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C.N. A.C.N. S.A. oferă spre închiriere următoarele bunuri:  
 
PORT  MEDGIDIA 

 

a. Platforme  portuare şi terenurile aferente  
 

1. Platformă portuară în suprafaţă de 6.505,00 mp (domeniu privat al companiei nationale), 
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 7, port  
Medgidia, C.D.M.N., judeţul Constanţa, nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru 
desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de 
încărcare sau descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru 
realizarea unor obiective de investiţii. 
2. Platformă portuară în suprafaţă de 4.625,00 mp (domeniu privat al companiei nationale),  
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danelor 11 şi 12, 
port  Medgidia, C.D.M.N., nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de încărcare sau 
descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru realizarea unor 
obiective de investiţii. 
3. Platformă portuară în suprafaţă de 4.735,00 mp (domeniu privat al companiei nationale),  
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul dane i 13, port  
Medgidia, C.D.M.N., nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de încărcare sau 
descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru realizarea unor 
obiective de investiţii 
4. Platformă portuară în suprafaţă de 4.430,00 mp (domeniu privat al companiei nationale),  
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 14. Platforma  
nu are acces direct la cheu,  nu există reţele de utilităţi si este  destinată pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri sau pentru realizarea unor obiective de investiţii. 
5. Platformă portuară în suprafaţă 5.000,00 mp (domeniu privat al companiei nationale) 
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 15, port  
Medgidia, C.D.M.N., nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de încărcare sau 
descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru realizarea unor 
obiective de investiţii. 
6. Platformă portuară în suprafaţă de 5.425,00 mp (domeniu privat al companiei nationale),  
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 19. Platforma  
are acces direct la cheu , nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de încărcare sau 
descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru realizarea unor 
obiective de investiţii. 
 
 
 
 
 
7. Platformă portuară în suprafaţă de 5.500,00 mp (domeniu privat al companiei nationale),  
Inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 20, port   
Medgidia, C.D.M.N., judeţul Constanţa, nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru 
desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de 
încărcare sau descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru 
realizarea unor obiective de investiţii. 
8.  Platformă portuară în suprafaţă de 5.700,00 mp (domeniu privat al companiei nationale),  
Inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in dreptul danei 21, port   
Medgidia, C.D.M.N., judeţul Constanţa, nu există reţele de utilităţi si este destinată pentru 
desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri precum şi pentru desfăşurarea activităţii de 
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încărcare sau descărcare în/din navele ce tranziteaza canalele navigabile sau pentru 
realizarea unor obiective de investiţii. 
 

b. Spaţii clădiri 

1. Anexa socială, în suprafaţă de 201,00 mp (domeniu privat al companiei naţionale), inclusiv 
a terenului aferent (domeniu public al statului) şi sunt destinate pentru desfăşurarea activităţii 
de birouri.,  desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri sau pentru realizarea unor obiective 
de investiţii.  
2. Centrală termică+teren, în suprafaţă de 309,00 mp (domeniu privat al companiei 
naţionale),inclusiv a terenului aferent  (domeniu public al statului) şi sunt destinate pentru 
desfăşurarea activităţii de birouri, desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri sau pentru 
realizarea unor obiective de investiţii. 
3.  Spaţii din Gara Fluvială, în suprafaţă totală de 978,40 mp (domeniu privat al companiei 

naţionale), inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), şi sunt destinate pentru 

desfăşurarea activităţii de birouri.,  desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri sau pentru 

realizarea unor obiective de investiţii. 

PORT  BASARABI 

a. Spaţii clădiri 

1. Anexa socială, în suprafaţă de 219,00 mp (domeniu privat al companiei nationale) inclusiv 
a terenului aferent în suprafaţă de 167,50mp (domeniu public al statului) şi sunt destinate 
pentru desfăşurarea activităţii de birouri, desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri sau 
pentru realizarea unor obiective de investiţii. 
 
2. Spaţii din Gara Fluvială,  în suprafata totală de 762,34 mp (domeniu privat al companiei 
nationale), inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului) şi sunt destinate  pentru 
desfăşurarea activităţii de birouri.,  desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri sau pentru 
realizarea unor obiective de investiţii. 
 
 
PORT  LUMINIŢA  

1. Platformă portuară în suprafaţă de 6.006,00 mp (domeniu privat al companiei nationale), 
inclusiv a terenului aferent (domeniu public al statului), situată in zona danei 2, port Luminita, 
C.P.A.M.N., judeţul Constanţa, nu există reţele de utilităţi şi sunt destinate pentru 
desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri sau pentru realizarea unor obiective de  
investiţii.           
2. Platforme portuare în suprafaţă totala de 28.567,00 mp (domeniu privat al companiei 
nationale), inclusiv a terenurilor aferente (domeniu public al statului). Platformele nu au  
acces direct la cheu, nu există reţele de utilităţi şi sunt destinate pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri sau pentru realizarea unor obiective de investiţii. 
 
 

 

TERENURI DOMENIU PUBLICA FERENTE C.D.M.N si C.P.A.M.N. 

Terenuri C.D.M.N. 

1.Teren (domeniu public al statului), in suprafata de 3.028,00 mp, situat pe malul stang, 
C.D.M.N., între km 0+428 şi km 0+320, extravilan comuna Agigea, jud.Constanţa ce face 
obiectul închirierii, nu există reţele de utilităţi, este destinat pentru desfăşurarea activităţii de 
depozitare mărfuri sau pentru realizarea unor obiective de investiţii; 



C.N. ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
DIRECŢIA COMERCIALĂ 
SERVICIUL PATRIMONIU 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Inchiriere teren (domeniu public al statului), în suprafaţã de 3.640,53 mp, situat pe malul 
drept , C.D.M.N.,  între km 0+282 şi km 0+207, zona aval de ecluza Agigea, extravilan 
comuna Agigea, jud.Constanţa, nu există reţele de utilităţi, este destinat pentru desfăşurarea 
activităţii de depozitare mărfuri sau pentru realizarea unor obiective de investitii. 
 
 

 ÎNCHIRIERE  SPAŢII  STAŢII  RADIORELEE ŞI SPAŢII ÎN SEDIU C.N. A.C.N. S.A. 
 
 
1. SPAŢII ÎN STAŢIILE RADIORELEU DIN LOCAŢIILE CERNAVODĂ, MEDGIDIA, 
BASARABI, OVIDIU, AGIGEA 

 
Spaţiile din staţiile RR (pilon, clădire, platformă), aparţin domeniului privat al companiei şi 
sunt destinate pentru: amplasare staţie echipamente transmisii date, staţie radio, staţii de 
bază din cadrul sistemului de telefonie mobila G.S.M., echipamente 3G, etc. 

 
Închirierea spatiilor pe pilonii RR, se fac în funcţie de Avizul favorabil de rezistenţă şi 
stabilitate a acestora. Avizul se va emite de catre un proiectant autorizat si avizat de un 
verificator de proiect.  
 

 

 

Notă:   

Închirierea bunurilor se face în baza unei solicitări. 
Închirierea bunurilor care aparţin domeniului public al statului se face prin procedură de licitaţie, 
fundamentată pe principii de transparenţă şi cu  respectarea legislaţiei în vigoare. 
Pentru informaţii suplimentare :  Serviciul Patrimoniu nr. de telefon: 0241 702719;  
Pentru transmitere solicitări fax: 0241 737711; e-mail:compania[@]acn[.]ro; 

domenii[@]acn[.]ro 

 

 

mailto:compania[@]acn[.]ro
mailto:compania@acn.ro

