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Către:  SOCIETATEA  TELEGRAF  ADVERTISING   S.A. Constanţa 

            Fax: 0241 672 049 
 

Referitor:  Anunţ de licitaţie   

 
 

Vă rugăm să publicaţi în ziarul TELEGRAF, pentru unitatea noastră, în ziua de 06.03.2019, 

următorul anunţ de licitaţie publică deschisă: 

 

« C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A., RO11087755, cu sediul în Str. Ecluzei nr.1, Agigea, 

jud. Constanţa,  telefon: 0241 702700, 0241 702719; fax: 0241 737711. e-mail: domenii[@]acn[.]ro, 
oferă spre închiriere:  

 
a) Platformă portuară în suprafaţă de 5.425 mp (domeniu privat al companiei nationale), inclusiv  
a terenului aferent (domeniu public al statului), situată în dreptul danei 19, port  Medgidia, C.D.M.N., 
judeţul Constanţa. 
 
b) Platformă portuară în suprafaţă de 7.261 mp (domeniu privat al companiei nationale), inclusiv a 
terenului aferent (domeniu public al statului), situată în dreptul danei 7, port  Medgidia, C.D.M.N., 
judeţul Constanţa. 
 
c) Platformă portuară în suprafaţă de 4.954 mp (domeniu privat al companiei nationale), inclusiv a  
terenului aferent (domeniu public al statului), situată în dreptul danelor 11 si 12, port  Medgidia,  
C.D.M.N., judeţul Constanţa. 
 
Bunurile propuse spre închiriere, sunt destinate pentru desfăşurarea activităţii de depozitare mărfuri 
și/sau pentru realizarea unor obiective de investiţii. 
 
Documentaţia de atribuire va fi pusă la dispoziţia celor interesaţi prin Serviciul Patrimoniu, sediul C.N. 
A.C.N. S.A., începând cu data de 06.03.2019, zilnic între orele 8:30 – 15:00, în baza unei solicitări 
scrise în care se va specifica datele de identificare ale societății și platforma portuara vizată. 
 
Costul documentaţiei de atribuire: 100 lei/buc (cu TVA), suma va fi achitată în numerar la casieria 
C.N. A.C.N. S.A.. 
 
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este până la data de 15.03.2019, ora 13:00. 
 
Oferta se depune la sediul C.N. A.C.N. S.A. – secretariat, până la data de 20.03.2019, ora 15:00. 
 
Licitaţia publică cu strigare, va avea loc la sediul C.N.  A.C.N. S.A., în data de: 
- 22.03.2019, ora  9:00 pentru pozitia a) 
- 22.03.2019, ora 11:00 pentru pozitia b) 
- 22.03.2019, ora 13:00 pentru pozitia c) 

 
 
    

mailto:compania@acn.ro
http://www.acn.ro/
mailto:domenii@acn.ro


                           COMPANIA NAŢIONALĂ 

         ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. 
__________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 
Adresa: Str. Ecluzei nr. 1, Agigea – 907015, Constanta, Romania 

J13/2361/1998           CIF RO11087755 
Capital subscris și vărsat 10.158.000 lei 

Telefon:   4 – 0241 – 702700        4 – 0241 – 702705                   
Fax:        4 – 0241 – 737711        4 – 0241 – 738597                               
e-mail: compania[@]acn[.]ro  

web: www.acn.ro       
 
   
 

 
  În situația în care la licitația publică cu strigare se prezintă un singur ofertant, aceasta se va  

repeta astfel : 
- pe data de 05.04.2019 ora 09:00 pentru pozitia a) 
- pe data de 05.04.2019 ora 11:00 pentru pozitia b) 
- pe data de 05.04.2019 ora 13:00 pentru pozitia c) 
 
În acest caz, achiziționarea documentației de atribuire  se va face începând cu 25.03.2019 iar  

termenul de depunere a documentelor de participare la licitație este până la data de 03.04.2019, ora 
15:00.  

 
Termenul limită pentru solicitarea clarificărilor este până la data de 29.03.2019, ora 13:00.» 
   

 
Plata se va face din contul nostru nr. RO 23 RZBR 0000 0600 0227 2301, deschis la 

RAIFFEISEN BANK - AGENŢIA LAZU. 
 
           Prezenta constituie comandă fermă. 
 
 
 
 
                                 DIRECTOR GENERAL, 
                         Daniel GEORGESCU 
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                                                                      Simona ASAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DC/SP/C.Bacula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

mailto:compania@acn.ro
http://www.acn.ro/

