibilitate redusă (ceaĠă,
precipitaĠii abundente, alte cauze);
d) vânt puternic;
e) viteze peste limita maximă admisă de
A.C.N. pentru navigaĠia pe canal.
Navă/convoi în derivă

Poluări accidentale

- Închiderea navigaĠiei până la
degajarea úenalului pe un sens;
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului;
- Majorarea timpului de parcurs pentru
navele aflate în tranzit pe canal.
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului;
- Majorarea timpului de parcurs pentru
navele aflate în tranzit.

- Scoaterea navei/convoiului din
úenal, conducerea úi acostarea
acesteia/acestuia într-o zonă unde
se poate staĠiona fără afectarea
navigaĠiei pe canal;
- IntervanĠii pentru înlăturarea
cauzei derivei.

3.

- Stop navigaĠia în ambele sensuri;
- DispoziĠie pentru degajarea
úenalului navigabil pe un sens de
navigaĠie úi asigurarea/acostarea
navei/convoiului aflat în derivă;
- După eliberarea úenalului,
deschiderea navigaĠiei pe un sens,
cu restricĠiile corespunzătoare.
- Reducerea vitezei de navigaĠie;
- Alertă antipol.

1.

3

PRIMELE MĂSURI (*
4

-Realizarea de baraje antipoluare;
- Depistarea navei/convoiului
poluator úi intervenĠii pentru
înlăturarea cauzelor
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0

1

4.

Incendiu la bord

5.

Coliziune

6.

Om la apă

2

3

4

- Stop navigaĠia, în ambele sensuri;
- Alarmarea navei pompier úi/sau a
altor mijloace pentru stingerea
incendiului;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
care se îndreaptă către zona
respectivă;
- Informarea conducerii A.C.N.
asupra evenimentului pentru
deplasarea grupei care să evalueze
situaĠia úi consecinĠele;
- După stingerea incendiului,
asigurarea navei/convoiului úi
degajarea úenalului, deschiderea
navigaĠiei pe un sens, cu restricĠiile
corespunzătoare.
- Stop navigaĠia în ambele sensuri;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
care se îndreaptă către zona
respectivă;
- Informarea conducerii A.C.N.
pentru deplasarea grupei tehnice
care să evalueze situaĠia úi
consecinĠele;
- Deschiderea navigaĠiei pe un sens,
cu restricĠiile corespunzătoare.

- Închiderea navigaĠiei până la
degajarea úenalului pe un sens;
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului;
Majorarea timpului de parcurs
pentru navele aflate în tranzit pe
canal
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului;
- Majorarea timpului de parcurs
pentru navele aflate în tranzit pe
canal

- Scoaterea navei/convoiului din
úenal úi, dacă nava respectiv
convoiul nu se poate deplasa prin
mijloace proprii, remorcarea
acesteia/acestuia úi acostarea întro zonă unde nu afectează navigaĠia
pe canal;
- Monitorizarea navigaĠiei
navelor/convoaielor aflate în tranzit
în zonă, cu acordarea de priorităĠi
în funcĠie de încărcătură, până la
normalizarea situaĠiei.

- Închiderea navigaĠiei până la
degajarea úenalului pe un sens;
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului;
- Majorarea timpului de parcurs
pentru navele aflate în tranzit pe
canal

- Stop circulaĠia în ambele sensuri;
- Desfăúurarea acĠiunii de
“recuperare om la apă”;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
care se îndreaptă către locul
evenimentului;
- După recuperare, redeschiderea
navigaĠiei în ambele sensuri.

- Închiderea navigaĠiei până la
recuparearea persoanei aflate în
apă.

- AcĠiuni pentru a se asigura
vitalitatea navei/convoiului;
- Măsurile stabilite de grupa de
intervenĠie pentru redeschiderea
navigaĠiei pe un sens;
- Monitorizarea nevalor/convoaielor
aflate în tranzit în zonă, cu acordarea
de priorităĠi în funcĠie de încărcătură;
- Scoaterea navelor/convoaielor din
úenalul navigabil úi acostarea
acestora într-o zonă sigură.
- Deplasarea în zonă a mijloacelor
de salvare úi monitorizarea
recuperării omului din apă.
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0

1

7.

Navă scufundată

8.

Explozii

9.

Căderi de poduri sau cabluri electrice

2
- Stop navigaĠia în ambele sensuri;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
care se îndreaptă către zona
respectivă;
- Informarea conducerii A.C.N.
pentru deplasarea grupei tehnice
care să evalueze situaĠia úi
consecinĠele;
- După eliberarea úenalului,
deschiderea navigaĠiei pe un sens,
cu restricĠiile corespunzătoare.
- Stop navigaĠie în ambele sensuri;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
care se îndreaptă către zona
evenimentului;
- Izolarea locului unde s-a petrecut
evenimentul;
- Informarea conducerii A.C.N.
pentru deplasarea grupei tehnice
care să evalueze situaĠia úi
consecintele;
- După eliberarea úenalului
deschiderea navigaĠiei pe un sens,
cu restricĠiile corespunzătoare
- Stop navigaĠie în ambele sensuri;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
care se îndreaptă către zona
respectivă;
- Informarea conducerii A.C.N.
pentru deplasarea grupei tehnice
care să evalueze situaĠia úi
consecintele;
- După eliberarea parĠială a
úenalului deschiderea navigaĠiei pe
un sens.

3

4

- Închiderea navigaĠiei până la
degajarea úenalului pe un sens;
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului úi majorarea timpului de
parcurs pentru navele aflate în
tranzit pe canal.

- Măsuri pentru salvarea
echipajului úi de limitare a
pagubelor;
- Controlul epavei úi a ú enalului pe
zona afectată;
- Balizarea úi delimitarea úenalului
liber pentru navigaĠie;
- Monitorizarea navigaĠiei cu
acordarea de prioritate în funcĠie de
încărcătură.

- Închiderea navigaĠiei până la
degajarea úenalului pe un sens;
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului úi ajorarea timpului de
parcurs pentru navele aflate în
tranzit pe canal.

- Măsuri indicate de grupa de
intervenĠie;
- Controlul navei/convoiului implicat
în eveniment;
- Monitorizarea navigaĠiei úi
acordarea de prioritate în funcĠie de
încărcătură.

- Închiderea navigaĠiei până la
degajarea úenalului pe un sens;
- Aglomerarea navelor în zona
evenimentului;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului úi majorarea timpului de
parcurs pentru navele aflate în
tranzit pe canal.

- Măsuri pentru ridicarea úi
evacuarea părĠilor de construcĠie
căzute în apă sau care limitează
gabaritul de navigaĠie;
- Controlul úenalului pe zona
respectivă.
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10.

Închiderea portului ConstanĠa

11.

Blocarea ieúirii navelor la Dunăre prin
punerea pe uscat a unei nave/convoi în
zona de intrare/ieúire în/din canal

12.

Izbirea, acroúarea, fisurarea, ruperea
sau deteriorarea sub orice formă a
construcĠiilor de la ecluze, din porturi,
cheiuri, ziduri, protecĠii úi apărări ale
canalului

2
- Dirijarea navelor care se
deplasează către portul ConstanĠa
la cheiurile din postul amonte al
portului de aúteptare al ecluzei
Agigea;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
aflate în marú către aval cu
indicarea zonei de acostare
repartizate.
- Dirijarea navelor care navigă către
amonte pentru acostare în portul de
aúteptare amonte al ecluzei
Cernavodă;
- AnunĠarea AdministraĠiei A.C.N.
pentru organizarea intervenĠiei.
- Oprirea navei/convoiului;
- AnunĠarea evenimentului către
conducerea A.C.N. prin
dispecerat/controlorii de trafic;
- Deplasarea grupei tehnice la faĠa
locului pentru a evalua situaĠia úi
consecinĠele;
- AtenĠionarea navelor/convoaielor
ce se îndreaptă către zona
respectivă.

3

4

- Aglomerarea navelor în portul
amonte/aval al ecluzei Agigea;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului úi majorarea timpului de
parcurs pentru navele aflate în
tranzit.

- Legătură permanentă cu
dispeceratul AdministraĠiei portului
ConstanĠa;
- Informarea comandanĠilor
staĠionaĠi la cheiurile portului de
aúteptare Agigea;
- Desfăúurarea navigaĠiei spre
amonte normal.

- Aglomerarea navelor în porturile
de aúteptare de la ecluza
Cernavodă;
- Diminuarea capacităĠii de trafic a
canalului úi majorarea timpului de
parcurs pentru navele aflate în tranzit .
- Pagube materiale produse
AdministraĠiei, generate de
necesitatea reparării distrugerilor
provocate;
- Diminuarea capacităĠii de trafic pe
cana úi majorarea timpului de
parcurs pentru navele aflate în
tranzit.

- Organizarea acĠiunii de eliberare a
úenalului la ieúirea/intrarea din/în
Dunăre;
- Măsuri pentru deschiderea
navigaĠiei pe un sens.

NOTĂ: Pagubele provocate construcĠiilor úi instalaĠiilor canalului úi/sau AdministraĠiei, vor fi recuperate de către
C.N. AdministraĠia Canalelor Navigabile SA ConstanĠa de la armatorii/operatorii respectivi.

- Acostarea nevai/convoiului ce a
provocat evenimentul úi încheierea
procesului verbal de constatare;
- ÎnútiinĠarea armatorului/operatorului
privind evenimentul úi obligarea
acesuia de a suporta reparaĠiile
necesare;
- Eliberarea navei/convoiului numai
după confirmarea de către armator
a angajamentului privind suportarea
pagubelor provocate.
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ANEXA 9

AMPLASAMENTUL ùI DEBITUL INSTALAT
AL STAğIILOR DE POMPARE PENTRU IRIGAğII
a) Prevederile proiectului iniĠial
Amplasament
mal

km(*

Debit instalat
mc/s

SNIF ConstanĠa

dr.

26+000 (1+500)

3,75

SP 4+5

“

stg.

24+000 (3+500)

0,296

3.

SP Galeúu

“

dr.

23+000 (4+500)

3,95

4.

SPP 2+3

“

stg.

15+000 (12+500)

0,63

5.

SPP 14+15

“

dr.

5+600 (21+900)

0.09

6.

SPP 11+12+13

“

stg.

5+000 (22+500)

0,51

7.

SPP Depozit 10

“

dr.

3+500 (24+500)

0,23

Nr.
crt.

Denumirea staġiei

DeġinĄtor

1.

SPB Basarabi

2.

TOTAL DEBIT INSTALAT
*)

9,456

Kilometrajul din paranteză este cel folosit la proiectare cu km 0 la desprinderea
din C.D.M.N.

b) Prevederi pentru irigaĠii în anul 2013
Nr.
crt.
1
2
3

Utilizatori

Debite prelevate mc/s

ANIF Filiala ConstanĠa
OrganizaĠia Utilizatorilor de Apă Tomis - Năvodari
Primăria Năvodari

0,66
0,0063
0,0019

Volum solicitat

mii mc
7000
200
15
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ANEXA 10

AMPLASAMENTUL PUNCTELOR DE PRIZĂ
ùI DEBITUL INSTALAT AL STAğIILOR DE POMPARE PENTRU
ALIMENTĂRI CU APĂ
a) Prevederile proiectului iniĠial
Nr.
crt.

Folosinġa
de apĄ

1.

Industrie

2.

Amplasament

Debit
instalat
mc/s

Forul
tutelar

mal

km(*

SP Creasta

M.Ind.

stâng

23+800
(3+700)

6,0

Industrie

SP Petromidia

M.Ind.

ramura
LuminiĠa

-

6,0

3.

Industrie

SP Munca Ovidiu

MAAP

stâng

10+400
(17+100)

0,267

4.

Industrie

SP Fertilchim

M.Ind.

stâng

7+000
(20+500)

2,5

5.

Apă
potabilă

SP Galeúu

C.J.
ConstanĠa

drept

20+800
(6+700)

4,5

*)

Denumirea staġiei

TOTAL folosinġĄ industrialĄ (mc)

14.778

TOTAL apĄ potabilĄ (mc)

4,500

Obs.

Kilometrajul din paranteză este cel folosit la proiectare cu km 0 la desprinderea
din C.D.M.N.

b) Prevederi pentru irigaĠii în anul 2013
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Utilizatori

Debite prelevate mc/s

SC RAJA SA apa pentru potabilizare
SC ROMPETROL RAFINARE – SA apa industrială
SC COMPREST UTIL SRL
SC REPEC SA OVIDIU
SC RIG SERVICE SA

0,73
0,32
0,0008
0,005
0,49

Volum solicitat

mii mc
23.000
10.050
24
150
2.500
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LISTA PLANURILOR

Numărul
planului
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15.
16
17

DENUMIREA PLANULUI
Plan de situaĠie
Schema hidrotehnică complexă a canalului
SecĠiuni transversale caracteristice
SecĠiuni transversale Solutii constructive
Văile afluente
Ecluza Ovidiu – soluĠii constructive
Ecluza Midia - Năvodari – soluĠii constructive
Porturi de aúteptare la ecluza Ovidiu – soluĠii
constructive
Porturi de aúteptare la ecluza Năvodari – soluĠii
constructive
Stăvilar Taúaul – soluĠii constructive
Portul Ovidiu – Amplasament úi soluĠii constructive
Portul LuminiĠa – Amplasament úi soluĠii constructive
Front de asteptare pt. formare convoaie
Drumuri de exploatare si intretinere
Podurile de pe drumurile de exploatare si intretinere
Bazinul hidrografic al PAMN
Conducte de transport petroliere gaze si apa

