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1.

DATE DE IDENTIFICARE
Denumire: Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. – denumita in
continuare CN ACN S.A.
• Sediul social: Jud.Constanţa, Loc. Agigea, Str. Ecluzei nr.1, cod poştal 907015;
• Numărul de telefon/fax: 0241.702.700 / 0241.737.711;
• Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 11087755;
• Codul fiscal: RO11087755;
• Număr de ordine în Registrul Comerţului: J13/2361/16.10.1998;
• Capital social subscris şi vărsat: 10.158.000 lei.
•

2. DATE GENERALE
În anul 1998, Administraţia Canalelor Navigabile devine Companie Naţională. Compania Naţională
Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa s-a înfiinţat prin H.G. 519/1998 completată şi modificată de
HG 383/2003 şi HG 599/2009, în temeiul prevederilor art. 8 aliniat 1 din O.G. nr 30/1997.
CN ACN S.A. este concesionară a Canalului Dunare - Marea Neagra intre fluviul Dunărea şi Marea
Neagră ce cuprinde canalul principal, care are punct final în Portul Maritim Constanţa şi ramura de nord Poarta
Albă - Midia Năvodari.
Capitalul social este de 10.158.000 lei împărţit în 1.015.800 acţiuni nominative cu o valoare de 10 lei
fiecare, deţinut în procent de 80% de Ministerul Transporturilor şi 20% de către Fondul Proprietatea.
Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa organizează şi conduce
exploatarea şi întreţinerea şenalelor navigabile pe canalele Dunăre-Marea Neagră şi Poarta Albă- Midia
Năvodari, a ecluzelor şi a instalaţiilor de telecomunicaţii, astfel încât să asigure tranzitarea în condiţii de
maximă siguranţă a navelor şi convoaielor, obiect de activitate prevăzut în actul normativ de înfiinţare al
companiei.
Principala activitate de exploatare este furnizarea de servicii anexe transporturilor pe apă si
reprezintă 85% din producţia vândută.
Alte activitati secundare ale companiei sunt :
- Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă ;
- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate ;
- Exploatarea, întreţinerea, modernizarea canalelor navigabile, a nodurilor hidrotehnice ;
- Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de dispecerizare, automatizare, semaforizare, telecomandă,
telecomunicaţii ;
- Urmărirea şi dirijarea traficului pe canale şi in porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminiţa ;
3. CONTEXTUL MACROECONOMIC
Un aport deosebit al ţării noastre în efortul creşterii economice îl reprezintă sistemul canalelor
navigabile care este parte a sistemului european de canale şi căi navigabile, iar păstrarea canalelor navigabile
la nivelul standardelor europene este o condiţie pentru atragerea de noi fluxuri de marfă şi utilizarea lor la
capacitate maximă.
Valorificarea potenţialului pe care îl oferă complexul hidrotehnic şi de navigaţie alcătuit din Portul
maritim Constanţa şi canalele navigabile Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Midia Năvodari, respectiv
posibilitatea utilizării acestor două componente de transport, reprezintă două din obiectivele principale ale CN
ACN S.A. Constanţa.
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4. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
REALIZAREA INDICATORILOR FIZICI PREVĂZUTI PRIN B.V.C. 2019
Indicatorii fizici ai activităţii de bază realizaţi de CN ACN S.A. în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019,
comparativ cei prognozati se prezintă astfel:
Nr.
Indicatorul
crt
0
1
1. Total tone cap. tranzit, din care:
- intern
- extern
2. Total tone marfă, din care :
- intern
- extern
3. Apă pompată, sifonata, gravitational

U.M.
2
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii tone
mii mc

Prognozat
2019
3
32.800
20.000
12.800
14.200
7.800
6.400

Realizat
2019
4
35.802
19.893
15.909
16.744
7.853
8.891
255.597,78

%
(4/3)
5
109,23
99.46
124.42
117.92
100.69
138.91

În anul 2019, Administraţia Canalelor Navigabile a prognozat un trafic total de 32.800 mii tone
capacitate realizând la finele lunii decembrie 2019, 35.802 mii tone capacitate, rezultând o depasire de 3.002
mii tone capacitate, în procente aceasta reprezintă un plus de 9,23 %, faţă de valoarea .
Indicatorii fizici în anul de referinţă au avut următoarea evoluţie:
- Tonele capacitate intern realizate - respectiv 19.893 mii tone - înregistrează o nerealizare procentuală
de 0,54% faţă de valoarea prognozată, respectiv 20.000 mii tone.
- Tonele capacitate extern realizate - respectiv 15.909 mii tone - înregistrează o depășire de 24,42%,
faţă de valoarea prognozată de 12.800 mii tone.
- Tonele marfă total tranzitate au înregistrat o valoare de 16.744 mii tone, o depășire cu 17,92%, faţă
de estimarea de 14.200 mii tone;
- Tonele marfă intern tranzitate - respectiv 7.853 mii tone - reprezintă o depășire cu 0,69% din valoarea
prognozată de 7.800 mii tone.
- Tonele marfă extern tranzitate - respectiv 8.891 mii tone – o depășire cu 38,91% faţă de valoarea
prognozată, respectiv 6.400 mii tone.
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Se observă astfel că traficul de tone capacitate intern, a avut o pondere de 55,5% din totalul de tone
capacitate tranzitate pe Canalele Navigabile, depăşind valoarea tonelor capacitate extern cu 3.983 mii tone
capacitate.
Traficul de marfă extern, pentru anul de referinţă 2019, a avut o pondere de 53% din volumul total de
marfă tranzitat, o crestere fata de anul anterior de 38,4%, respectiv importurile au avut o crestere fata de anul
anterior de 27,3%. Evolutia tarficului intern isi mentine tendinta ultimilor ani, de usoara crestere.
Mărfurile transportate, cu pavilion România, reprezintă 47% (-8% comparat cu anul 2018) din total de
mărfuri, urmate de mărfuri pavilion Serbia 29% (+8%), Ungaria 9% (+2%), Bulgaria 10% (-1%), Austria 2%.
Restul de 3% reprezintă mărfuri cu pavilioane Moldova, Slovacia, Germania, Croatia şi altele.

Cerealele au constituit marfa cea mai transportată pe Canalele Navigabile, in volum de 6.786 mii
tone(+18% comparat cu anul 2018), urmate de minereurile metalifere (minereu de fier, bauxita, nisip) 5.730 mii
tone(+11%), cărbune 864 mii tone(+24%), o crestere semnificativa au avut produsele chimice (ingrasaminte)
1.051 mii tone(+80%), laminate, motorina, fier vechi, produsele alimentare, nutreţuri pentru animale.
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În ceea ce priveşte tranzitarea de containere pe Canalele Navigabile s-a înregistrat valoarea de 843
TEU-uri, mai putin cu 19% faţă de anul 2018.
Numărul total al navelor tranzitate pe Canalele Navigabile, în anul 2018 a fost de 24.770 din care nave
străine 7.304. Analizând cifrele numerelor de nave tranzitate, s-a înregistrat o crestere, faţă de anul 2018, de
17,8%.
În condiţiile unui sistem de transport în regim plin/gol, gradul de utilizare a capacităţilor de transport a
unităţilor navale a fost de 63%.
ACTIVITATEA DIRECŢIEI COORDONARE ECLUZE SI STATII DE POMPARE
Ecluzele Cernavodă, Agigea, Ovidiu şi Năvodari au ca principal obiect de activitate efectuarea
operaţiunilor de ecluzare pentru navele care tranzitează canalele navigabile, precum şi efectuarea lucrărilor de
întreţinere şi revizii a echipamentelor şi instalaţiilor din dotare.
Statia de Pompare Complexa Km 60 Cernavoda are ca principal obiect de activitate efectuarea
operaţiilor de pompare a apei pentru asigurarea nivelului normal de exploatare în canalele navigabile,
exploatarea în condiţii optime a staţiilor de pompare şi efectuarea lucrărilor de intreţinere şi revizii-reparaţii a
echipamentelor şi instalaţiilor din dotare. Staţiile de pompare Saligny (Ştefan cel Mare), Faclia şi Mircea Vodă
au ca obiect principal de activitate efectuarea operatiilor de pompare a apelor in vederea apărarii localităţilor
împotriva inundaţiilor.
Serviciul Coordonare Tehnic Ecluze are rolul de a asigura programarea, lansarea, urmărirea,
recepţionarea şi raportarea lucrărilor de revizii tehnice şi reparaţii, precum şi a lucrărilor noi care nu fac
obiectul investiţiilor pentru sisteme, echipamente şi utilaje din cadrul ecluzelor si statiilor de pompare.
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SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ECLUZĂRI
Situaţia numărului de ecluzări, sintetic, este următoarea :
- număr de ecluzări Nr.
crt.
0.
1.
2.
3.
4.

Ecluza
1.
Ecluza
Cernavodă
Ecluza Agigea
Ecluza
Ovidiu
Ecluza
Năvodari
Total

Ecluza
nr. 1
2.
0

2018
Ecluza
nr. 2
3.
4.644

4.
4.644

Ecluza
nr. 1
5.
0

2019
Ecluza
nr. 2
6.
5.005

0
2.004

3.797
0

3.797
2.004

0
2.192

0

819

819

2.004

9.260

11.264

Total

Total

%
2019/2018

7.
5.005

8.
107,77

4.176
0

4.176
2.192

109,99
109,38

0

943

943

115,14

2.192

10.124

12.316

109,34

SITUAŢIA CONSUMULUI ENERGETIC SPECIFIC MEDIU GLOBAL ECLUZE (Kwh / ecluzare)
Situaţia evoluţiei consumului energetic specific mediu global pe ecluzare, sintetic, este următoarea
Nr.
%
Indicatorul
2018
2019
crt.
2019/2018
0.
1.
2.
3.
4.
1.
Energie electrică consumată
Ecluza Cernavodă
1.151.639
1.151.314
99,97
(kwh)
Ecluza Agigea
1.675.610
1.771.084
105,70
Ecluza Ovidiu
487.552
489.903
100,48
Ecluza Năvodari
162.733
189.804
116,64
Total
3.477.534
3.602.105
103,58
2.
Număr de ecluzări
Ecluza Cernavodă
4.644
5.005
107,77
Ecluza Agigea
3.797
4.176
109,98
Ecluza Ovidiu
2.004
2.192
109,38
Ecluza Năvodari
819
943
115,14
Total
11.264
12.316
109,34
3. Consum specific de energie pe
Ecluza Cernavodă
247,98
230,03
92,76
ecluzare (kwh/ecluzare)
Ecluza Agigea
441,30
424,11
96,10
Ecluza Ovidiu
243,29
223,50
91,87
Ecluza Năvodari
198,70
201,28
101,30
Total
1.131,27
1.078,92
95,37
4. Timp total de ecluzare (număr
Ecluza Cernavodă
4.014
4.265
106,25
ore de ecluzare = ore)
Ecluza Agigea
3.760
4.041
107,47
Ecluza Ovidiu
1.442
1.615
112,00
Ecluza Năvodari
487
552
113,35
Total
9.703
10.473
107,94
5. Consum specific de energie pe
Ecluza Cernavodă
286,91
269,94
94,09
ora de ecluzare
Ecluza Agigea
445,64
438,28
98,35
(kwh/ ora ecluzare)
Ecluza Ovidiu
338,11
305,35
89,72
Ecluza Năvodari
334,15
343,85
102,90
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Total

1.404,81

1.355,42

96,48

Nota:
Consumurile energetice inregistrate nu se refera strict la consumurile echipamentelor si instalatiilor de pe
ecluze, acestea includ atat consumuri energetice conexe companiei (de exemplu cladire Sediu CN ACN SA)
cat si consumuri energetice inregistrate cu subconsumatori terti (de exemplui iluminat poduri rutiere si CF).
SITUAŢIA TIMPULUI MEDIU DE ECLUZARE
Situaţia evoluţiei timpului mediu de ecluzare, sintetic, este următoarea :
Nr.
Indicatorul
2018
2019
crt.
0.
1.
2.
3.
1. Ecluza
timp total ecluzare (ore)
4.014
4.265
Cernavodă
număr ecluzări
4.644
5.005
timp mediu (ore/ecl.)
0,86
0,85
2. Ecluza
timp total ecluzare
3.760
4.041
Agigea
număr ecluzari
3.797
4.176
timp mediu (ore/ecl.)
0,99
0,97
3. Ecluza
timp total ecluzare
1.442
1.615
Ovidiu
număr ecluzări
2.004
2.192
timp mediu (ore/ecl.)
0,72
0,73
4. Ecluza
timp total ecluzare
487
552
Năvodari
număr ecluzări
819
943
timp mediu (ore/ecl.)
0,59
0,58
Total timp de timp total ecluzare
9.703
10.473
ecluzare
număr ecluzări
11.264
12.316
(ore/ecl.)
timp mediu (ore/ecl.)
0,86
0,85

%
2019/2018
4.
106,25
107,77
98,83
107,48
109,99
97.98
111,99
109,38
101,38
113,34
115,14
98,43
107,94
109,34
98,72

SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ORE DE FUNCTIONARE STATII DE POMPARE
Situaţia numărului total de ore de functionare, sintetic, este următoarea :

2.
2.1

Total

Statia de Pompare Complexa Km 60 Cernavoda
SPC km 60
4.581,1
1.488,5
6.069,6
Cernavoda
Total 1
6.069,6
Statii de pompare aparare localitati impotriva inundatiilor
SPA
878,7
878,7
Saligny

functionare
sifonata
(ore)

2019
functionare
normala
(ore)

1.
1.1

Statia de
pompare

functionare
sifonata
(ore)

Nr.
crt.

functionare
normala
(ore)

2018

4.819,3

426

683,38

-

Total

%
2019/2018

5.245,3

86,42

5.245,3

86,42

683,38

77,77
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2.2
2.3

SPA
Faclia
SPA
Mircea -Voda
Total 2

1679,2

-

1679,2

978,03

-

978,03

58,24

357,0

-

357,0

214,85

-

214,85

60,18

2914,9

-

2914,9

1.876,26

-

1.876,26

64,37

7.121,56

79,27

TOTAL

8.984,48

SITUAŢIA ACTIVITĂŢII DE INVESTIŢII
Nr.
Denumirea lucrării de investiţii
crt.
0.
1.
I. ECLUZE
1. Ecluza Cernavodă
1.1 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii – Ecluza nr.1
Cernavoda
1.2 Reabilitare spatii interioare si instalatii turn comanda
1.3 Reabilitarea instalatiei de iluminat exterior pe porturile de
asteptare amonte si aval inclusiv pasarelele pietonale
1.4
1.5
2.
2.1

Inlocuire ascensor turn comanda
Reabilitare exterioara turn comanda
Ecluza Agigea
Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii – Ecluza nr.1
Agigea

2.2 Arhiva proiect modernizare ecluze
2.3 Reabilitare spatii interioare si instalatii turn comanda
2.4
2.5
3.
3.1

Inlocuire ascensor turn comanda
Reabilitare exterioara turn comanda
Ecluza Ovidiu
Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Ecluza nr.2
Ovidiu

2018

2019

2.

3.

Inceput
2016
-

Continuare

inceput
Inceput
2016
inceput
Inceput
2016

3.2 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Galerii de ape
mari Ovidiu mal stang

Inceput
2016

3.3 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Galerii de ape
mari Ovidiu mal drept

Inceput
2016

3.4 Reabilitare spatii interioare si instalatii turn comanda

-

Elaborare
documentatie de
atribuire
Elaborare
documentatie de
atribuire
Finalizat
Finalizat
Admitere Receptie
TL 13.11.2019
PIF 13.11.2019
Inceput
Elaborare
documentatie de
atribuire
Finalizat
Finalizat
Admitere Receptie TL
27.09.2019
PIF 27.09.2019
Admitere Receptie TL
15.07.2019
PIF 09.09.2019
Admitere Receptie TL
15.07.2019
PIF 09.09.2019
Elaborare
documentatie de
atribuire
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3.5
3.6
4.
4.1

Nr.
crt.

Inlocuire ascensor turn comanda
Reabilitare exterioara turn comanda
Ecluza Năvodari
Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Galerii de ape
mari Navodari mal stang

Inceput
2016

4.2 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Galerii de ape
mari Navodari mal drept

Inceput
2016

4.3 Reabilitare acces put vane si camere de incarcare – aval si
amonte
II. STATII DE POMPARE
1. Statia de pompare complexa Km 60 Cernavoda
1.1 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Reabilitare Statie
de Pompare Complexa Km 60 Cernavoda

inceput

Inceput
2016

Admitere Receptie TL
19.12.2019
PIF 19.12.2019

2. Statii de pompare aparare localitati impotriva inundatiilor
2.1 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Reabilitare SPA
Saligny
2.2 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Reabilitare SPA
Faclia

Inceput
2016
Inceput
2016

Continuare

2.3 Modernizare ecluze – Echipamente şi instalaţii - Reabilitare SPA
Mircea Voda

Inceput
2016

Denumirea lucrării de investiţii

1.
1.1.2

Valoare
estimata

2018

2019

inceput
-

Finalizat
Finalizat
Admitere Receptie TL
15.07.2019
PIF 09.09.2019
Admitere Receptie TL
15.07.2019
PIF 09.09.2019
Finalizat

Admitere Receptie TL
12.07.2019
PIF 09.09.2019
Admitere Receptie TL
12.07.2019
PIF 09.09.2019

2020

Observatii
/
responsabil de
contract

SEDII ADMINISTRATIVE SI PORTURI
Reabilitare Acces Put Vane si 170.256
Camera de Incarcare - Aval si lei
Amonte Ecluza Năvodari

inceput

Finalizat

/

Serviciu Tehnic

SITUAŢIA ACTIVITĂŢII DE SERVICE
Denumirea lucrării de service

Valoare
estimata

2018

2019

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I.

SEDII ADMINSITRATIVE SI PORTURI

1.2.3

Service ascensoare (4 buc)

/

inceput

In derulare

Serviciu Tehnic

Nr.
crt.

17.600 lei

2020

Observatii
Responsabil
contract

/
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– contract anual
1.2.5

Servicii scufundare

15.390 lei

1.2.6

Vanzare deseuri provenite din 618.495 lei
modernizarea ecluzelor

inceput

finalizat

/

Serviciu Tehnic
– la comanda

/

Inceput

/

Serviciu Tehnic

si
finalizat

5. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ
Evoluţia principalilor indicatori pe parcursul anului 2019 calculati pe baza situatiilor financiare anuale este
prezentată în tabelul următor:
INDICATOR

2018

2019

LEI

LEI

Venituri totale

72.355.608

81.725.040

Venituri exploatare

71.657.630

80.746.900

Cifra de afaceri

49.508.197

57.344.364

Chelt exploatare

69.169.782

78.663.219

Profit exploatare

2.487.848

2.083.681

Cheltuieli totale

69.209.027

78.685.493

Profit brut

3.146.581

3.039.547

Profit net

2.263.756

2.092.459

Nr.mediu de salariati

419

419

Capitaluri proprii

82.968.597

83.885.927

Total active

909.675.820

1.039.951.463

Lichiditatea curenta (active
curente/datorii curente)
Lichiditatea imediata (active curentestocuri/datorii curente)
Solvabilitatea patrimoniala (capitaluri
proprii/total pasiv)
Rentabilitatea financiara (profit
net/capitaluri proprii*100)

6,05

5,44

5,77

5,26

9,12

8,07

2,7284

2,4944
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Rentabilitatea comerciala (profit net/cifra
de afaceri*100)
Marja profitului brut (profit brut/cifra de
afaceri*100)
Marja profitului din exploatare (profit din
exploatare/cifra de afaceri*100)

4,5725

3,6489

6,3557

5,3005

5,0251

3,6336

Marja profitului net (profit net/cifra de
afaceri*100)

4,5725

3,6489

Productivitatea muncii (cifra de
afaceri/nr.salariati*100)

118,16

136,86

Ponderea chelt de personal in chelt
34,56
totale (chelt de personal/chelt totale*100)

31,04

Chelt totale la 1000 lei Venituri totale
Arierate
EBITDA =(profit expl+ch amortiz+ch
depr)/CA*100

962,81
0
63,39

956,51
0
57,18

Dupa cum se observa in tabelul de mai sus, veniturile totale au crescut de la 72.355.608 lei in 2018 la
81.725.040 lei in anul 2019; aceasta majorare se datoreaza în principal cresterii indicatorilor fizici (tone
capacítate tranzitate pe CDMN si CPAMN, de la 32.919.138 TC in 2018 la 35.801.908 TC IN 2019). In acelasi
context, cifra de afaceri, care reprezinta veniturile din prestari de servicii si bunuri vandute, a crescut in
muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice, care reflectă
aceeasi perioada de la 49.508.197 lei la 57.344.364 lei.
Din analiza principalilor indicatori economico – financiari ai anului 2019 mentionam valoarea lichidităţii
curente de 5,44. Acest indicator arată în ce masură este compania capabilă să îşi acopere necesarul de
lichidităţi si este recomandat sa fie >2, ceea ce oferă garanţia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
În acelaşi timp, indicatorul lichiditate imediată (5,26) oferă un răspuns mai exact, ceea ce relevă capacitatea
companiei de a-şi onora obligaţiile de plată, păstrând un echilibru bun între datoriile pe termen scurt şi activele
curente. Analizând rezultatele putem aprecia că politica financiară ilustrează capacitatea firmei de a face faţă
obligaţiilor de plată. Aceşti indicatori arată modul în care compania va fi capabilă să-şi continue activitatea,
putând să-şi menţină echilibrul financiar în viitor.
Solvabilitatea patrimonialǎ a scǎzut in 2019 fatǎ de 2018 de la 9,12 la 8,07, datoritǎ modificarilor
substantiale pe care le-au suferit atat capitalurile proprii prin cresterea de la 82.968,60 mii lei in 2018 la
83.885,93 mii lei in 2019, cat si prin cresterea pasivului de la 909.675,82 mii lei in 2018 la 1.039.951,46 mii lei
in 2019. Acest lucru nu influențeazǎ echilibrul financiar bun, care în continuare, pe termen lung permite
acoperirea datoriilor din activul net și a datoriilor pe termen lung din capitalulul propriu.
Indicatorii de risc nu au fost calculaţi întrucât compania nu are angajate împrumuturi.
Rentabilitatea capitalului reprezintă o altă posibilitate de reflectare a profitabilităţii. Aceasta
investighează eficienţa de ansamblu a companiei prin prisma finanţării pe termen lung. Rentabilitatea
capitalului utilizat este de 2,4944 ceea ce demonstrează o bună gestionare a capitalului angajat.
Rentabilitatea comercială in valoare de 3,6489 arată că situaţia Companiei este una stabilă, deoarece
se situeaza în intervalul de 1%-15 % in care se încadrează firmele stabile. Cu cât marja de profit este mai
ridicată, cu atât se consideră că firma a avut o activitatea mai bună în perioada precedentă.
Productivitatea muncii demonstreaza eficacitatea muncii cheltuite în procesul de producţie. Cresterea
productivităţii muncii în 2019 faţă de 2018, de la 118.157,99 la 136.860,06 se datorează cresterii cifrei de
afaceri în anul curent.
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EBITDA este abrevierea de la Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (tradus
profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare). Este un indicator care reflectă cel mai bine
rentabilitatea activităţii de bază (activităţii operaţionale) a unei companii.
Acest indicator se poate calcula şi sub forma de procent, adică EBITDA/cifra de afaceri x 100 pentru a
identifica cele mai eficiente companii dintr-o industrie/ramura de activitate, care in anul 2019 a crescut fata de
2018 de la 57,18 la 63,39.
Veniturile din exploatare au fost realizate astfel:

Nr.
crt.
0

1

Activităţi

Realizări la data de
31.12.2018

Diferenţe

31.12.2019

col.2-col.1

A
Venituri din exploatare-total, din care:
a) venituri din producţia vândută
- din vânzarea produselor
- din serviciile prestate
- din redevenţe şi chirii
- alte activitati diverse

1
71.657,63
49.508,20
1.337,26
41.102,00
2.913,61
4.155,32

2
80.746,90
57.344,36
822,58
44.422,88
3.117,74
8.981,16

3
9.089,27
7.836,16
-514,68
3.320,88
204,13
4.825,84

b) alte venituri din exploatare

21.778,91

22.185,62

406,71

370,52

1.216,91

846,39

c) venituri din subventii de exploatare

-mii lei-

Analiza datelor din tabelul de mai sus evidenţiază faptul că totalul veniturilor din exploatare, în anul
2019, a înregistrat o creştere semnificativă faţă de anul precedent cu 9.089,27 mii lei. Această creştere se
datorează în principal cresterii indicatorilor fizici, a tonelor capacítate tranzitate in anul 2019. Cresterea de
406,71 mii lei a altor venituri din exploatare provine de la veniturile din subventii pentru investitii, evidentiate pe
masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea activelor achizitionate din fonduri nerambursabile in cadrul
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derularii unor programe de finantare externa. O altă creştere, au înregistrat veniturile din subvenţiile pentru
exploatare provenite din valoarea subvențiilor, înregistrate anterior ca venituri în avans aferente Proiectelor
Fairway şi Danube Stream.
Evoluţia şi tendinţa crescătoare a veniturilor din exploatare aferente ultimilor ani se poate observa în
tabelul de mai jos:
2012
Indicator cf. sit.fin

2013

2014

cf. sit.fin

cf. sit.fin

2015
cf. sit.fin

2016
cf. sit.fin

2017
cf. sit.fin

2018
cf. sit.fin

2019
cf. sit.fin

Venituri
45.008.373 51.502.314 51.691.165 62.593.729 54.778.323 72.020.141 71.657.630 80.746.900
exploatare

În urma analizei indicatorilor financiari din ultimii ani, se poate constata un trend ascendent al cifrei de afaceri,
ceea ce reprezintă un deziderat al managementului și pentru perioada următoare.
ANUL
CIFRA DE AFACERI

2017

2018

2019

45.567.045

49.508.197

57.344.364
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Cheltuielile din exploatare au fost realizate astfel:

Activităţi
A

-mii lei-

Realizări la data de
31.12.2018
31.12.2019
1
2

Diferenţe
2-1
3

Cheltuieli de exploatare, din care:

69.169,78

78.663,22

9.493,44

- cheltuieli materiale
- cheltuieli cu energia si apa
Cheltuieli cu personalul, din care:
- salarii şi indemnizaţii
- chelt. cu asig. şi protecţia socială
Cheltuieli privind prestaţiile externe
Cheltuieli privind ajustarea valorii
activelor circulante
Ajustari privind provizioanele
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
alte vărsăminte
Ajustari privind imobilizarile
corporale si necorporale
Cheltuieli cu protecţia mediului
înconjurător
Alte cheltuieli

2.994,35
3.062,11
24.644,47
23.088,26
1.556,21
11.294,60

2.552,86
4.071,60
26.124,52
24.460,55
1.663,97
17.076,00

-441,49
1.009,49
1.480,05
1.372,29
107,76
5.781,40

802,29

66,88

-735,41

684,92

1.680,81

995,89

578,70

1.784,82

1.206,12

23.804,52

24.936,12

1.131,60

39,98

23,55

-16,43

1.263,84

346,06

-917,78

Analizând datele prezentate, se constata o crestere a cheltuielilor de exploatare înregistrate pentru
anul 2019 fata de anul 2018 cu 13,72%.
În structura, depasiri semnificative se înregistreaza la urmatoarele capitole:
Cheltuielile cu energia, au crescut in principal datorita faptului ca in anul 2019 tarifele reglementate
ANRE inglobate in pretul final per kWh au crescut in 2019 cu aproximativ 10% fata de anul 2018. De
asemenea, in 2019 s-a dat in functiune, pentru fiecare ecluza in parte (Cernavoda, Agigea si Ovidiu) cate un fir
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modernizat, incepandu-se exploatarea unor echipamente si instalatii noi si complete ce deservesc ecluzele,
rezultand astfel o crestere a consumului de energie fata de anii precedenti. In acelasi context, in anul 2019, la
nivel de companie, s-a inregistrat un numar ridicat de ecluzari (12.316), depasind numarul de ecluzari din 2018
(11.264), ceea ce a condus la o crestere substantiala a consumurilor energetice si drept urmare o marire a
cheltuielilor cu energia electrica.
Cheltuielile cu personalul, au înregistrat o evolutie pozitiva, de la 24.644,47 mii lei la 26.124,51 mii
lei, acest fapt determinand o crestere a castigului mediu per salariat de la 3.966,03 lei/salariat la 4.416,56
lei/salariat. S-au înregistrat cresteri datorita majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata ce
s-a majorat de la 1.900 lei la 2.080 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2019, prin Hotrârea Guvernului nr.
937/2018. In anul 2019, s-au acordat stimulente in valoare de 665,44 mii lei, personalului care a participat la
implementarea Proiectului Modernizare Ecluze Echipamente si Instalatii-Faza 2.
Cheltuielile privind prestatiile externe, au crescut în 2019 fata de anul 2018 cu aproximativ 50%,
care în valori absolute reprezinta 5.781,40 mii lei, din cauza aparitiei lucrarilor de dragare a senalului navigabil.
Ponderea cea mai mare din aceste cheltuieli (80%) se recupereaza de la CNE Cernavoda pentru dragajul din
bieful I CDMN întrucat nivelul de depuneri de material aluvionar se apropie de pragul de alerta, iar necesarul
de apa pentru racirea reactoarelor este dat de nivelul de apa din acest bief. Aceste valori recuperate de la
CNE sunt inregistrate ca venituri ale companiei.
Cheltuielile privind provizioanele, au crescut deoarece, respectând reglementrile contabile în
vigoare si aplicând principiul prudentei în înregistrarea ajustarilor si provizioanelor, s-a prevazut riscul de
neîncasare a unor creante, si astfel, pentru a oferi o imagine fidela a activelor companiei ce nu trebuie
supraevaluate, s-au efectuat ajustari la clientii incerti si rau-platnici. Deoarece provizioanele trebuie revizuite
la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, la data de 31.12.2019 au
fost luate in calcul evenimentele petrecute in cursul anului referitoare la desfiintarea depozitului de slam
conform Proiectului nr.7355/2017, in valoare de 7.255,86 mii lei. Avand in vedere adresa nr.390/08.01.2020,
emisa de Directia de exploatare, in care se mentioneaza demararea procedurii pentru finantarea cu fonduri
europene pentru proiectul “Inchiderea/desfiintarea si ecologizarea depozitului de slam” s-a considerat
oportuna desfiintarea provizionului de 4.983,42 mii lei in vederea corelarii inregistrarilor contabile cu realitatea
economica faptica. Totusi, in cazul in care procedura obtinerii finantarii cu fonduri europene este intarziata sau
nu este aprobata, la data bilantului 2019, s-a estimat, in prima etapa, un provizion evaluat la 40% din valoarea
calculata a proiectului, in valoare de 2.902,34 mii lei.
In anul 2019, Compania a aplicat prevederile Ordonantei de Guvern nr. 6 din 31 iulie 2019 privind
instituirea unor faciliti fiscale, cu scopul de a parcurge procedura de restructurare a obligatiilor fiscale
bugetare, inregistrand in evidentele contabile provizioanele de riscuri pentru plata referitoare la dobânzile si
penalitatile TVA stabilite prin decizia nr.1357 din februarie 2017, actualízate pana la 30.09.2019, in valoare de
3.381,64 mii lei. Precizam ca decizia referitoare la dobânzile si penalitatile TVA nu a fost înregistrata în
situatiile financiare aferente anilor precedenti, deoarece prin sentinta civila nr.69/Curtea de Apel Constanta din
23.03.2017, a fost suspendata executarea deciziei de impunere privind baza tva si in acelasi context
Administratia Canalelor Navigabile a înregistrat o actiune pe fond privind desfiintarea deciziei de impunere,
actiune ce se afla la aceasta data, in recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
De asemenea, s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli la nivelul sumelor estimate a se
plati in anul 2020, in valoare de 551,07 mii lei, reprezentand componenta variabila a directoratului si consiliului
de administratie acordata conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor au crescut pe fondul cresterii valorii unor constructii reabilitate
in cursul anului 2019, a achizitiei unor mijloace de transport si punerii în functiune a unor instalatii si mijloace
fixe aferente Proiectului Modernizare Ecluze Echipamente si Instalatii.
Cheltuielile cu alte impozite si taxe au crescut in anul 2019, deoarece Compania a aplicat procedurile
impuse de prevederile Ordonanei de Guvern nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor faciliti fiscale, cu
scopul de a parcurge procedura de restructurare a obligaiilor fiscale bugetare, achitand astfel 1.156,94 mii lei
obligatii fiscale reprezentand tva.
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Profitul din exploatare a scazut de la 2.487,85 mii lei in 2018 la 2.083,68 mii lei in anul 2019.
Activitatea financiară a cunoscut o îmbunătăţire continuă, datorită măsurilor privind managementul
lichidităţii, precum şi a unei judicioase valorificări a plasamentelor bancare.
DEPOZITE LA 31.12. 2019
BANCA

SUMA
7.500.000,00
1.000.000,00
7.500.000,00
7.000.000,00
1.000.000,00
197.619,00
2.000.000,00
2.550.309.28
28.747.928,28

ALPHA DEPOZIT
BCR CONT DEPOZIT
GARANTI BANK DEPOZIT
LIBRA DEPOZIT
TRANSILVANIA DEPOZIT
UNICREDIT DEP.COLATERAL SGB
UNICREDIT TIRIAC DEPOZIT
UNICREDIT OVERNIGHT
TOTAL DEPOZITE LEI
BANCA
UNICREDIT TIRIAC OVERNIGHT
TOTAL DEPOZITE EURO
TOTAL DISPONIBILITATI
DEPOZITE BANCARE

SUMA LEI

SOLD EURO

263.193,80
263.193,80

55.069,53
55.069,53

CURS
EURO
4,7793
4,7793

29.011.122,08 Lei

SOLDURI ÎN CONTURILE CURENTE LA 31 DECEMBRIE 2019
ALPHA LEI
50.480,70
BCR CONT CURENT
23.071,50
BRD CONT CURENT
119.929,51
GARANTI BANK
13.750,31
ING CONT CURENT
540.470,85
RAIFFEISSEN
487.463,12
UNICREDIT GARANTII CLIENTI
1.056.168,94
UNICREDIT TIRIAC BANK
29,14
TRANSILVANIA
76.832,67
TRANSILVANIA CARD VISA BUSSINES
15.680,12
TRANSILVANIA GARANTII GESTIONARI
11.301,46
TREZORERIE
11.418,37
TREZORERIE - PROIECTE
82.64
TREZORERIE PROIECTE POIM
53.50
TOTAL SOLDURI LEI
2.406.732,83
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SOLDURI ÎN CONTURILE CURENTE EURO LA 31 DECEMBRIE 2019
CURS
BANCA
SUMA LEI
SOLD EURO
EURO
ALPHA EURO
5.114,33
1.070,10
4,7793
UNICREDIT GARANTII
161.885,07
33.872,13
4,7793
EURO
ING EURO
16.568,16
3.466,65
4,7793
TRANSILVANIA EURO
191,75
40,12
4,7793
UNICREDIT PROIECTE
58.662,99
12.274,39
4,7793
EUROPENE
TOTAL SOLDURI EURO
242.422,30
50.723,39
47.793
În anul 2019, s-a înregistrat profit din activitatea financiara, in valoare de 955,86 mii lei, provenit din
venituri din dobanzi, din interese de participare si din diferente de curs valutar, asa cum se observa în
continuare:
2018
2019
Diferenţa
Diferenţa
(+/-)
(%)
Venituri din interese de
participare
0
41.861,39 41.861,39
Venituri din diferenţe de curs
45.982,52
40.505,93
-5.476,59 -88,09%
Venituri din dobânzi
644.266,36 895.333,00 251.066,64 38,96%
Alte venituri financiare
7.729,51
440,02
-7.289,49 -5,70%
Total Venituri Financiare
697.978,39 978.140,34 280.161,95 40,14%
Cheltuieli cu diferenţele de curs
39.244,58
22.273,93 -16.970,65 -56,75%
Total Cheltuieli Financiare
39.244,58
22.273,93 -16.970,65 -56,75%
Rez. din activitatea financiara
658.733,81 955.866,41 297.132,60 45,10%
ffinanciaraffinafinafinanciar
In anul exploatarefinanciară
2019, a fost distribuita ca dividende valoarea de 41.861,39 lei de catre SC TRANSCANAL SRL
conform HAGA nr.30/23.07.2019, CN ACN SA inregistrand astfel venituri din actiuni detinute la alte societati.
Cresterea veniturilor din dobânzi in anul 2019 cu 38,96% fata de 2018, s-a datorat tendintei de majorare a
dobânzilor acordate de banci, pentru depozitele la termen pe fondul stabilitatii financiare din Romania în anul
2019.

Venituri financiare (2018/2019)
1000000

800000
600000
400000
200000
0

Venituri din
interese de
participare

Venituri din
diferenţe de
curs
2018

Venituri din
dobânzi

Alte venituri
financiare

2019
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Cheltuielile financiare au scazut de la 39.244,58 lei in 2018 la 22.273,93 lei in 2019, constand in cheltuieli
provenite din diferentele de curs valutar, compania neinregistrand cheltuieli din dobanzi sau alte cheltuieli
financiare.

Politica de acordare a dividendelor
Potrivit „Ordonanţei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome"
cu modificările la zi, profitul anului aprobat prin AGA de aprobare a situaţiilor financiare ale aceluiaşi an se
repartizează într-o cotă de minim 50% la dividende după acoperirea tuturor pierderilor şi constituirea
rezervelor impuse de lege.
În anul 2017, s-a publicat Legea nr.235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de
transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în
porturi şi pe căile navigabile interioare, unde se stipulează că: „Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din
Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, maximum 25%
din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se constituie vărsăminte la bugetul
de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor
naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat."
6. ACTIVITATEA PATRIMONIALĂ
Situaţia financiar-patrimonială reprezintă o anumită stare a capitalului din punct de vedere al
existenţei, al structurii materiale şi al rezultatelor financiare obţinute.
La data de 31 decembrie 2019, structura capitalului social se prezintă astfel, neexistând nicio
modificare în cursul anului:
01.ian.19

1. Capital social subscris - vărsat, din care:

10.158.000

31.dec.19

10.158.000
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- Statul Român prin Ministerul Transporturilor
- S.C. "Fondul Proprietatea" S.A.
2. Număr total acţiuni, din care:
- Statul Român prin Ministerul Transporturilor
- S.C "Fondul Proprietatea" S.A.
3. Valoare nominală

8.126.400
8.126.400
2.031.600
2.031.600
1.015.800
1.015.800
812.640
812.640
203.160
203.160
10 lei/actiune 10lei/actiune
lei/actiune
lei/actiune

Compania deţine acțiuni la:
- S.C. Transcanal S.R.L.: 450 părţi sociale numerotate de la 1 la 450 în valoare nominală de 39,35 lei,
reprezentând 17,7% din totalul capitalului societăţii.
- Compania Naţională de Investiţii SA: 20.000 acţiuni în valoare de 2,5 lei, reprezenând 12,5% din
capitalul Companiei Naţionale de Investiţii.
Din informațiile pe care compania le deține la data întocmirii situațiilor financiare, titlurile de valoare
deținute de CN ACN SA, nu au suferit deprecieri care să necesite constituirea altor ajustări de valoare pentru
aceste titluri.
De asemenea, compania a participat la constituirea patrimoniului Centrului Național de Promovare a
Transportului Intermodal cu 2.000 lei şi cu 200 lei la Asociaţia Acvadepol.
SITUAŢIA INVENTARIERII PATRIMONIULUI COMPANIEI
Inventarierea anuală a fost dispusă de Directorul General al Companiei prin Decizia nr.
20079/SJC/07.11.2019.
Inventarierea anuală a fost finalizată, iar rezultatele au fost puse de acord cu evidenţa contabilă de la
data de 31.12.2019.
Prin aceeaşi decizie s-a efectuat inventarierea patrimoniului public. Rezultatele inventarierii au fost
evidenţiate în procesul verbal nr.940/14.01.2020. Bunurile patrimoniului public au fost inventariate pe liste
separate conform prevederilor legale.
In anul 2019 s-a efectuat si reevaluarea imobilizarilor corporale pentru terenurile si constructiile aflate
in proprietatea publica a statului, rezultatele acesteia urmand a se concretiza intr-o hotarare de guvern in
vederea modificarii valorii bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune.
Elementele bilanţiere ale exerciţiului financiar 2019 comparativ cu anul 2018 se prezintă astfel:
Denumire indicator
1
Imobilizări necorporale
Imoblizări corporale
Imobilizări financiare
Active imobilizate - Total
Stocuri
Creanțe
Investiții finaciare pe termen
scurt
Casa și conturi la bănci
Active circulante - Total
Cheltuieli în avans
Datorii ce trebuie plătite într-o
perioadă de un an
Datorii ce trebuie plătite într-o

31.12.2018
2
8.942
862.163.297
50.363
862.222.602
2.205.990
5.870.229
36.607.750

31.12.2019
3
204.182
997.774.213
49.363
998.027.758
1.368.111
8.481.680
29.011.122

DIFERENȚE
DIFERENȚE
(3-2)
%
195.240
2.283,40
135.610.916
115,73
-1.000
98,01
135.805.156
115,75
-837.879
62,02
2.611.451
144,49
-7.596.628
79,25

2.464.169
47.148.138
305.080
7.794.776

2.661.048
41.521.961
401.744
7.631.208

196.879
-5.626.177
96.664
-163.568

107,99
88,07
131,68
97.90

647.549

808.039

160.490

124,78
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perioadă > de un an
Provizioane
Venituri în avans
Capital subscris vărsat
Rezerve din reevaluare
Rezerve
Rezultatul raportat
Rezultatul exercițiului financiar
Rezerve din profitul realizat
Capitaluri proprii

10.279.529
807.985.369
10.158.000
15.841.083
4.016.932
50.737.680
2.263.756
48.854
82.968.597

11.960.335
935.665.954
10.158.000
15.177.580
5.056.705
51.401.183
2.092.459
0
83.885.927

1.680.806
127.680.585
0
-663.503
1.039.773
663.503
-171.297
-48.854
917.330

116.35
115,80
0
95,81
125,88
101,31
92,43
100
101,11

ACTIVE IMOBILIZATE

În exerciţiul financiar 2019, activele imobilizate şi deprecierea acestora au avut următoarea evoluţie :
Elemente de active

Sold la
01.01.2019

Creşteri

Reduceri

Sold la
31.12.2019

Valoare contabilă brută
5.894.980
251.615
10.129
6.136.466
Imobilizări necorporale
653.808.934
329.160.109
2.245.191
980.723.852
Imobilizări corporale
392.904.485
161.420.157
329.988.893
224.335.749
Avansuri şi imobilizări corp. în curs
100.363
0
1.000
99.363
Imobilizări financiare
1.052.708.762
490.831.881
332.245.213 1.211.295.430
TOTAL
Amortizare cumulată
5.886.038
56.375
10.129
5.932.284
Imobilizări necorporale
184.402.846
24.885.074
2.144.477
207.143.443
Imobilizări corporale
190.288.884
24.941.449
2.154.606
213.075.727
TOTAL
Ajustări cumulate
197.276
4.017
9.348
191.945
Ajustări pentru depreciere
197.276
4.017
9.348
191.945
TOTAL
862.222.602
515.777.347
334.409.167
998.027.758
Valoare contabilă netă
În continuare se prezintă variaţia valorii de intrare, a amortizării şi a valorii contabile nete pe fiecare
categorie de imobilizări, după cum urmează:
Imobilizări necorporale
În exerciţiul financiar 2019 activele imobilizate şi deprecierea acestora, au avut următoarea evoluţie:
Informaţii

Sold la 01.01.2019
- intrări
- ieşiri
La 31.12.2019
Amortizare cumulată
Sold la 01.01.2019
- intrări
- ieşiri
Sold la 31.12.2019
Val.contabilă netă la 01.01.2019
Val.contabilă netă la 31.12.2019

Cheltuieli de
dezvoltare

718.709
0
718.709
718.709
0
718.709
0
0

Alte active
necorporale

TOTAL

5.176.271
251.615
10.129
5.417.757

5.894.980
251.615
10.129
6.136.466

5.167.329
56.375
10.129
5.213.575
8.942
204.182

5.886.038
56.375
10.129
5.932.284
8.942
204.182
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Imobilizările necorporale sunt de natura programelor informatice şi licenţelor acestora precum şi alte
imobilizări necorporale. Cheltuielile de dezvoltare sunt complet amortizate.
Cresterea valorii imobilizarilor necorporale in valoare neta de la 8.942 lei in 2018 la 204.182 lei in anul
2019, se datoreaza in principal achizitionarii de programe antivirus si licente (38.233,51 lei) necesare
calculatoarelor achizitionate in cadrul Proiectului Modernizare Ecluze, a licentelor Oracle (55.000 lei) necesare
functionarii programului informatic pentru contabilitate si a achizitionarii programului de management
documente (118.378 lei).
Imobilizări corporale
Imobilizarile corporale pe categorii şi evoluţia acestora în exerciţiul financiar 2019 se prezintă astfel :
Informaţii
Sold la 01.01.2019
- intrări
- ieşiri
Sold la 31.12.2019

Terenuri
6.860.062
0
0
6.860.062

Echip. tehn.
Alte inst.
inst. şi maşini, birotică şi
mijl.de transp
mobilier
Valoare contabilă brută

Constr.
Clădiri

122.039.441
11.413.319
0
133.452.760

523.353.406
317.683.241
2.243.348
838.793.299

Sold la 01.01.2019
- intrări
- ieşiri
Sold la 31.12.2019

0
0
0
0

Sold la 01.01.2019
-intrări
-ieşiri
Sold la 31.12.2019
Valoare contabilă
netă la 01.01.2019
Valoare contabilă
netă la 31.12.2019

0
0
0
0
6.860.062

Amortizare cumulată
88.040.871
95.298.019
2.642.868
22.143.469
0
2.142.634
90.683.739
115.298.854
Ajustări cumulate
0
147.276
0
4.017
0
9.348
0
141.945
33.998.571
427.908.110

6.860.062

42.769.021

Avansuri şi
investiţii in
curs

Total

1.556.025
63.549
1.843
1.617.731

392.904.485
161.420.157
329.988.893
224.335.749

1.046.713.419
490.580.266
332.234.084
1.205.059.601

1.063.956
98.737
1.843
1.160.850

0
0
0
0

184.402.846
24.885.074
2.144.477
207.143.443

0
0
0
0
492.069

0
0
0
0
392.904.485

147.276
4.017
9.348
141.945
862.163.297

456.881

224.335.749

997.774.213

723.352.500

Cresterea valorii contabile nete a activelor imobilizate in anul 2019 comparativ cu anul 2018, se
datoreaza in principal constituirii imobilizarilor corporale aferente derularii Proiectului Modernizare Ecluze.
Echipamente si instalatii Faza 2.
Metoda de amortizare a imobilizarilor corporale este liniara, iar ratele de amortizare sunt cele
prevazute de Catalogul mijloacelor fixe aprobat prin H.G. nr.2139/2004.
Situația rezervelor din reevaluare la data de 31.12.2019 este prezentata in continuare:
Sold inițial
15.841.083

Intrare
0

Ieșire
663.503

Sold final
15.177.580

Valoarea de 663.503 lei, înregistrata ca diminuare în anul 2019 reprezinta diminuarea rezervelor
aferente surplusului din reevaluare datorata casarii unor mijloace fixe. Aceasta este capitalizata prin transferul
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în rezultatul reportat atunci când acest surplus reprezinta un câstig realizat. Din punct de vedere fiscal, la
reevalurile care au avut loc dupa data de 01.01.2004 impozitarea are loc pe masura amortizarii activului sau la
cedarea acestuia. Din totalul de 663.503 lei se impoziteaza suma de 631.665 lei ca elemente similare
veniturilor.
La finele exerciţiului financiar 2019, structura imobilizărilor financiare se prezintă astfel:
Imobilizări
financiare
Alte titluri imobilizate
Alte creanțe imobilizate
Ajustări pentru pierderea de valoare
VALOARE CONTABILǍ NETǍ

Sold la
Sold la
31.12.2018
31.12.2019
69.908
69.908
30.455
29.455
(50.000)
(50.000)
50.363
49.363

Imobilizarile financiare au scazut de la 50.363 lei in 2018 la 49.363 lei in 2019 datorita recuperarii
unei cautiuni in valoare de 1.000 lei aferenta dosarului nr.5861/118/2017 castigat de Companie cu hotarare
definitiva pentru daune – interese in valoare de 280.000 lei.
Stocurile reprezinta rezerva de bunuri destinate vanzarii si servesc la asigurarea stabilitatii relative a
activitatilor companiei. Micsorarea stocurilor de la 2.205.990 lei in 2018 la 1.368.111 lei in 2019 se datoreaza
in principal din vanzarea stocului de deseuri rezultat din casarea imobilizarilor aferente ecluzelor intrate in
procesul de modernizare faza 2.
PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE
Situația provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli se prezintă astfel:
-leiNr.
crt.

Denumirea
0

1
2
3
4

Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru pensii și
obligații similare
Provizioane pentru impozite
Provizioane - fond de participare
al salariaților la profit si a
indemnizatiei variabile aferenta
directoratului si consiliului de
administratie
Total

Sold la data de
31.12.2018
31.12.2019
1
2

Diferenţe
(%) col2/col1
+/3
4

4.009.522

2.902.344

-1.107.178

72,39

136.084

161.895

25.811

18,97

5.887.823

8.112.529

2.224.706

37,78

246.100

783.567

537.467

318,39

10.279.529

11.960.335

1.680.806

16,35

Situația ajustărilor pentru depreciere se prezintă astfel:
-lei Nr.
crt.

1
2

Denumirea

0
Ajustări pentru deprecierea
imobilizărilor corporale
Ajustări pentru pierderea de
valoare a acţiunilor deţinute la

Sold la data de
31.12.2018
31.12.2019

Diferenţe
+/(%) col2/col1

1

2

3

4

147.276

141.945

-5.332

50.000

50.000

0

96,38
0
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Nr.
crt.

Denumirea

0
3
4
5

părţile afiliate
Ajustări pentru deprecierea
stocurilor
Ajustări pentru deprecierea
creanţelor – clienţi incerţi
Ajustări pentru deprecierea
creanţelor – debitori diverşi
TOTAL

Sold la data de
31.12.2018
31.12.2019

+/-

Diferenţe
(%) col2/col1

1

2

3

4

290.503

297.790

7.287

2,51

12.709.165

11.937.203

-771.961

93,93

143.543

143.543

0

13.340.487

12.570.481

-770.006

0
94,23

În anul 2019, compania a anulat provizioane în valoare de 6.522.543.89 lei, reprezentând reluarea la
venituri a provizioanelor initiale constituite pentru:
- provizioane pentru pensii

136.084 lei

- participarea salariatilor la profit 2018

246.100 lei

- plata tva conform OG.6/2019

1.156.937,89 lei

- anulare provizion depozit slam

4.983.422,00 lei

Totodata s-au anulat ajustari pentru depreciere în suma de 1.889.656,36 lei, reprezentând reluarea la venituri a
provizioanelor initiale constituite pentru:
- ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

9.348,00 lei

- ajustari pentru deprecierea stocurilor

37.011,06 lei

- ajustari pentru deprecierea creantelor clienti

1.843.297,30 lei

În aceesai perioada s-au înregistrat provizioane suplimentare în valoare de 8.203.350 lei, astfel:
- Provizioane pentru pensii si obligatii similare

161.895,00 lei

- Provizioane pentru participarea salariatilor la profit 2019

232.495,00 lei

- Provizioane pentru acordarea indemnizatiei variabile pentru
Directorat si consiliul de administratie

551.072,00 lei

-Provizion desfiintare depozit slam 40%

3.876.244,00 lei

- provizion risc plata tva conform RIF ANAF

3.381,644,00 lei

Ajustarile pentru deprecieri au crescut cu 1.119.650,69 lei, dupa cum urmeaza:
- 1.071.336,06 lei reprezentând ajustari pentru deprecierea creantelor clienti, pentru riscul de neîncasare;
- 4.016,50 lei ajustri pentru deprecierea imobilizarilor corporale;
- 44.298,13 lei ajustari pentru deprecierea stocurilor fara miscare;
În conformitate cu OMF 128/2005 completat si modificat prin OMF 418/2005 pentru fondul de participare la
profit reprezentând 10% din profitul net repartizat pe destinatii conform O.U.G. nr. 64/2001 s-a constituit
provizionul de participare ce va fi reluat la venituri în anul fiscal urmator, dupa depunerea situatiilor financiare
anuale.
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Provizioanele, au crescut in principal, pentru ca, in anul 2019, Compania a aplicat prevederile Ordonantei de
Guvern nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor faciliti fiscale, cu scopul de a parcurge procedura de
restructurare a obligaiilor fiscale bugetare, inregistrand in evidentele contabile provizioanele de riscuri pentru plata
referitoare la dobânzile si penalitatile TVA stabilite prin decizia nr.1357 din februarie 2017, actualízate pana la
30.09.2019, in valoare de 3.381,64 mii lei. Precizam ca decizia referitoare la dobânzile si penalitatile TVA nu a fost
înregistrata în situatiile financiare aferente anilor precedenti, deoarece prin sentinta civila nr.69/Curtea de Apel
Constanta din 23.03.2017, a fost suspendata executarea deciziei de impunere privind baza tva si in acelasi
context Administratia Canalelor Navigabile a înregistrat o actiune pe fond privind desfiintarea deciziei de impunere,
actiune ce se afla la aceasta data, in recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Deoarece provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare
curenta, la data de 31.12.2019 au fost luate in calcul evenimentele petrecute in cursul anului referitoare la
desfiintarea depozitului de slam conform Proiectului nr.7355/2017, in valoare de 7.255,86 mii lei. Avand in vedere
adresa nr.390/08.01.2020, emisa de Directia de exploatare, in care se mentioneaza demararea procedurii pentru
finantarea cu fonduri europene pentru proiectul “Inchiderea/desfiintarea si ecologizarea depozitului de slam” s-a
considerat oportuna desfiintarea provizionului de 4.983,42 mii lei in vederea corelarii inregistrarilor contabile cu
realitatea economica faptica. Totusi, in cazul in care procedura obtinerii finantarii cu fonduri europene este
intarziata sau nu este aprobata, la data bilantului 2019, s-a estimat, in prima etapa, un provizion evaluat la 40%
din valoarea calculata a proiectului, in valoare de 3.627,93 mii lei.
Provizioanele, au crescut si pentru ca, respectând reglementrile contabile în vigoare si aplicând principiul prudentei
în înregistrarea ajustarilor si provizioanelor, s-a prevazut riscul de neîncasare a unor creante, si astfel, pentru a
oferi o imagine fidela a activelor companiei ce nu trebuie supraevaluate, s-au efectuat ajustari la clientii incerti si
rau-platnici . Recunoasterea acestor ajustari aferente creanțelor neîncasate a presupus efectuarea de analize care
,în mod inerent pot avea un raționament subiectiv, bazându-se pe evoluții ale dosarelor în instanțele de judecatǎ și
pe ritmul de încasare a creanțelor incerte.
De asemenea, s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli la nivelul sumelor estimate a se plati in anul
2020, in valoare de 551,07 mii lei, reprezentand componenta variabila a directoratului si consiliului de
administratie acordata conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
A crescut si provizionul pentru pensii de la 136.084 lei la 161.895 lei. Provizionul pentru participarea salariatilor la
profit în sumă de 246.100 lei in 2018 a scazut la 232.495 lei, pe fondul micsorarii profitului net de repartizat.
CREANȚE ȘI DATORII
Creanțele și datoriile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală. Creanțele și datoriile în
valută au fost înregistrate în contabilitate în lei la cursul de schimb în vigoare la data efectuării operațiunilor.
La închiderea exercițiului, ele sunt reevaluate la cursul de schimb BNR în vigoare la 31.12.2019, iar
diferențele rezultate sunt reflectate în contul de profit și pierdere.
Contabilitatea furnizorilor, clienților precum și a celorlalte datorii și creanțe este organizată și urmărită
pe conturi analitice pe categorii, pe persoane fizice sau juridice, după caz și funcție de termene de scadență
pentru creanțe și exigibilitate pentru datorii.
Creantele comerciale reprezinta o componenta semnificativa in structura patrimoniala a companiei, ele
fiind ajustate proportional cu riscul de neincasare a acestora.
Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an reprezinta suma garantiilor constituite
pentru contractele comerciale in derulare.
Menţionăm că la sfârşitul anului 2019, compania nu are datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul
asigurărilor sociale.
În viitor, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A îşi fixează ca obiectiv
recuperarea creanţelor şi va încheia contracte care să-i asigure continuitatea desfăşurării activităţii.
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CONTRIBUȚII PENTRU SALARIAȚI
Compania plătește contribuții la bugetul de stat pentru asigurări sociale conform cotelor stabilite prin
lege și aflate în vigoare în cursul anului, calculate pe baza veniturilor brute. Valoarea acestor contribuții este
înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale la care se referă.
Compania nu are alte obligații conform legislației românești în vigoare cu privire la viitoarele pensii sau
alte costuri ale forței de muncă.
IMPOZITUL PE PROFIT
Impozitul pe profit se calculează pe baza rezultatului anului, ajustat pentru diferite elemente ce nu sunt
taxabile sau deductibile. Acesta se calculează folosind cota impozitului pe profit în vigoare la data bilanțului,
cota impozitului pe profit pentru anul 2019 fiind de 16%.
Calculul impozitului pe profit s-a efectuat în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, profitul brut
fiind corectat în sensul diminuării cu veniturile neimpozabile și în sensul majorării cu cheltuielile nedeductibile
fiscal si a elementelor similare veniturilor. Calculul impozitului pe profit se prezintă astfel:
INDICATORI
Venituri totale
Cheltuieli totale
Profitul brut
Impozitul pe profit
Rezultat net contabil
Elemente similare veniturilor
Venituri neimpozabile
Cheltuieli nedeductibile
Profit impozabil
Pierdere fiscală din anii precedenţi
Rata impozitului pe profit
Impozit pe profit curent
Reducere impozit aferent cheltuieli de sponsorizare
Reducere impozit aferent profit reinvestit
Impozit pe profit conform situaţiilor financiare

- lei31.12.2019
81.725.040
78.685.493
3.039.547
947.088
2.092.459
631.666
8.135.881
11.503.242
6.091.486
0
16%
974.640
27.552
0
947.088

REPARTIZAREA PROFITULUI
Compania a înregistrat la sfârșitul anului financiar un profit net de repartizat în valoare de
2.324.954,10 lei. Acesta va fi repartizat în conformitate cu Legea nr. 227/2015, cu modificările și
completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr.235/2017 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor si cailor navigabile, unde se stipuleaza
ca: „Prin derogare de la art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea
profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat, maximum 25% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se
constituie vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat."
Profitul net in valoare de 2.324.954,10 lei se propune a se repartiza după cum urmează:
- 25 % vărsăminte reprezentând dividende cuvenite acționarilor
581.238,53 lei
- 65% alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare
1.511.220,57 lei
- 10% fond participarea salariaţílor la profit în valoare de
232.495 lei
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Repartizarea defalcată de mai sus a fost trecută şi în BVC-ul anului 2019, aprobat prin HG.
nr.341/2019.
În situațiile financiare ale exercițiului 2019, contravaloarea primelor propuse reprezentând participarea
personalului la profit, se reflectă sub formă de provizion la 31.12.2019, diminuând astfel profitul net în valoare
de 2.324.975 lei ce se propune a se repartiza, cu valoarea provizionului de 232.495 lei, reieşind astfel profitul
contabil al exercitiului 2019 în valoare de 2.092.459 lei. Provizionul constituit pentru participarea salariaţilor la
profit urmează a fi reluat la venituri în exercițiul financiar 2020, an în care se acordă aceste prime.
Rezerva legală nu s-a majorat întrucât încă din anul 2015 s-a atins pragul de 20% din capitalul social
subscris și vărsat.
Repartizarea pe destinații urmează să fie recunoscută după aprobarea situațiilor financiare și a
repartizării profitului de către Adunarea Generală a Acționarilor companiei.
7. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII
În strategia dezvoltării economico – sociale şi a retehnologizării, investiţiile reprezintă suportul material
al progresului societăţilor comerciale şi companiilor naţionale. În economia de piaţă bazată pe libertatea
economică investiţia constituie, prin excelenţă, un atribut al spiritului întreprinzător. Modernizările şi
retehnologizările reprezintă un mod de acţiune al societăţilor comerciale şi companiilor naţionale, în dorinţa de
sporire a competitivităţii şi rentabilităţii lor.
Sursele de finanţare ale investiţiilor în anul 2019, conform Legii bugetului de stat nr.50/2019, au fost
următoarele:
- alocaţii bugetare
- surse proprii
- programe FEN (POS-T, POIM, MIE)
Total

5.102
11.286
96.974
113.362

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

Planul de investiţii al C.N. A.C.N S.A. pentru anul 2019, a fost aprobat în conformitate cu Hotărârea
Consiliului de Administraţie nr. 20 adoptată în sedinţa din data de 05.04.2019 si a fost actualizat dupӑ cum
urmeazӑ:
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 28 din 07.05.2019:
Planul de investiţii din alocaţii bugetare (anexa 1) a fost diminuat cu 510 mii lei, conform adresei
Directiei Economice din Ministerul Transporturilor nr. 1464/13872/10.04.2019 si planul de investiţii din surse
proprii (anexa 2) a fost actualizat în cadrul valorii totale aprobate de 11.286 mii lei, astfel ca Planului de
Investiţii pentru anul 2019 s-a diminuat de la 113.362 mii lei cât era prevăzut anterior la 112.852 mii lei, astfel:
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 30 din 28.05.2019:
Planul de investiţii din surse proprii (anexa 2) a fost actualizat în cadrul valorii totale aprobate de
11.286 mii lei, conform referatului SCI nr. 5732 din 16.05.2019.
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 46 din 05.08.2019:
Planul de investiţii din surse proprii (anexa 2) a fost majorat cu 5.000 mii lei fără TVA, conform
referatului SCI nr. 10740 din 17.07.2019.
Hotararea Consiliului de Administratie nr. 57 din 01.10.2019
Planul de investiţii din surse proprii (anexa 2) a fost actualizat în cadrul valorii totale aprobate de
16.286 mii lei şi Planul de investiţii –surse FEN – titlu 56, titlul 58 şi proiect finanţat din MIE - ( Anexa 3)
a fost actualizat ȋn conformitate cu Fişa Proiectului „Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii. Faza 2”,
ȋnregistrată la ACN sub nr. 13236/14.08.2019 actualizată conform aprobării rectificării bugetare prin Ordonanţa
nr. 12/2019, prin suplimentarea sumei din plan cap. A.-Lucrări de investiţii ȋn continuare, poz. A.2 cu
34.340 mii lei, respectiv de la valoarea de 95.346 mii lei la 129.686 mii lei.
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-

Hotararea Consiliului de Administratie nr. 73 din 08.11.2019

Conform Centralizatorului nr.71/29.10.2019 şi notelor de actualizare nr.67/03.10.2019 – surse
proprii si nr.69/21.10.2019 – programe FEN, Planul de investiţii din surse proprii (anexa 2) a fost actualizat
în cadrul valorii totale aprobate de 16.286 mii lei si planul de investiţii surse FEN (anexa 3), a fost actualizat în
conformitate cu Adresa MT-Direcţia Economică nr. 4394/37729/30.09.2019 înregistrată la CN ACN SA cu nr.
16917/01.10.2019 şi Adresa MT- Direcţia Generală Organismul Intermediar pentru Transport nr.
40460/17.10.2019 prin suplimentarea sumei din plan cap. A.-Lucrări de investiţii ȋn continuare, poz. A.2 cu
20.277 mii lei, respectiv de la valoarea de 129.686 mii lei la 149.963 mii lei si introducere două proiecte noi :
CAP. B, poz. 1 Studiu de Fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre Marea Neagră şi Canal Poarta Albă-Midia Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei cu suma
de 100 mii lei si CAP. B, poz. 2 Studiu de Fezabilitate: Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea
creşterii siguranţei navigaţiei cu suma de 50 mii lei.
- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 82 din 20.12.2019
Conform Centralizatorului nr.82/12.12.2019 şi notelor de actualizare nr.75/22.11.2019 – alocaţii
bugetare şi surse proprii şi nr.81/12.12.2019 – programe FEN, Planul de investiţii din alocaţii bugetare
(anexa 1) a fost actualizat în conformitate cu adresa MT DE nr.5031/43470/12.11.2019 înregistrată la CN ACN
SA cu nr. 20513/14.11.2019 prin majorarea planului cu 5.000 mii lei, Planul de investiţii din surse proprii
(anexa 2) a fost actualizat în cadrul valorii totale aprobate de 16.286 mii lei şi planul de investiţii surse FEN
(anexa 3), a fost actualizat în conformitate cu Adresa MT-Direcţia Economică nr. 5460/47443/09.12.2019
înregistrată la CN ACN SA cu nr. 22945/10.12.2019 prin diminuarea sumei din plan cap. A.-Lucrări de
investiţii ȋn continuare, poz. A.2 cu 1.726 mii lei, respectiv de la valoarea de 149.963 mii lei la 148.237 mii
lei.
Realizarea Planului de investiţii pentru anul 2019 curpinde şi prevederile adreselor Ministerului
Transporturilor :
1. nr.5680/49607/19.12.2019 înregistrată la companie cu nr.24677/30.12.2019 prin care planul de
investiţii din alocaţii bugetare (anexa 1) a fost diminuat cu 700 mii lei, respectiv de la valoarea de
9.592 mii lei la 8.892 mii lei.
2.

nr.5699/49810/19.12.2019 înregistrata la companie cu nr.24898/31.12.2019 prin care planul de
investiţii surse FEN (anexa 3), a fost actualizat prin diminuarea sumei din plan CAP. B, poz. 1
Studiu de Fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal Dunăre - Marea
Neagră şi Canal Poarta Albă-Midia Năvodari în vederea creşterii siguranţei navigaţiei cu suma de
100 mii lei si CAP. B, poz. 2 Studiu de Fezabilitate: Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea
creşterii siguranţei navigaţiei cu suma de 50 mii lei, respectiv de la valoarea de 150.015 mii lei la
149.865 mii lei.

Sintetic realizarea planului de investiții actualizat pe anul 2019 se prezintӑ astfel: -mii leiCapitol de investiţii
Valoare
Realizat cumulat
Rest din
la 31.12.2019
valoarea
estimatӑ
estimatӑ
actualizatӑ
Investiții din alocații bugetare; cod 55
8.892,00
3.892,00
5.000,00
Investiții din surse proprii
16.286,00
11.087,40
5.198,60
Investiții din programe POS-T cod 56, POIM
149.865,00
146.545,00
3.320,00
si CEF (MIE) cod 58
Total:
175.043,00
161.524,40
13.518,60
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Realizarea planului de investiţii 2019 din alocatii bugetare se prezinta astfel:
-mii leiValoare
Rest
Realizat cumulat
Capitol de investiţii
estimată
disponibilizat
la 31.12.2019
2019
la finele anului
1. Investiţii din alocaţii bugetare
8.892,00
3.892,00
5.000,00
Valoarea de 5.000 mii lei alocata prin prin HG nr. 763 din 21.10.2019 pentru prevenirea si inlaturarea
efectelor calamitatii naturale produse ca urmare a alunecarii de teren care a afectat taluzul Canalului Dunare –
Marea Neagra, mal stang, intre km 56+989 (km 7+421 navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație), a fost
disponibilizata la finele anului 2019 deoarece bugetul companiei a fost majorat tardiv la jumatatea lunii
noiembrie 2019.
Alocatia bugetara (titlul 55) in valoare de 3.892,00 mii lei a fost utilizata pentru obiectivul Canalul navigabil
Dunăre – Marea Neagră (cod fisa 343) pentru: ”Finalizare lucrări de protecţii şi consolidări maluri, sector
Cumpăna - Agigea, între km 53-61 mal stâng (proiectare şi execuţie)”.
Conform devizului general aprobat în CTE al MTCT cu avizul nr. 283/360 din 31.12.2003 (CDMN) situatia se
prezinta astfel:
-mii leiValoare
Valoare
Valoare
Rest de finanţat
Valoare
decontată
rămasă de
decontată în 2020 –până la
Obiectivul de investiţii actualizată la
pană la
finanţat la
anul 2019
finalizare
10.12.2003
31.12.2018
31.12.2018
Buget stat
obiectiv
1
2
3
4
5
6
CDMN DCS 300/78

1.184.661,00

82.811

1.101.850,00

3.892,00

1.098.444,00

Realizarea planului din sursele proprii 2019 se prezinta astfel :
- lucrări de modernizare şi reabilitare
8.932,00 mii lei
- dotări
1.177,40 mii lei
- proiecte şi studii
978,00 mii lei
Total:
11.087,40 mii lei
Compania Naţională în funcţie de resursele financiare proprii, alocă anual fonduri pentru:
a) reabilitări echipamente şi instalaţii la ecluze şi staţii de pompare;
b) reabilitări la clădirile administrative și drumuri de acces;
Realizarea planului din sursele proprii 2019 pe capitole se prezinta astfel:
Rest din
Valoare
Realizat la
Denumirea lucrării
valoarea
estimată
31.12.2019
estimată
1
2
3
4
Cap.1 - Lucrări de investiţii
13.476
8.932
4.544
Lucrări de investiţii instalaţii şi echipamente
989
369
620
Lucrări de investiţii la construcţii
12.487
8.563
3.924
Cap.2 - Proiecte şi studii pentru lucrări de
1.260
978
282
investiţii- total din care:
– instalaţii şi echipamente
100
93
7
– construcţii
1.160
885
275
Cap.3 - Dotări şi utilaje independente
1.550
1.177,40
372,60
Total surse proprii
16.286
11.087,40
5.198,60
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Reparaţii şi intreţinere
Lucrările cuprinse in planul de reparaţii pentru anul 2019 au fost aprobate, prin Hotarârea Consiliului
de Administraţie nr. 20 adoptată in sedinţa din data de 05.04.2019, prin care s-a aprobat “Planul de reparaţii
pentru anul 2019” in valoare estimativă de 8.542 mii lei.
Planul de Reparatii pentru anul 2019 s-a actualizat dupӑ cum urmeazӑ:
- Hotӑrârea Consiliului de Administrație nr. 29 din 07.05.2019
Planul de reparatii a fost actualizat in cadrul valorii totale aprobate de 8.542 mii lei
- Hotӑrârea Consiliului de Administrație nr. 58 din 01.10.2019
Planul de reparatii a fost actualizat in cadrul valorii totale aprobate de 8.542 mii lei
- Hotӑrârea Consiliului de Administrație nr. 74 din 08.11.2019
Planul de reparatii a fost actualizat in cadrul valorii totale aprobate de 8.542 mii lei
Situaţia realizării planului de reparaţii din surse proprii pe anul 2019 se prezintă astfel:
-mii leiNr.
Denumirea lucrării
Valoare
Realizat/
plăţi la
crt.
estimată total
31.12.2019
an
0.
1.

Rest de
realizat
din valoarea
estimată
4.
785

1.
2.
3.
Cap.1. Reparatii echipamente si instalatii
825
40
mecano-electrice
2. Cap. 2 Reparatii echipamente si instalatii de
87
80
7
telecomunicatii si semnalizari
3. Cap. 3 Reparatii nave tehnice
140
76
64
4. Cap. 4 Reparatii si intretinere constructii
7.490
6.561,60
928,40
5 Cap. 5 Proiecte pentru reparatii
0
0
0
Total surse proprii
8.542
6.757,60
1.784,40
Sumele din programe FEN (POS-T, POIM şi MIE) s-au utilizat pentru implementarea următoarelor proiecte:
- Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii (faza 1) – 146 mii lei;
-

Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii (faza 2) – 169.629 mii lei;

-

FAIRway Danube – 1.197 mii lei.

Raport realizări plan investiţii 2019 – programe FEN (POS-T, POIM și MIE)
Proiect

Modernizare ecluze. Echipamente și instalații.
Faza 1
Modernizare ecluze. Echipamente și instalații.
Faza 2
FAIRway Danube*
TOTAL

Alocat

Realizat

( mii lei, cu TVA)

( mii lei, cu TVA)

Nerealizări
(mii lei, cu TVA)

51

50

1

148.237

145.382

2.855

1.577

1.113
146.545

464
3.320

149.865

*suma înscrisă reprezintă valoarea alocată fără TVA, conform contractului de finanțare.
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a)

Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013:

- Proiect „Modernizare ecluze. Echipamente și instalații” Faza 1. In anul 2019 proiectul s-a
aflat în Perioada de Notificare a Defectelor. In perioada 03-05.04. 2019 au avut loc receptiile finale pentru
cele 3 obiective ( Ecluza Agigea-2, ecluza Cernavoda-2 si ecluza Ovidiu-1) . Au fost achitate cheltulielile
aferente supervizarii pe Perioada de Notificare a Defectelor (anul 2) si plata ultimei facturi a Executantului (
Certificat Final de Plata) .
b)

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020:

- Proiect “Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii” Faza 2. Pentru anul 2019 au fost
achitate cheltuieli aferente executarii lucrarilor, supervizarii lucrarilor. Au fost organizate receptii la terminarea
lucrarilor pentru obiectivele: Galerii ape mari Ovidiu , Galerii ape mari Navodari , SPA Faclia, SPA Mircea
Voda , ecluza Ovidiu-2, ecluza Agigea-1 , Statia de Pompare Complexa.
- De asemenea au fost achitate cheltuieli privind dotarea echipei de proiect cu echipamente
informatice, mobilier, consumabile si stimulare financiara.
c)

Pentru proiectul „FAIRway Danube”:
Proiectul a fost aprobat la finanțare de către Comitetul de conducere al CEF în data de 10 iulie 2015 în
cadrul programului de finanţare Connecting Europe Facility 2014-2020 – Transport – Apelul 1 de proiecte, iar
în luna noiembrie a fost semnat Contractul de finanţare nr. INEA /CEF /TRAN/ M2014/1043119/11
NOIEMBRIE 2015.
Cheltuielile efectuate in 2019 acopera urmatoarele:
- contractul de proiectare + executie pentru „ Modernizarea si extinderea sistemului de masura nivele apa pe
CDMN si CPAMN” in valoare de 842.mii lei. Proiectul tehnic a fost avizat in CTE ACN in februarie 2019 iar
lucrarile au fost finalizate in august 2019. Receptia la terminarea lucrarilor a avut loc in octombrie 2019.
- cheltuielile aferente service anual pentru echipamentul de masuratori hidrografice procurat in cadrul
proiectului si a abonamentele necesare corectiilor GPS pentru activitatea de masuratori hidrografice.
- cheltuieli aferente implementarii unui sistem de monitorizare a parametrilor caii navigabile (WAMOS- Water
Monitoring Sistem), acesta fiind o aplicatie software comuna tuturor partenerilor din proiect.
- cheltuieli aferente activitatii de management al proiectului ( deplasari, cheltuieli salariale)
In anul 2019 au fost demarate/incluse în lista proiectelor prioritare din Master Planul General de
Transport al României, urmatoarele proiecte:
1.

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal
Dunăre – Marea Neagră şi Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei”
Studiul de fezabilitate are în vedere identificarea solutiilor tehnice pentru creşterea siguranţei navigaţiei, asigurarea
stabilităţii versanţilor şi malurilor canalelor, posibilitatea creşterii vitezei de navigaţie pe canalele navigabile (fără a
periclita malurile secţiunii udate, a pereului din piatră brută).
A fost avizata in CTE MT si a fost aprobata prin OMT 1238/05.09.2019 Nota de fundamentare privind necesitatea si
oportunitatea elaborarii studiului de fezabilitate.
Proiectul a fost inclus in bugetul de stat 2019 (titlul 58) cu sumele necesare implementarii .
Cerere de finantare din POIM 2014-2020 a fost depusa in decembrie 2019.
S-a demarat pregatirea documentatiei de achizitie pentru atribuirea contractului de servicii pentru elaborare studiu
fezabilitate.
Durata elaborare studiu fezabilitate : 9 luni
Valoare proiect: 12.598 mii lei ( cu TVA)
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2.

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creșterii
siguranței navigației”

Studiul are in vedere identificarea soluțiilor tehnice moderne, fezabile pentru eliminarea funcționării
defectuoase a Ecluzei Năvodari, situație care influențează circulația fluxurilor de mărfuri, afectează
comunitățile locale și conduce la modificarea ecosistemelor din zona limitrofă biefului II al Canalului Poarta
Albă-Midia, Năvodari.

A fost avizata in CTE MT si a fost aprobata de catre Ordonatorul principal de credite Nota de fundamentare
privind necesitatea si oportunitatea elaborarii studiului de fezabilitate
Proiectul a fost inclus in buget de stat 2019 (titlul 58) cu sumele necesare implementarii.
A fost demarata elaborarea cererii de finantare din POIM 2014-2020.
Durata elaborare studiu fezabilitate: 12 luni
Valoare proiect: 4.141 mii lei (cu TVA)
3. Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu
Proiectul are în vedere realizarea următoarelor lucrări:
Mal drept: Modernizare dane existente și refacere sistem protecție cu apăratori de cheu, betonare platforme existente,
modernizare drumuri acces, clădire administrativă, securizare port, asigurare utilitati în port și la dane , rețea canalizare,
stație epurare
Mal stang: Executare 3 dane, respectiv un cheu vertical de 360 m, amenajare platformă portuară în spatele cheului
verical, asigurare utilități (apa, energie), atât în zona portuară, cât și la dane , clădire administrativă, canalizare,
securizare incintă portuară.
Valoare proiect (inclusiv TVA) : 70.781 mii lei
Durata lucrari(proiectare + executie): 30 luni
Au fost efectuate demersurile necesare pentru avizarea studiul de fezabilitate. Drept urmare prin HG 789/2019 au fost
aprobati indicatorii tehnico-economici ai investitiei.
4. Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Medgidia
Proiectul are în vedere finalizarea a 3 dane de operare și a cheului aferent acestora , reabilitarea platformelor portuare
existente, reabilitarea sistemului de legare nave și protecție cu apăratori de cheu a tuturor danelor din port;
modernizarea și consolidarea fronturilor de acostare tip Duc Dalbi de la intrarea în port, reabilitarea căilor de acces,
cheurilor, platformelor portuare, securizarea incintei portuare, asigurarea utilităților în port și la dane, reabilitarea clădirii
administrative
Valoare proiect( inclusiv TVA): 102.316 mii lei ( cu TVA)
Durata lucrari(proiectare + executie): 24 luni
Au fost efectuate demersurile necesare pentru avizarea studiul de fezabilitate. Drept urmare, prin HG 790/2019 au fost
aprobati indicatorii tehnico-economici ai investitiei.
5. Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminița
Proiectul are în vedere extinderea capacității de operare a portului prin execuția a 4 dane noi respectiv cheu de operare
în lungime de 480 m, a unei platforme de operare de 27.000 mp., modernizarea drumurilor de acces spre port,
reabilitarea danelor și fronturilor de asteptare existente, asigurarea adâncimilor de navigație în șenal și în acvatoriul
portuar, consolidarea și betonarea întregii suprafețe portuare, executarea împrejmuirii și securizarea incintei portuare,
executarea unei clădiri administrative, asigurarea utilităților (apa și energie), atât la dane, cât și în incinta portuară)
Valoare proiect (inclusiv TVA) : 98.196 mii lei (cu TVA)
Durata lucrari(proiectare + executie): 24 luni
Au fost efectuate demersurile necesare pentru avizarea studiul de fezabilitate. Drept urmare, prin HG 936/2019 au fost
aprobati indicatorii tehnico-economici ai investitiei.

Proiecte de cooperare transfrontaliera
Proiect Smart, Integrated and Harmonized Waterway Management – Danube STREAM
32

C.N. ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANŢA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2019
________________________________________________________________________

În perioada 01.01.2017-30.09.2019 s- a derulat proiectul Danube STREAM, aprobat în cadrul
primului apel de proiecte al Danube Transnational Programme 2014-2020.
Acesta este o continuare a succesului colaborării dintre administraţiile de cale navigabilă de-a lungul
Dunării, aşa cum au fost ele realizate în cadrul proiectelor NEWADA şi NEWADA duo, cu accent pe iniţierea
unor dialoguri la nivel naţional şi internaţional între administraţiile de cale navigabilă şi instituţiile responsabile
cu protecţia habitatului natural al Dunării precum creşterea vizibilităţii activităţilor de cooperare.
Executie bugetara 2019 Danube STREAM:
Alocat 2019 conform
estimare cerere finanţare
(Euro)

Cheltuit 2019
(Euro)

Nerealizari
(Euro)

47.643

34.047

13.596

Perioada de raportare 5 ( ianuarie – septembrie 2019) – cheltuit 34.047 euro din 47.643 euro estimat
Chetuielile aferente 2019 acopera cele 5 activitati ale proiectului dupa cum urmeaza:
WP1- Managementul proiectului : Cheltuieli pentru coordonarea, monitorizarea şi raportarea
implementării proiectului. inclusiv participarea la eventimentul de inchidere a proiectului.
WP2- Activităţi de comunicare şi vizibilitate a proiectului: cheltuieli aferente organizarii sesiunilor
de training in domeniul comunicarii precum si a comunicatelor de presa aferente proiectului.
WP3-Servicii privind informaţiile către utilizatori: cheltuieli aferente actualizarii si punerii in
functiune a noii interfete a web-portalul DANUBE FIS PORTAL precum si aferente intalnirilor organizate in
acest scop.
WP4 -Managementul căii navigabile inovativ şi armonizat: Cheltuieli aferente pregatirii bazei de
date si upgadarii aplicatiei MARKING App prin includerea sistemului de semnalizari de navigatie al CN ACN
SA in acesta .
WP5-Perspective strategice: cheltuieli aferente participarii la Board of Directors, materialelor
publicitare realizate cu ocazia finalizarii proiectului, brosura Common Danube Report 2018, cheltuieli aferente
instruirii unor membri ai echipei de proiect in domeniul comunicarii, precum si cheltuieli pentru organizarea
unui workshop national la Constanta unde au fost prezentate rezultate le proiectului.
8. ACTIVITATEA PRIVIND GOSPODĂRIREA APELOR ŞI A PROTECȚIEI MEDIULUI
Gospodărirea cantitativă şi calitativă a apei
Activitatea de gospodărire cantitativă a apelor la nivelul CN ACN SA se desfaşoară prin respectarea
prevederilor din Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru CDMN şi CPAMN nr. 120/28.06.2017 cu
valabilitate până la data de 30.06.2020 și Autorizaţia de gospodărire a apelor pentru stația de epurare din
Portul Basarabi nr. 94/13.06.2019 cu valabilitate până la data de 20.06.2020, care reglementează activitatea
desfaşurată pe ambele canale navigabile CDMN şi CPAMN.
În anul 2019 în cadrul Serviciului Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului s-a asigurat nivelul de
exploatare în canalele navigabile, pentru beneficiarii de folosinţă în scopul prelevării, tranzitării şi deversării
apei, prin intermediul a 23 de contracte de prestări servicii. În anul 2019 pentru beneficiarul S.C. WINE
SOLUTIONS S.R.L. nu s-a mai încheiat contract și s-a întocmit notă de calcul deoarece volumul de apa
preluat a fost doar de 1000 mc (conform PO 53 pentru beneficiarii care solicită prelevarea unui volum de apă
mai mic de 2 000 mc se încheie note de calcul) iar în data de 23.05.2019, OUAI Agigea a solicitat rezilierea
contractului deoarece a fost preluată de ANIF Constanța.
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Contractele de prestării servicii sunt structurate pe tipuri de apă astfel:
1.
prelevare apă (industrie, irigații, potabilizare);
2.
tranzitare apă (pentru producerea energiei nuclearoelectrice și producerea energiei
hidroelectrice);
3.
deversare apă (pentru apele deversate uzate industriale, ape uzate menajere epurate, ape
pluviale şi apa caldă de la CNE Cernavodă);
4.
refurnizare apă potabilă din rețeaua R.A.J.A.
Beneficiari ai apei din canalele navigabile au fost societățile: ANIF, COMPREST UTIL, CRH-CIMENT
(ROMANIA) S.A. - Punct de lucru Medgidia, DEDEMAN, ETERMED, ENGIE, IRIDEX GROUP
SALUBRIZARE, OUAI BRAVA, RAJA S.A., REPEC, ROMNATIONAL, ROMPETROL, RULOURI DE GAZON,
SELGROS, SNN/CNE Cernavoda, TRANZIT COM, GARDA DE COASTA, GEST 2000, LIBRA NAV, MIHAI ȘI
ALINA.
În luna decembrie 2019, conform Normei de fundamentare a tarifelor prestate de C.N. ACN S.A.
au fost aprobate si avizate tarifele pentu prestările de servicii privind gospodărirea apelor, aplicate începând cu
data de 01.01.2020.
În semestrul al doilea din anul 2019, pentru beneficiarii de folosinţă s-au furnizat aprox.
281 419,314 mii mc apă, astfel:
1 263 075,678 mii mc pentru răcirea reactoarelor de la CNE Cernavodă – 98,57%;
9 315 mii mc de RAJA pentru potabilizare - 0,73 %;
3 856,496 mii mc pentru industrie - 0,30 %
5 172,140 mii mc irigaţii - 0,40%;

1

În al doilea semestru al anului 2019, prin SPC Cernavodă s-a prelevat un volum total de
aproximativ 160 021,361 mii mc apă din Dunăre, astfel:

156 783,935 mii mc prin pompare;


3 237,426 mii mc prin sifonare;



0 mii mc gravitaţional.

Canalele navigabile mai pot primi apă şi pe parcurs din următoarele surse: apele meteorice, apele
colectate din bazinele hidrografice ale văilor afluente canalelor navigabile; staţiile de pompare a apelor de la
desecări şi din punctele de apărare a localităţilor împotriva inundaţiilor prin care pot deversa excesul de apă în
canal, canalul având rol de e misarii de ape uzate epurate. În perioada Iulie - Decembrie 2019 beneficiarii de
folosinţă au DEVERSAT în canalele navigabile un volum de aproximativ 2 351,55 mii mc.
Apa din canalele navigabile este utilizată de toate folosinţele consumatoare, inclusiv pentru
alimentarea cu apă, pentru apele tranzitate pe canal sunt impuse condiţii de calitate deosebite, pentru apa de
suprafaţă sursă de apă pentru potabilizare, conform NTPA 013/2002.
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În prima decadă a fiecărei luni un reprezentant din cadrul serviciului GAPM se deplasează la
beneficiarii de folosinţă ai canalelor navigabile în vederea semnării proceselor verbale de apă
prelevate/deversate din/în canalele navigabile CDMN şi CPAMN și refurnizare apă potabilă din rețeaua RAJA.
Conform autorizației de Gospodărire ape lunar se transmite, către – Administraţia Bazinală de Apă
Dobrogea Litoral Constanţa, situaţia alocaţiilor volumelor de apă prelevate/deversate din/în canalele navigabile
CDMN şi CPAMN şi a volumele de apă tranzitate pentru navigaţie.
Masurătorile de nivel pe canalele navigabile CDMN şi CPAMN se realizează prin instalaţii de
măsurare nivel complet automatizate şi asistate de calculatoare existente la cele patru ecluze. Ca
echipamente de verificare ale sistemului automat de măsură nivele sunt montate și mire hidrometrice la toate
punctele de lucru ale CN ACN SA. Zilnic se monitorizează şi prognoza nivelelor pe Dunăre începand de la
Viena, afişate pe site-urile AFDJ Galaţi şi a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor.
Protecția mediului
Preocuparea permanentă pentru perfecţionarea sistemului de management al mediului este unul din
obiectivele principale ale Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. şi se realizează
conform prevederilor Sistemului de Management de Mediu, în conformitate cu Directivele europene.
În anul 2019 la nivelul punctelor de lucru şi al tuturor compartimentelor de specialitate s-a acţionat
permanent pentru realizarea obiectivelor de mediu prin:
a. Urmărirea şi verificarea realizării acţiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor PMM;
b. Instruirea personalului din subordine privind importanţa respectării normelor de protecţia mediului
conform planurilor și programelor de mediu, privind:
- prevenire și combatere poluări, lucrul cu barca,
- reducerea consumurilor de energie și materiale consumabile
-gestionarea corectă a deșeurilor, pentru a putea fi predate corespunzător agenților în vederea
reciclării;
c. Monitorizare privind activităților terților, care efectuează lucrări în interesul ori pe teritoriul
companiei, prin intermediul agenții hidrotehnici și a deplasărilor pe teren a inspectorilor de mediu. După caz,
Responsabilul de Mediu efectuează terților evaluarea aspectelor de mediu, cu măsurile ce se impun,
urmărindu-se conformarea cu acestea pe toată durata activității.
d. Depoluarea zonelor limitrofe canalelor navigabile, acolo unde au fost identificate depuneri de
deșeuri cu autor necunoscut;
e. Colaborare cu polițiile locale în vederea identificării poluatorilor, acolo unde au fost constatate
grămezi de deșeuri și s-au găsit înscrisuri;
f. Menținerea evidenței centralizate a deșeurilor generate de navele care tranzitează canalele
navigabile și operează în porturile CDMN și CPAMN;
g. Evidența și aprovizionarea cu praf absorbant a punctelor de lucru din cadrul C.N. ACN S.A
h. Montarea de baraje antipoluante în Portul Ovidiu, unde există o poluare istorică generată de
infiltrațiile din pereu datorate conductelorde țiței ce subtraversează CPAMN
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i. Întocmirea punctelor de vedere privind protecția mediului, la solicitarea Serviciului Patrimoniu,
care eliberează avize solicitanților ce efectuează lucrări în zona de protecție și siguranță a canalelor navigabile
j. Participarea la elaborarea caietelor de sarcini din cadrul ACN, din punct de vedere al mediului,
ținând cont de intersele și obligațiile companiei.
k. Publicarea trimestrială pe site-ul companiei a Informațiilor privind monitorizarea factorilor de mediu
l. Reactualizarea Convenției de protecție a mediului, anexă la toate contractele încheiate în cadrul
C.N. ACN S.A.
Monitorizarea poluărilor istorice:
a.
În zona poluării istorice din portul Ovidiu, cauzată de avariile repetate pe
parcursul a mai multor ani a conductelor de transport produs petrolier ce subtraversează canalele
navigabile CDMN şi CPAMN mal drept, C.N. ACN S.A acţionează pemanent pentru depoluarea
zonei afectate prin intermediul Serviciului Gospodărirea Apelor şi Protecţia Mediului prin:
- instalarea şi menţinerea pe poziţii a barajelor de reţinere,
- împrăştierea prafului absorbant,
- menţinerea în permanenţă a zonei sub control, prin intermediul agenţilor hidrotehnici.
b.
La km 25+200 (24+600) mal stâng CPAMN, se află conducte de transport produse
petroliere care subtraversează CPAMN. Acestea aparțin CONPET şi PETROMAR (transport ţiţei) și
PETROTRANS (transport motorină şi benzină).
În luna decembrie 2019 S.C. CONPET S.A. a executat decolmatarea unuia din cele 3 puturi de
monitorizare, acesta fiind colmatat cu pamânt. În urma efectuării acestor lucrări, au existat irizații pe suprafața
apei, iar S.C. CONPET a luat imediat măsuri de depoluare prin instalarea barajelor antipoluante și aruncare cu
praf absorbant pe suprafața apei, prin intermediul firmei de depoluare S.C.ENVIROTECH S.A.
La această dată nu sunt irizații pe suprafața apei, zona fiind monitorizată zilnic de către agenții
hidrotehnici din cadrul ACN și ai reprezentanților SC CONPET SA. În cazul apariţiilor de exfiltraţii, aceştia vor
acţiona prin aruncare de praf absorbant şi prin menţinerea pe poziţie a barajelor absorbante existente în zonă.
c.
Depozitul de reziduuri petroliere de pe depozitul de pământ C+D, situat la km.
9+500 mal stâng – CDMN, care se află în proprietatea şi administrarea companiei prin contract de concesiune,
este monitorizat în permanenţă de către C.N. ACN S.A.
Zona este împrejmuită cu gard şi panouri de atenţionare şi este ţinută sub control de către agenţii
hidrotehnici din cadrul Serv. Gospodărire Ape şi Protecţia Mediului şi de către firma de pază cu care compania
are încheiat un contract de pază și protecție.
La această dată, C.N. ACN S.A poartă discuții cu Ministerul Transporturilor pentru atragerea de
fonduri europene în vederea închiderii acestuia.
d.
Zona cuprinsă între km 1 - km 2+500 a braţului Luminiţa de pe Canalul Poarta
Albă Midia Năvodari în care s-a petrecut evenimentul de poluare din data de 01.06.2015, unde S.C. CONPET
S.A. are conducte de produs petrolier instalate, este ţinută și în prezent sub observaţie de către către
reprezentanţii C.N. ACN S.A. şi S.C. CONPET SA.
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Cantitatea de produs petrolier exfiltrată din pereu s-a redus considerabil, însă S.C ENVIROTECH S.A.
menţine în continuare zona sub control prin plasarea barajelor de reţinere şi absorbante pe suprafaţa apei,
respectiv depoluarea apei şi a malului de produsul petrolier.
Activitatea privind fondul de mediu:
În conformitate cu OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, C.N. ACN S.A. achită lunar
”Administraţiei Fondului pentru Mediu”, taxele datorate pentru emisiile de poluanţi în atmosferă de la sursele
staţionare calculate în funcţie de cantitatea emisiilor de la centralele termice ale Companiei.
Activitatea privind informaţia de mediu:
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia de mediu
şi a Ordinului nr. 1182/2002, privind modul de gestionare şi furnizare a informaţiei de mediu, C.N. ACN S.A.
comunică lunar către Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa solicitările privind informaţia de mediu.
Măsuri privind perfecţionarea managementului mediului în cadrul C.N. A.C.N. S.A.
C.N. A.C.N. S.A. se preocupă în permanenţă pentru perfecţionarea managementului mediului,
conform standardelor europene.
a) La nivelul companiei este implementat “Sistemului de Management Integrat de Calitate, Mediu,
Sănătate şi Securitate Ocupaţională”, SR EN ISO 14001:2015. La nivelul anului 2019 s-au desfăşurat
acţiuni cu scopul de a evita, reduce şi controla impactul activităţilor şi serviciilor asupra mediului.
b) Este în derulare proiectul de modernizare pe firul II a ecluzelor Agigea, Cernavodă, Ovidiu și
Năvodari, ceea ce va duce la reducerea semnificativă a impactului asupra mediului în procesul de exploatare
a ecluzelor, precum şi reducerea cantităţilor de deşeuri generate din această activitate.
c) Începând cu luna august 2010 s-a implementat colectarea selectivă a deşeurilor de la toate
punctele de lucru ale companiei, în baza unui Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor şi a
Deciziei pentru responsabilul cu colectarea selectivă a deşeurilor.
d) S-au actualizat următoarele planuri:
- Planul de gestionare a deşeurilor de la nave în porturile de pe CDMN şi CPAMN;
- Planul de gestionare a deşeurilor;
- Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale pe CDMN şi CPAMN;
- Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie a C.N.
A.C.N. S.A.
e) Există implementat un sistem de monitorizare şi control permanent asupra poluării mediului în
zona bazinelor hidrografice prin existenţa unor mijloace pentru intervenţii: bărci cu vâsle la fiecare ecluză şi în
portul Basarabi, existenţa prafului absorbant.
f) În cadrul efectuării de lucrări pe teritoriul ori în folosul companiei, managerul de mediu din cadrul
C.N. ACN S.A. împreună cu reprezentantul de mediu al societății care execută lucrarea, elaborează un proces
de identificare a aspectelor de mediu și menținerea sub observație a impactelor asociate activității până la
predarea amplasamentului. În cadrul acestui proces sunt elaborate planuri, măsuri, instructaje ale
personalului, rapoarte de mediu, monitorizarea deșeurilor generate din activitate până la predarea acestora la
un depozit autorizat, conform cerințelor legislației de mediu.
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Realizarea măsurilor mai sus menţionate contribuie la valorificarea superioară a lucrărilor de
menţinere a cadrului natural optim, prin menţinerea parametrilor proiectaţi ai sistemul canalelor navigabile
Dunăre - Marea Neagră şi Poarta Albă-Midia Năvodari, pentru creșterea statutului companiei și asigurarea
unui standard ridicat în ceea ce privește protecția mediului și apelor.

9. ADMINISTRAREA ŞI MANAGEMENTUL COMPANIEI. GUVERNANŢA CORPORATIVĂ
STRUCTURA ACTIONARIAT SI ADMINISTRATORI IN PERIOADA 01.01.2019 – 31.12.2019
Adunarea Generala a Actionarilor a avut urmatoarea componenta:
In perioada 01.01.2019 – 19.08.2019
Anisoara Cornila
Fondul Proprietatea
In perioada 19.08.2019 – 31.12.2019
Marian Daniel Caprarin
Fondul Proprietatea
In cursul anului 2019, au fost incheiate contracte de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie,
Directorului General si Directorului Economic.
Indemnizaţiile plătite directorului general pe perioada contractelor de mandat sunt de 358.944 lei, iar cele ale
directorului economic pe perioada contractului de mandat (sept-dec 2019) sunt de 124.480 lei.
Indemnizaţiile
astfel:

membrilor

Membrii
CA

Consiliului

de

Remuneratia
Membrilor
CA

Administraţie
Calitatea
Membrilor
(definitiv/
Provizoriu)

au

fost

stabilie

în

anul

2019

Data numirii/
data incetarii
mandatului

Perioada
22.01.2019-14.03.2019
Badea Victor

8.967 Lei/brut/luna

provizoriu

Voicu Ion Laurentiu

8.967 Lei/brut/luna

provizoriu

Ionescu Sorin Lucian

8.967 Lei/brut/luna

provizoriu

Catan Alina Luminita

8.967 Lei/brut/luna

provizoriu

Cheta Voicu

8.967 Lei/brut/luna

provizoriu

Fort Calin Cristian

8.967 Lei/brut/luna

provizoriu

16.09.2018/
16.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019

Perioada
14.03.2019-16.03.2019
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Badea Victor

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Voicu Ion Laurentiu

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Ionescu Sorin Lucian

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Catan Alina Luminita

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Cheta Voicu

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Fort Calin Cristian

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Pastirnac Andreea

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Perioada
16.03.2019-22.03.2019
Voicu Ion Laurentiu

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Ionescu Sorin Lucian

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Catan Alina Luminita

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Cheta Voicu

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Fort Calin Cristian

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Pastirnac Andreea

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Perioada
23.03.2019-11.07.2019
Pantazi Romulus Catalin

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Voicu Ion Laurentiu

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Catan Alina Luminita

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Fort Calin Cristian

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Tirca Fabian

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Cheta Voicu

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Pastirnac Andreea

8.967 lei/brut/luna

provizoriu

Perioda
11.07.2019-17.11.2019
Sincan Florin Cristian

12.212 lei/brut/luna

definitiv

Bumbac Georgeta

12.212 lei/brut/luna

definitiv

Cheta Voicu

12.212 lei/brut/luna

definitiv

Voicu Ion Laurentiu

12.212 lei/brut/luna

definitiv

16.09.2018/
16.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
14.03.2019/
11.07.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
22.09.2018/
22.03.2019
14.03.2019/
11.07.2019
23.03.2019/
11.07.2019
23.03.2019/
11.07.2019
23.03.2019/
11.07.2019
23.03.2019/
11.07.2019
23.03.2019/
11.07.2019
23.03.2019/
11.07.2019
14.03.2019/
11.07.2019
11.07.2019/
17.11.2019
11.07.2019/
11.07.2023
11.07.2019/
11.07.2023
11.07.2019/
11.07.2023
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Rusu Ionut

12.212 lei/brut/luna

definitiv

Pirvulescu Valentin Gabriel

12.212 lei/brut/luna

definitiv

Georgescu* Daniel
Perioada
17.11.2019-31.12.2019
Rusu Ionut

_

11.07.2019/
11.07.2023
11.07.2019/
11.07.2023
11.07.2019/
11.07.2023

definitiv

12.212 lei/brut/luna

definitiv

11.07.2019/
11.07.2023
Bumbac Georgeta
12.212 lei/brut/luna
definitiv
11.07.2019/
11.07.2023
Cheta Voicu
12.212 lei/brut/luna
definitiv
11.07.2019/
11.07.2023
Voicu Ion Laurentiu
12.212 lei/brut/luna
definitiv
11.07.2019/
11.07.2023
Ofiteru Danut Gabriel
12.212 lei/brut/luna
definitiv
17.11.2019/
11.07.2023
Pirvulescu Gabriel Valentin
12.212 lei/brut/luna
definitiv
11.07.2019/
11.07.2023
Georgescu Daniel*
_
definitiv
11.07.2019/
11.07.2023
*Domnul Daniel Georgescu indeplinind si functia de Director General al societatii, nu beneficiaza de indemnizatie pentru
functia de membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 – Art. 21(4).
Salariile şi contribuţiile au fost înregistrate pe costurile exerciţiului financiar 2019.
Compania nu a acordat credite directorilor şi/sau administratorilor în timpul exerciţiului .
De asemenea, nu s-au constituit obligaţii viitoare de genul garanţiilor asumate de societate în numele directorilor sau
administratorilor.
Analiza realizarii indicatorilor de performanta din contractele de mandat
Indicatorii de performanta ai Consiliului de Administratie
Indicatori
Indicatori cheie de performanta

U.M.

prevazuti

Pondere
Indicatori realizati in anul 2019

in contract

indicatori
functie de
realizarea lor
20%

INDICATORI FINANCIARI
Plati restante

Mii

0

0

12%

2.092,46 mii lei/57.344,36 mii lei*100=3,65%

4%

lei
Marja neta a cifrei de afaceri =
Profitul net an 2019/ cifra de

≥3%
%

afaceri * 100

40
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Marja EBITDA = ( Profit
exploatare+

amortizarea

%

≥40%

imobilizarilor + provizioane) /

( 2.083,68 mii lei+ 24.941,45 mii lei + 9.323,00

4%

mii lei)/ 57.344,36 mii lei * 100 = 63,39%

cifra de afaceri * 100
INDICATORI NEFINANCIARI
INDICATORI OPERATIONALI
SI
ORIENTATI
CATRE
SERVICII
Realizarea
investitiilor

≥50% din

planificate din surse proprii =

planul

investitii realizate din surse

anual de

proprii / investitii planificate din

25%

%

surse proprii * 100

investitii

11.087,40 mii lei / 16.286, 00 mii lei *100=

aferent

68,08%

10%

surselor
proprii
Realizarea

reparatiilor,

lucrarilor de mentenanta =
Cheltuieli cu reparatiile si
mentenanta

≥60% din
%

realizate/

planul

6.757,65 mii lei/ 8.542,00 mii lei * 100=79,11

10%

%

anual de

Cheltuieli cu reparatiile si

reparatii

mentenanta planificate * 100
Traficul de convoaie s-a desfăşurat în deplină
Lipsa intreruperilor activitatii

Eve

0

siguranţă. Printr-o buna coordonare, nu au fost

din cauze imputabile CN ACN

nim

înregistrate blocaje sau evenimente de

ente

navigaţie care să conducă la întreruperea

5%

traficului, astfel a fost realizată o produc ie
fizică de 35.801.910 tone capacitate (tc), ceea
ce înseamnă o depăşire cu 3.001.910 tc faţă
de prognoza de 32.800.000 tc. Procentual
realizarea este de 109,2%.
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Valoarea planificata a lucrarilor de dragaj
a fost in anul 2019 de 6830 mii lei, fara TVA.
Valoarea realizata a lucrarilor de dragaj a fost
Asigurarea

adancimilor

%

100%

de 5938 mii lei,fara TVA. Realizarea lucrarilor

necesare navigatiei pe canal si

de dragaj este de 87 % si se datoreaza

in porturi (programul anual de

conditiilor hidro – meteorologice care nu

dragaj)

totdeauna au fost favorabile desfasurarii

0%

activitatii .
Astfel conditiile hidrologice nefavorabile
se refera la cota apei Dunarii la Cernavoda ,
care daca este mai mica de 5,50 mrMB, duce
la scaderea randamentului activitatii de dragaj,
pana la oprirea temporara a acestuia. Astfel
lunile cu cote mai mici de 5,50mr MB au fost in
anul 2019 urmatoarele : ianuarie, iulie, august,
septembrie, octombrie, noiembrie,decembrie.
INDICATORI

DE

Anexat ̋ Raportul privind implementarea

GUVERNANTA

50%

indicatorilor de guvernanta corporativa in anul
2019̋ .
Compania a publicat pe pagina proprie de
internet, pentru accesul acționarilor sau
asociaților

și

al

publicului,

următoarele

documente și informații:
b) situațiile financiare anuale, în termen de 48
de ore de la aprobare;
Respectarea termenelor si a
obligatiilor

de

publicare

prevazute la art.51 alin 1 lit.b-h
din OUG ne.109/2011

100%
%

c) raportările contabile semestriale, în termen

Sau

de 45 de zile de la încheierea semestrului;

50%

d) raportul de audit anual;
e)lista administratorilor și a directorilor, CV-

15%

urile membrilor consiliului de administrație și
ale directorilor sau, după caz, ale membrilor
consiliului de supraveghere și membrilor
directoratului, precum și nivelul remunerației
acestora;
f) rapoartele consiliului de administrație sau,
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după caz, ale consiliului de supraveghere;
g)raportul anual cu privire la remunerațiile și
alte avantaje acordate administratorilor și
directorilor, respectiv membrilor consiliului de
supraveghere și membrilor directoratului în
cursul anului financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare,
respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în
cazul revizuirii acestuia. Indicatorul s-a realizat
100%,

conform

Raportului

privind

implementarea indicatorilor de guvernanta
corporativa in anul 2019.

Consiliul

de

administrație

a

prezintat

semestrial, în cadrul adunării generale a
acționarilor, un raport asupra activității de
administrare,

care

include

și

informații

referitoare la execuția contractelor de mandat
ale directorilor, respectiv ale membrilor
directoratului, detalii cu privire la activitățile
Respectarea

obligatiilor

%

100%

operaționale, la performanțele financiare ale

prevazute la art.55 din OUG

societății și la raportările contabile semestriale

109/2011

ale societății.

15%

Comitetul de nominalizare și remunerare din
cadrul consiliului de administrație a elaborat un
raport anual cu privire la remunerațiile și alte
avantaje

acordate

administratorilor

și

directorilor, respectiv membrilor consiliului de
supraveghere și membrilor directoratului în
cursul anului financiar.
Raportul este prezentat adunării generale a
acționarilor care aprobă situațiile financiare
anuale. Indicatorul s-a realizat 100%, conform
Raportului privind implementarea indicatorilor
de guvernanta corporativa in anul 2019.
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Implementarea si mentinerea

Potrivit

Toate etapele planificate in calendarul nr. 6892

certificarii standardului SREN

calendarul

/

ISO37001:2017 sisteme de

ui

standardului SREN ISO37001:2017 sisteme

actiunilor

de management antimita au fost realizate . Nu

pentru

au

certificare

replanificate.

a

implementarea propriu-zisa si va fi initiata

ISO37001

certificarea sistemului de management.

:2017

Indicatorul s-a realizat

management antimita

an

07.04.2020

existat

privind

actiuni

implementarea

neimplementate

In anul

2021

sau

5%

va incepe

100%, conform

Calendarului actiunilor pentru certificarea
ISO37001 nr. 6892 / 07.04.2020 care se
anexeaza la prezentul.
Implementarea/dezvoltarea
sistemului de control intern

Indicatorul s-a realizat 100%, conform
%

100%

managerial

Raportului privind implementarea indicatorilor

15%

de guvernanta corporativa in anul 2019.

TOTAL INDICATORI

95%

Realizarea de 95% a indicatorilor de performanta va fi utilizata in calculul componentei variabile a consiliului de
administraţie pentru anul 2019, respectiv (5 luni x remuneraţia fixă lunară brută + 1 luna remuneraţia fixă pe luna iulie) x
6 membrii x 95%
(5 luni x 12.212lei + 7.964 lei) x6 membrii x 95%= 414.144 * 95%= 393.437 lei
componentai variabila / administrator = 393.437 lei / 6 persoane = 65.573 lei/persoana/an 2019
Componenta variabilă aferentă anului 2019 pentru consiliul de administraţie va fi supusa aprobarii AGA
Indicatorii de performanta ai administratorilor executivi (directorat)
Indicatori
Indicatori

cheie

de

U.M.

performanta

prevazuti

Pondere
Indicatori realizati in anul 2019

in contract

de realizarea lor

INDICATORI FINANCIARI

Cheltuieli totale la 1000 lei
venituri totale = Cheltuieli totale/

indicatori functie

21%

Lei/10

978,61

78.685,49 / 81.725,04 * 1000 = 962,81 lei

7%

00

venituri totale * 1000
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Negativ (7,399,750 lei)

Flux de numerar total

lei

Reducerea neta a numerarului si echivalentelor
de numerar aferenta anului 2019 in valoare de
7.399.750 lei provine in principal din fluxurile de
numerar din activităţi de investiţie unde, datorita
aparitiei evenimentului neprevazut privind
reabilitare taluz afectat de alunecarea de teren
(calamitate naturala) – LUCRARI IN PRIMA
URGENTA – CUMPANA, au fost alocate
disponibilitati pentru lucrari urgente in valaore de
5.160.000 lei.
De asemenea, Compania a avut iesiri de
numerar de 1.064.621 lei aferente platilor
efectuate din surse proprii pentru imobilizarile
realizate in cadrul proiectelor cu fonduri
europene neincasate la 31.12.2019 si pentru
care sumele vor fi recuperate in perioada
urmatoare.
In cursul anului 2019, CN ACN SA a platit
dividende aferente anului 2018 in valoare de
1.175.129 lei din care 615.251 lei au fost din
profitul anului, iar 559.878 lei platite din rezervele
alocate investitiilor conform art.43/OUG
114/2018.
Toate cele expuse anterior au fost sustinute din
disponibilitatile Companiei existente la inceputul
exercitiului financiar, pe care ACN le-a creat
pentru a putea finanta activititatile investitionale
sau neprevazute, astfel nefiind obligata sa
recurga la achizitionarea de credite bancare care
ar fi implicat costuri suplimentare majore.

pozitiv

0%

Productivitatea muncii (W) pe
baza productiei vandute = W an
2019/ W an 2018 * 100

W an 2019 = 57.344,36 mii lei/419=136,86
%

101-101,5

W= Productia vaduta/nr.mediu

W an 2018 = 49.508,20 mii lei/419 =118,16

7%

%W = 136,86/118,16 = 115,83

salariati
Ponderea cheltuielilor salariale
in total

cheltuieli = cheltuieli

%

32%-31%

salariale (salarii + bonusuri +

(20.229,89+3.234,04+52,85+903,37) / 78.685,49

7%

* 100 =31,04%

indemnizatii comitete consituite
pe

langa

CA

+

CAM

+

Fd.Handicapati) / total cheltuieli

INDICATORI NEFINANCIARI
INDICATORI

OPERATIONALI

SI

34%

ORIENTATI CATRE SERVICII
Realizarea

investitiilor
≥50%

planificate din surse proprii =
investitii

realizate

din

surse

%

din

planul anual

proprii / investitii planificate din

de

investitii

surse proprii * 100

aferent

11.087,40 mii lei / 16.286, 00 mii lei *100=
68,08%
11%

surselor
proprii
Realizarea reparatiilor, lucrarilor
≥60%

de mentenanta= Cheltuieli cu
reparatiile

si

realizate/

Cheltuieli

mentenanta

reparatiile

si

cu

%

din

planul anual

6.757,65 mii lei/ 8.542,00 mii lei * 100=79,11 %

12%

de reparatii

mentenanta
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planificate * 100

Traficul de convoaie s-a desfăşurat în deplină
siguranţă. Printr-o buna coordonare, nu au fost
Lipsa intreruperilor activitatii din

Eveni

cauze imputabile CN ACN

mente

0

înregistrate blocaje sau evenimente de navigaţie
care să conducă la întreruperea traficului, astfel

11%

a fost realizată o produc ie fizică de 35.801.910
tone capacitate (tc), ceea ce înseamnă o
depăşire cu 3.001.910 tc faţă de prognoza de
32.800.000 tc. Procentual realizarea este de
109,2%.

Valoarea planificata a lucrarilor de dragaj a fost
in anul 2019 de 6830 mii lei, fara TVA. Valoarea
realizata a lucrarilor de dragaj a fost de 5938 mii
lei,fara TVA. Realizarea lucrarilor de dragaj este
Asigurarea

adancimilor

necesare navigatiei pe canal si
in porturi (programul anual de
dragaj)

de
%

100%

87

% si se datoreaza conditiilor hidro –

meteorologice

care

nu

totdeauna

au

0%

fost

favorabile desfasurarii activitatii .
Astfel conditiile hidrologice nefavorabile
se refera la cota apei Dunarii la Cernavoda , care
daca este mai mica de 5,50 mrMB, duce la
scaderea randamentului activitatii de dragaj,
pana la oprirea temporara a acestuia. Astfel
lunile cu cote mai mici de 5,50 mr MB au fost in
anul 2019 urmatoarele : ianuarie, iulie, august,
septembrie, octombrie, noiembrie ,decembrie.
Anexata este Nota privind dragajul.

INDICATORI
GUVERNANTA

DE

Anexat ̋ Raportul privind implementarea

25%

indicatorilor de guvernanta corporativa in anul
2019̋ .
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Compania a publicat pe pagina proprie de
internet,
asociaților

pentru
și

accesul
al

acționarilor

publicului,

sau

următoarele

documente și informații:
b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de
ore de la aprobare;
c) raportările contabile semestriale, în termen de
45 de zile de la încheierea semestrului;
d) raportul de audit anual;
e)lista administratorilor și a directorilor, CV-urile
Respectarea termenelor si a
obligatiilor

de

publicare

100%
%

prevazute la art.51 alin 1 lit.b-h

membrilor consiliului de administrație și ale

Sau

directorilor

sau,

50%

consiliului

de

caz,

ale

membrilor

supraveghere

după

și

membrilor

6%

directoratului, precum și nivelul remunerației

din OUG ne.109/2011

acestora;
f) rapoartele consiliului de administrație sau,
după caz, ale consiliului de supraveghere;
g)raportul anual cu privire la remunerațiile și alte
avantaje acordate administratorilor și directorilor,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere
și membrilor directoratului în cursul anului
financiar;
h) Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare,
respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul
revizuirii acestuia. Indicatorul s-a realizat 100%,
conform

Raportului

privind

implementarea

indicatorilor de guvernanta corporativa in anul
2019.
Anexam

̋ Raportul privind implementarea

indicatorilor de guvernanta corporativa in anul
2019̋
Consiliul de administrație a prezintat semestrial,
în cadrul adunării generale a acționarilor, un
raport asupra activității de administrare, care
Respectarea

obligatiilor

%

100%

include și informații referitoare la execuția

prevazute la art.55 din OUG

contractelor de mandat ale directorilor, respectiv

109/2011

ale membrilor directoratului, detalii cu privire la
activitățile

operaționale,

la

6%

performanțele

financiare ale societății și la raportările contabile
semestriale ale societății.
Comitetul de nominalizare și remunerare din
cadrul consiliului de administrație a elaborat un
raport anual cu privire la remunerațiile și alte
avantaje acordate administratorilor și directorilor,
respectiv membrilor consiliului de supraveghere
și membrilor directoratului în cursul anului
financiar.
Raportul este prezentat adunării generale a
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acționarilor care aprobă situațiile financiare
anuale. Indicatorul privind respectarea obligatiilor
prevazute la art.55 din OUG 109/2011 s-a
realizat

100%, conform Raportului privind

implementarea

indicatorilor

de

guvernanta

corporativa in anul 2019.
Toate etapele planificate in calendarul nr. 6892 /

Implementarea

si

mentinerea

certificarii standardului SREN
ISO37001:2017

sisteme

an

de

management antimita

Potrivit

07.04.2020 privind implementarea standardului

calendarului

SREN ISO37001:2017 sisteme de management

actiunilor

antimita au fost realizate . Nu au existat actiuni

pentru

neimplementate sau replanificate. In anul 2021

certificarea

va incepe implementarea propriu-zisa si va fi

ISO37001:20
17

6%

initiata certificarea sistemului de management.
Indicatorul
Calendarului

s-a

realizat

actiunilor

100%,
pentru

conform

certificarea

ISO37001 nr. 6892 / 07.04.2020 care se
anexeaza la prezentul.
Toate standardele sistemului de control intern
managerial sunt implementate si sistemu este
Implementarea/dezvoltarea
sistemului

de

control

managerial

intern

conform.
%

100%

Indicatorul

s-a

realizat

100%,

conform

7%

Raportului nr.885/14.01.2020 asupra sistemului
de control intern managerial la data de 31
decembrie 2019. Raportul nr.885/14.01.2020, se
anexeaza la prezentul.

TOTAL INDICATORI

80%

1.
Realizarea de 80% a indicatorilor de performanta va fi utilizata in calculul componentei variabile a
directorului general pentru anul 2019, respectiv ( 4 luni x remuneraţia fixă lunară brută) x 50% x 80%.
(4 luni x 37.344 lei) x 50% x 80%= 59.750 lei
componenta variabila / directorului general /an 2019 =59.750 lei
Componenta variabilă aferentă anului 2019 pentru directorului general va fi supusa aprobarii AGA
2.
Realizarea de 80% a indicatorilor de performanta va fi utilizata si in calculul componentei variabile a
directorului economic pentru anul 2019 , respectiv (4 luni x remuneraţia fixă lunară brută) x 50% x 80%.
(4 luni x 31.120 lei) x 50% x 80%= 49.791 lei
componenta variabila / directorului economic / an 2019 = 49.791 lei - va fi supusa aprobarii AGA.
Valorile utilizate în calculul indicatorilor de performanta financiari se regăsesc în situaţiile financiare ale anului
2019 si au fost prezentate in capitolele anterioare.
Informatiile si valorile utilizate in calculul indicatorilor nefinanciari se regasesc in Situatiile financiare ale anului
2019, in realizarea BVC 2019, Raportul privind Calendarul implementarii ISO 37001 2017 , Raportul anual
SCIM al ACN/2020, Raportul privind implementarea Indicatorilor de Guvernanta/2019
Valorile utilizate in calculul indicatorilor nefinanciari sunt ꞉
-cheltuielile cu reparatiile si mentenanta realizate...............6.757,65 mii lei
-cheltuielile cu reparatiile si mentenanta planificate............8.542,00 mii lei
-investitii realizate din surse proprii...................................11.087,40 mii lei
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-investitii planificate din surse proprii................................16.286,00 mii lei
10. ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE
Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, Serviciul Resurse Umane prezinta raportul de activitate pe anul 2019. Raportul este bazat pe
urmatoarele elemente standard in conditiile legii:
1. Misiunea si obiectivele care trebuiau atinse in perioada de raportare
2. Indici de performanta, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
3. Scurta prezentare a programelor desfasurate si a modului de raportare a acestora la obiectivele
serviciilor/directiilor
4. Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe
5. Nerealizari, cu mentionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
6. Propuneri pentru remedierea deficientelor
Misiunea şi obiectivele ce trebuiau atinse în anul 2019:
Obiectivele stabilite pe anul 2019, prin raportare atât la documentele elaborate în cadrul serviciului, cât şi la
atribuţiile şi sarcinile prevăzute în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al companiei, pot fi considerate
realizate prin prisma activităţilot întreprinse de către Serviciul Resurse Umane în perioada de referinţă.
Misiunea Serviciului Resurse Umane:
- asigurarea organizării şi desfăşurării concursurilor de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante sau
temporar vacante din cadrul companiei;
- urmărirea respectării legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia
muncii pentru personalul din cadrul companiei;
- analizarea propunerilor de structuri organizatorice ale compartimentelor şi pregătirea documentaţiilor
necesare în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării de către Consiliul de Administraţie al CN ACN SA a
organigramei, pregătirea documentaţiei necesară elaborării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare,
Regulamentului Intern
- evidenţa fişelor de post şi a fișelor de evaluare pentru personalul companiei şi urmărirea corelării acestora cu
atribuţiile din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
- organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei personalului companiei;
- efectuarea lucrărilor legate de încadrarea, promovarea, definitivarea, mutarea sau încetarea raportului de
muncă al personalului din cadrul companiei şi întocmirea deciziilor de promovare, de sancţionare şi încetare a
raportului de muncă;
- organizarea, potrivit legii, a Comisiei Paritare;
- vizarea legitimaţiilor de serviciu;
- întocmirea actelor adiţionale la contractual individual de muncă cu privire la modificări ale elementelor
acestuia;
- eliberarea adeverinţelor privind calitatea de salariat;
- rezolvarea sesizărilor şi cererilor referitoare la activitatea de personal;
- arhivarea şi înregistrarea tuturor documentelor emise la nivelul serviciului;
- redactarea planului anual de formare profesională;
- primirea ofertelor pentru cursuri de pregătire profesională de la instituţiile abilitate în domeniu;
- întocmirea referatelor în baza cărora salariaţii companiei urmează cursuri de pregătire profesională;
- ţinerea evidenţei concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, a concediilor pentru
evenimente deosebite ;
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2. Indicatori de performanţă cu prezentarea gradului de realizare a acestora:
Indicatorii au fost îndepliniţi conform standardelor sistemului de management integrat aplicabil în cadrul
companiei după cum urmează:
I1 (asigurarea necesarului de personal competent pe specialităţi şi meserii) =0,96 – valoare relevantă la
31.12.2019; valoarea ţintă fiind de 0,7.
I2 (Identificarea domeniilor de activitate unde este necesară perfecţionarea şi instruirea salariaţilor) = 0,8 –
valoare relevantă la 31.12.2019, valoarea ţintă fiind de 0,8.
I3 (instruirea personalului în domeniul SSM,protecţiei mediului şi controlului managerial) = 0,5 - valoare
relevantă la 31.12.2019; valoarea ţintă fiind de 0,5.
I4 (evaluarea activităţii personalului şi gestiunea carierei) = 0,99 - valoare relevanta la 31.12.2019, valoarea
ţintă fiind de 0,8
3.Scurta prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele
instituţiei:
- evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariaţilor ;
- actualizarea fişelor de post ;
- pregătirea şi întocmirea planului anual de perfecţionare profesională;
-organizarea şi desfăşurarea unui număr de 29 concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, vacante
temporar, în urma cărora au fost încheiate 4 contracte individuale de muncă pe durată determinată şi 25
contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată. Pentru 4 salariatI care au îndeplinit conditii de pensie
limita de varsta s-a aprobat continuarea activităţii pe perioadă determinată de timp.
- încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor a unui număr de12 angajaţi;
- încetarea raporturilor de muncă ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de pensionare a unui număr de 15
angajaţi;
- încetarea raporturilor de muncă, a contractelor individuale de muncă cu perioadă determinată, a 4 angajati.
2 salariați au încetat raporturile de muncă conform art.61, lit a și art.81(7) din Codul Muncii.
- actualizarea, rectificarea şi evidenţa dosarelor personale ale salariaţilor şi a registrului electronic de evidenţă.
Situaţia personalului salariat şi gestionat de către Serviciul Resurse Umane în cursul anului 2019
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Prin urmare, în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, la nivelul Serviciului Resurse Umane, pe parcursul anului 2019 au fost gestionate
dosarele personale ale fiecărui salariat, s-a asigurat accesul la dosarele personale, au fost completate şi
rectificate date cuprinse în dosare şi au fost arhivate documente cuprinse în dosarele personale.
Au fost actualizate, completate, înregistrate date în registrul electronic de evidenţă al salariaţilorREGES prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspecţiei Muncii, în condiţiile şi
termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Au fost întocmite decizii şi acte adiţionale la contractual individual de muncă care au avut ca obiect numirea în
funcţii de conducere, încetarea raporturilor de muncă, modificarea raporturilor de muncă, majorarea salariilor
de bază, acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, suspendarea activităţii. În acest sens au fost
întocmite în cursul anului 2019, în cadrul Serviciului Resurse Umane un număr de 199 decizii şi 480 acte
adiţionale la contractul individual de muncă.
S-a realizat coordonarea şi monitorizarea activităţii de formare profesională desfăşurată prin cursuri de
perfecţionare profesională organizate de furnizori de programe de formare profesională şi pregatire
profesionala la locul de muncă.
Au urmat programe de perfecţionare profesională organizate de furnizori acreditaţi un număr de 32 salariaţi
după cum urmează:
- 1 salariat – CURS OPERATOR RSVTI - AUTORIZARE
- 1 salariat – CURS CONTROL FINANCIAR PREVENTIV-NORME METODOLOGICE ȘI NOUTĂȚI
LEGISLATIVE APLICABILE ÎN 2019
- 1 salariat – CURS BUNE PRACTICI PRIVIND ACTUALIZAREA ȘI MONITORIZAREA
CONTROLULUI INTERN MANAGERIAL
1 salariat – CURS BUGET,FINANȚE, CONTABILITATE – UTILIZARE EFICIENTĂ
FOREXEBUG,CFP ȘI CFG.
- 1salariat – CURS DATA PTOTECTION OFFICER.
- 2 salariați – CURS MANAGEMENT FINANCIAR, ANALIZA COST BENEFICIU.
- 3 salariati – SEMINAR MONTAIN CAMP BY OK SERVICE.
- 3 salariați – CURS AUDITOR INTERN ISO 45001.
- 4 salariați – CURS AUTOCAD TOPO ȘI PROF LT
- 10 salariati – CURS RESTRÂNS DE OPERATOR GMDSS,
- 1 salariat – CURS BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE,
- 2 salariaţi – CURS IMPLEMENTARE, DEZVOLTARE ȘI PROCEDURI SCIM OSGG 600/2018.
- 2 salariaţi – CURS TRANSPARENȚĂ ȘI LIBERUL ACCES LA INFORMAȚIILE DE INTERES
PUBLIC
4. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:
Cheltuielile s-au înscris în bugetul alocat.
5. Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora:
Respectand cerinta de încadrarea în fondurile bugetare alocate, considerăm că Serviciul Resurse Umane s-a
ridicat la nivelul politicilor promovate până în prezent de companie, în domeniile proprii de competenţă şi a
răspuns cerinţelor ridicate de necesitatea îndeplinirii în continuare, la un nivel calitativ, a unor atribuţii sau
îndeplinirii unor noi atribuţii, de natură a asigura servicii competente orientate către proprii salariaţi.
6. Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii (remedierea deficienţelor):
- fidelizarea personalului calificat,
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- dezvoltarea competenţelor profesionale ale salariaţilor
11. ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN
Raportul are scopul de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul companiei în anul
2019 şi progresele realizate prin implementarea recomandărilor formulate, de a demonstra contribuţia acesteia
la îmbunătăţirea activităţii.
Raportul este destinat managementului care poate aprecia rezultatele muncii auditorilor interni,
Consiliului de Administratie şi Serviciului Audit din cadrul Ministerului Transporturilor, fiind unul din principalele
instrumente de monitorizare a activităţii de audit intern. De asemenea, pe baza acestuia se elaborează
raportul anual de activitate la nivel naţional pentru informarea Guvernului şi a Comisiei Europene.
REALIZAREA MISIUNILOR DE ASIGURARE
În cursul anului 2019, la nivelul companiei s-au realizat 6 (sase) misiuni de audit intern de regularitate.
MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL BUGETAR
Misiunea 1 „Evaluarea încheierii şi urmăririi derulării contractelor comerciale cu clienţii, care au ca
obiect punerea la dispoziţie a infrastructurii de transport naval” – structura auditata a fost Serviciul
Comercial ;
Constatări şi recomandări pe obiectivele misiunii de audit:


Analiza modului în care se realizează încheierea contractelor comerciale care au ca obiect
punerea la dispoziţie a infrastructurii de transport naval;

Constatare: În etapa de intervenţie la faţa locului a misiunii, în cadrul primului obiectiv, s-au abordat
problemele privind procesele de organizare şi funcţionare ale Serviciului Comercial.
Pentru o mai bună înţelegere a modului de desfăşurare a activităţilor la nivelul structurii auditate s-a
procedat la analiza proceselor de organizare şi funcţionare ale acesteia prin: definirea şi stabilirea atribuţiilor,
identificarea şi delimitarea activităţilor, evaluarea posturilor de lucru şi funcţionalitatea cadrului procedural.
Urmare verificărilor efectuate cu privire la identificarea şi delimitarea activităţilor s-a putut concluziona
faptul că acestea sunt corespunzător stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
La examinarea fişelor de post s-a constatat faptul că atribuţiile şefului de serviciu şi ale salariţilor din
posturile de execuţie sunt definite şi stabilite, derivă din atribuţiile generale ale companiei, sunt specifice
structurii şi asigură realizarea activităţilor.
Cu privire la cadrul procedural al Serviciului Comercial s-a constatat faptul că la nivelul structurii se
aplică o fişă de proces suport cod ACN-FPS 24 „Comercial”, care a fost revizuită ultima dată în data de
31.07.2017 şi o procedură operaţională cod ACN-PO 45 „Întocmire contracte tranzit” care a fost revizuita la
data de 31.07.2017. Procedurile sunt elaborate şi revizuite conform prevederilor şi regulilor aplicabile
compartimentelor funcţionale ale compeniei prin Sistemul de Management Integrat şi Sistemul de Control
Intern/Managerial.
În urma evaluării modului în care se realizează încheierea contractelor comerciale, care au ca obiect
prestarea de servicii specifice de tranzitare canale navigabile, se poate concluziona faptul că structura auditată
manifestă control intern bun în derularea operaţiunilor, fapt care conduce la desfăşurarea proceselor în condiţii
corespunzătoare. Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi
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Nu s-au formulat recomandări .


Analiza modului în care se urmăreşte derularea contractelor comerciale care au ca obiect
punerea la dispoziţie a infrastructurii de transport naval;

Constatare: Urmare analizei efectuate pe documentele cu privire la garanţiile contractuale, pentru
contractele în vigoare în anul 2018, se poate concluziona faptul că structura auditată manifestă un control
intern al operaţiunilor. Activitatea cu privire la gestionarea garanţiilor contractuale se desfăşoară la un nivel
corespunzător.
Structura auditată întocmeşte acte adiţionale la contractele care au ca obiect prestarea de servicii
specifice de tranzitare canale navigabile ori de câte ori intervin modificări în derularea acestora. Motivul pentru
care s-au întocmit actele adiţionale în cursul anului 2018 la contractele în vigoare a fost prelungirea duratei
contractului.
În urma verificării modului în care se desfăşoară activităţile privind încetarea contractelor comerciale,
care au ca obiect prestarea de servicii specifice de tranzitare canale navigabile, se poate concluziona faptul că
Serviciul Comercial manifestă un control intern bun al operaţiunilor, salariaţii cunoscându-şi responsabilităţile
şi îndeplinindu-şi sarcinile de serviciu în mod corespunzător.
Serviciul Comercial prezintă conducerii situaţii specifice cu privire la evoluţia relaţiilor contractuale şi la
realizarea indicatorilor fizici şi valorici. Totodată realizează, la solicitare, situaţii cu privire la clauzele
contractuale care necesită monitorizare pentru alte compartimente funcţionale ale companiei – termen de
valabilitate, valoare, plăţi, autorizaţii, garanţii, specificaţii tehnice etc.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi
Nu s-au formulat recomandări.


Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatare: Urmare verificărilor efectuate se poate concluziona faptul că operaţiunile specifice se
desfăşoară corespunzător, structura auditată respectând prevederile Ordinului nr.600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice şi procedurile operaţionale aplicabile companiei.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.
Misiunea 2 „Evaluarea întocmirii, aprobării şi actualizării Planului anual de investiţii, precum şi a
urmăririi realizării lucrărilor de reparaţii la construcţii şi a lucrărilor de investiţii” - structura auditata a
fost Serviciul Construcţii - Investiţii;
Constatări şi recomandări pe obiectivele misiunii de audit:


Analiza modului de gestionare a activităţilor cu privire la Planul anual de investiţii;

Constatare: În urma identificării şi delimitării activităţilor s-a putut concluziona faptul că acestea sunt
corespunzător stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
La examinarea fişelor de post s-a constatat faptul că atât atribuţiile şefului de serviciu cât şi cele ale
salariaţilor din posturile de execuţie sunt definite şi stabilite, derivă din atribuţiile generale ale companiei, sunt
specifice structurii şi asigură realizarea activităţilor.
Cu privire la cadrul procedural al Serviciului Construcţii-Investiţii s-a constatat faptul că la nivelul
structurii sunt elaborate în Sistemul de Management Integrat, Instrucţiuni de lucru cod IL 28 rev.0 –
„Elaborarea, aprobarea, actualizarea și raportarea planului anual de investiții” şi Procedura operaţională cod
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ACN-PO 17 „Derulare contract achiziţii”. Instrucțiunile de lucru IL 28 Revizia 0 au fost elaborate de Serviciul
Construcţii-Investiţii din cadrul companiei la data de 03.11.2017. Procedura operaţională este elaborată de
Serviciul Construcţii-Investiţii şi a fost revizuită la data de 07.11.2017, urmare recomandării formulate cu
ocazia auditului anterior. Totodată, Serviciul Construcţii-Investiţii respectă şi alte prevederi ale unor proceduri,
aplicabile la nivelul companiei, în desfăşurarea activităţilor specifice.
Modul de gestionare a activităţilor cu privire la Planul anual de investiţii a fost verificat
urmărinduse: elaborarea, aprobarea, actualizarea şi raportarea acestuia la nivelul Serviciului Construcţii-Investiţii.
Din verificarile realizate s-a constatat faptul că elaborarea planului anual de investiţii are la bază
fundamentări şi propuneri solicitate compartimentelor funcţionale ale companiei încă din trimestrul III al anului
precedent.
Pe parcursul anului 2018, planul a fost actualizat de patru ori prin modificarea sumelor la toate cele
trei categorii: alocaţii bugetare, surse proprii şi fonduri europene nerambursabile.
Pentru toate actualizările efectuate în cursul anului 2018, Serviciul Construcţii-Investiţii a întocmit note
de fundamentare, aprobate de persoanele responsabile din cadrul companiei: directorul general, directorul
economic, directorul tehnic, şeful Serviciului Tehnic, şeful Serviciului Construcţii-Investiţii şi şeful Serviciului
Pregătire şi Derulare Proiecte.
Structura auditată întocmeşte şi transmite raportări lunare cu privire la realizarea Planului anual de
investiţii către Prefectura Constanţa şi Ministerul Transporturilor.
În urma evaluării modului în care se realizează activităţile cu privire la gestionarea activităţilor Planului
anual de investiţii se poate concluziona faptul că structura auditată manifestă control intern bun în derularea
operaţiunilor, fapt care conduce la desfăşurarea proceselor în condiţii corespunzătoare.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.


Analiza modului de urmărire a realizării lucrărilor de reparaţii la construcţii şi a lucrărilor de
investiţii;

Constatare: S-a constatat faptul că Serviciul Construcţii-Investiţii întocmeşte documentaţiile necesare
procedurilor de atribuire ale contractelor şi le transmite la Serviciul Achiziţii din cadrul companiei. Documentele
sunt întocmite conform cerinţelor aplicabile, sunt semnate de toate persoanele responsabile şi sunt
înregistrate.
Structura auditată îşi cunoaşte şi îndeplineşte responsabilităţile cu privire la urmărirea derulării
lucrărilor de investiţii şi reparaţii la construcţii, prin manifestarea unui control intern bun al operaţiunilor, fapt
care conduce la desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.


Gradul de dezvoltare a standardelor de control intern/managerial

Constatare: Structura auditată respectă prevederile privind OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.
54

C.N. ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. CONSTANŢA
RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORULUI
2019
________________________________________________________________________

Misiunea 3 „Evaluarea întocmirii, aprobării şi actualizării Planului anual de revizii tehnice şi reparaţii,
precum şi a urmăririi realizării lucrărilor de revizii şi reparaţii”- structura auditata a fost Serviciul
Tehnic;
Constatări şi recomandări pe obiectivele misiunii de audit:


Analiza modului de gestionare a activităţilor cu privire la Planul anual de revizii tehnice şi
reparaţii;

Constatare: În ceea ce priveşte conformitatea atribuţiilor şi competenţelor salariaţilor cuprinse în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al structurii auditate, respectiv fişele posturilor atât din punct de
vedere al formei, cât şi al corelării cu activităţile ce trebuie desfăşurate , au reieşit urmatoarele aspecte:
Pentru ROF-ul aferent Serviciului Tehnic:


în urma reorganizării Direcţiei Tehnică-Administrativ, prin separarea acesteia de Direcţia
Coordonare Ecluze şi Staţii de Pompare, o parte din activităţile cuprinse în ROF nu mai aparţin
structurii auditate, ROF-ul nefiind actualizat cu noile competenţe (ex.”avizează instrucţiunile de
supraveghere, întreţinere şi reparare a tuturor echipamentelor, instalaţiilor şi utilajelor din
patrimoniul companiei”; „asigură documentaţia tehnică-tehnologică, economică şi materială pentru
executarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări pentru toate echipamentele,
instalaţiile şi utilajele din dotarea companiei”)

Pentru fisele de post ale salariaţilor Serviciului Tehnic


nu toate atribuţiile cuprinse în fişele posturilor sunt corelate cu activităţile descrise în secţiunea din
ROF aparţinând structurii auditate (ex. în fişa de post a şefului serviciului la capitolul III pct.2 lit.b „urmăreşte introducerea şi respectarea prescripţiilor de calitate în documentaţiile tehnice ce se
intocmesc şi se aplică în domeniul său de activitate”; capitolul III pct.2 lit.p „elaborează programul
cadru şi strategia privind politica calităţii în cadrul companiei în domeniul său de activitate”; în fişa
de post a unui salariat la capitolul III pct.2 – „colaborează cu Direcţia Coordonare Ecluze şi Staţii
de Pompare la întocmirea normelor de funcţionare, control,verificare a utilajelor, instalaţiilor şi a
echipamentelor din cadrul companiei”)

Recomandarea nr.1:
Analiza şi reconsiderarea modului de prezentare a atribuţiilor specifice activităţii Serviciului Tehnic,
prin actualizarea art.53 din ROF-ul companiei, împreună cu reprezentanţii structurii de resurse umane de la
nivelul companiei, respectiv de corelare a atribuţiilor cuprinse în acest document cu cele din fişele de post.
Cu privire la cadrul procedural al Serviciului Tehnic s-a constatat faptul că la nivelul structurii a fost
elaborată, în Sistemul de Management Integrat, procedura PO 58 revizia 0 din 02.03.2018 „Derulare contracte
de lucrări şi servicii”. Totodată, în desfăşurarea activităţilor specifice, Serviciul Tehnic respectă şi prevederile
Fişei de proces suport cod ACN-FPS 16 „Achiziţii sectoriale”, care a avut ultima revizie la data de 12.02.2019
şi ale Instrucţiunilor de lucru IL 17 revizia 1 din 25.06.2015 „Estimarea valorii contractului de achiziţie publică
pentru execuţia lucrărilor de reparaţii, reabilitări sau modernizări echipamente şi instalaţii” , aplicabile la nivelul
companiei.


Analiza modului de urmărire a realizării lucrărilor de revizii şi reparaţii
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Constatare: Activităţile cu privire la urmărirea realizării lucrărilor, la nivelul Serviciului Tehnici, au la
bază întocmirea şi transmiterea documentaţiei pentru acestea, la Serviciul Achiziţii din cadrul companiei, în
vederea derulării procedurilor de atribuire a contractelor.
Activitatea cu privire la elaborarea documentaţiilor pentru lucrările de revizii-reparaţii, la nivelul
structurii auditate se derulează prin parcurgerea mai multor etape:
1. Constatarea stării tehnice a echipamentului care necesită lucrări de revizii reparaţii, în colaborare cu
gestionarul mijlocului fix;
2. Elaborarea caietului de sarcini;
3. Evaluarea lucrărilor ce fac obiectul caietului de sarcini şi întocmirea referatului de achiziţie;
4. Elaborarea informaţiilor specifice şi a formularelor;
5. Elaborarea modelului de contract;
6. Transmiterea documentaţiilor către structura responsabilă cu achiziţiile.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.



Gradul de dezvoltare al standardelor de control intern/managerial

Constatare : La completarea „Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a
standardelor de control intern/managerial” de către structura auditată, s-a constatat faptul că aceasta a
declarat ca implementate 16 standarde. Deoarece standardele 14 si 16 nu sunt aplicabile acestei structuri,
acestea ar fi trebuit declarate neaplicabile, fapt pentru care s-a formulat o recomandare.
Recomandare nr.2:
Având în vedere utilitatea standardelor de control intern/managerial, recomandăm structurii auditate
să analizeze şi să corecteze eroarea, la urmatoarele raportări ale chestionarului de autoevaluare.
De asemenea, s-a constatat faptul că la nivelul Serviciului Tehnic, documentul „Circuitul
documentelor” nu a fost întocmit şi transmis la structura responsabilă cu activitatea de monitorizare a
Sistemului de Control Intern Managerial, respectiv Serviciul Control Intern Managerial, fapt pentru care s-a
formulat o recomandare.
Recomandarea nr.3:
Se recomandă întocmirea documentului „Circuitul documentelor” şi transmiterea acestuia la Serviciul
Control Intern Managerial.
MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL GESTIONARE ŞI UTILIZARE FONDURI COMUNITARE
Misiunea „Evaluarea promovării şi coordonării programelor de finanţare din fonduri europene, precum
şi a monitorizării derulării proiectelor cu finanţare externă”- structura auditata a fost Serviciul Pregătire
şi Derulare Proiecte
Constatări şi recomandări pe obiectivele misiunii de audit:
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Analiza promovării şi coordonării programelor de finanţare din fonduri europene;

Constatare: Echipa de audit a procedat la analiza proceselor de organizare şi funcţionare ale structurii
auditate prin: definirea şi stabilirea atribuţiilor, identificarea şi delimitarea activităţilor, evaluarea posturilor de
lucru şi funcţionalitatea cadrului procedural. Urmare verificărilor efectuate s-a putut concluziona faptul că
acestea sunt corespunzător stabilite în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
Pentru activităţile care fac obiectul misiunii de audit, respectiv promovarea şi coordonarea
programelor de finanţare din fonduri europene, precum şi monitorizarea derulării proiectelor cu finanţare
externă din cadrul companiei s-au analizat fişele de post ale salariaţilor structurii auditate.
Fişele cuprind: identificările posturilor, specificaţiile posturilor şi descrierile posturilor (rol, obiective,
sarcini/atribuţii/activităţi, descrierea responsabilităţilor postului, gradul de autonomie), pentru fiecare salariat în
parte. Anexele cuprind atribuţiile salariaţilor în cadrul proiectelor derulate.
Echipa de audit a constatat existenţa , în Sistemul de Management Integrat , a procedurilor
operaţionale aferente Programului Operaţional Sectorial "Transport" 2007-2013 (PO MP 01 „Achiziţii”, PO MP
02 „Derulare contracte”, PO MP 03 „Rambursare şi nereguli”, PO MP 04 „Operaţiuni financiare şi rambursare
cheltuieli”, PO MP 05 „Contabilitate”, PO MP 06 „Stimulare financiară”, PO MP 07 „CFFP”, PO MP 08
„Raportare date”, PO MP 09 „Informare şi publicitate”, PO MP 10 „Arhivare”, PO MP 11 „Managementul
resurselor umane”), deşi pentru proiectul Modernizare Ecluze: Echipamente şi instalaţii- Faza 1, ultimele plati
s-au efectuat în august 2019 (plata către Antreprenor respectiv către Consultant) . Echipa de audit consideră
că acestea ar trebui arhivate.
Recomandare:
Se recomandă structurii auditate solicitarea scrisă către Serviciul Control Intern Managerial, prin care
să se propună arhivarea procedurilor aferente Programului Operaţional Sectorial "Transport" 2007-2013 .


Analiza modului de monitorizare a derulării proiectelor cu finanţare externă;

Constatare: Activităţile cu privire la monitorizarea derulării proiectelor cu finanţare externă au fost
identificate ca fiind: raportarea monitorizării proiectelor şi gestionarea cererilor de rambursare. Raportarea
monitorizarii proiectelor a fost realizata prin Rapoartele de progres, întocmite lunar, conform art. 9 din
contractul de finanţare.
Datele înscrise în rapoartele de progres sunt clare, concise şi prezentate într-o succesiune logică,
putând fi verificate şi reflectând realitatea. Activităţile raportate îndeplinesc condiţiile cerute în contractul de
finanţare. Rapoartele de progres sunt completate integral cu datele solicitate de formular.
Activitatile privind gestionarea cererilor de rambursare se realizează corespunzător la nivelul
serviciului.
Nu au fost identificate situaţii care să genereze disfuncţionalităţi
Nu s-au formulat recomandări.


Gradul de dezvoltare al standardelor de control intern/managerial

Constatare: La nivelul structurii auditate sunt cunoscute reglementările cu privire la controlul intern
managerial. Aceasta îşi indeplineşte atribuţiile conform prevederilor OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
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Nu s-au formulat recomandări.
MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL ANTICORUPTIE
Misiunea „Evaluarea sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei”- structura auditata a
fost Directia Juridica Compartimentul Guvernantă, anticorupţie
Constatări şi recomandări pe obiectivele misiunii de audit:


Evaluarea implementării măsurii preventive „Cod etic/deontologic/de conduita;

Constatare: La nivelul companiei a fost elaborat un cod de etică, document care este accesibil tuturor
salariaților în rețeaua intranet, pe serverul companiei. Acest cod a fost aprobat de către Directorul General și
Președintele Sindicatului Unit Dunăre-Marea Neagră.
Conform inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției și indicatorilor
de evaluare asociați, în cadrul societății, pentru anul 2019 semestrul I s-a constatat că nu au avut loc
activități/acțiuni de formare profesională privind normele de conduită , iar gradul de cunoaștere de către
angajați a normelor de conduită etică(regulilor de etică) la nivelul societății este de 17,45%.
Recomandarea nr.1:
Pentru creşterea nivelului de cunoaştere, de către angajați , a normelor de conduită etică la nivelul
societății , echipa de audit recomandă consilierului de etică instruiri interactive pe această temă cu salariaţii
companiei.


Evaluarea implementării măsurii preventive „Consilier de etică”;

Constatare : La nivelul companiei a fost desemnat consilierul de etică, prin decizia nr.
48/SJC/14.10.2017 a directorului general, responsabilitatile acestuia fiind prevăzute atât în decizia de numire,
cât și în fișa de post a acestuia
În cadrul fişei postului nr.322/24.05.2018, consilierul de etica numit prin decizia nr.21/SJC/22.02.2013
nu are descrise atribuţiile specifice privind prevenirea şi combaterea corupţiei, acesta având specificate numai
responsabilităţi în acest sens (ex: elaborează Planul de acţiune privind implementarea SNA 2016-2020 în
cadrul CN ACN SA, elaborează rapoarte de evaluare anuale privind modul de implementare a Planului de
acţiune privind implementarea SNA 2016-2020, etc).
Recomandarea nr.2:
Analiza şi revizuirea fişei de post a persoanei desemnate ca şi consilier de etică, prin atribuirea de
sarcini şi responsabilităţi privind prevenirea şi combaterea coruptiei, conform SNA 2016-2020, împreună cu
reprezentanţii structurii de resurse umane de la nivelul companiei.
Aceeaşi recomandare o face echipa de audit pentru persoana desemnată ca şi coordonator în
implementarea Planului de integritate .
Urmare verificarilor facute la structura auditata s-a constatat inexistenţa în ROF, la structura auditată,
a atribuţiilor privind prevenirea şi combaterea corupţiei, conform SNA 2016-2020.
Recomandarea nr.3:
Analiza şi reconsiderarea, de către persoana responsabilă, a modului de prezentare a atribuţiilor
generale privind prevenirea şi combaterea corupţiei, conform SNA 2016-2020, prin completarea ROF-ului, la
secţiunea structurii auditate, cu atribuţiile omise, împreună cu reprezentanţii structurii de resurse umane de la
nivelul companiei.
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Evaluarea implementării măsurii preventive „Funcții sensibile”

Constatări: La nivelul companiei, prin adresa nr.91/31.08.2016, Convocator din 16.01.2017, Minuta
din data de 20.01.2017, Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 1/20.01.2017, Decizia nr.133/SJC/19.10.2016
s-a dispus identificarea funcțiilor sensibile, în conformitate cu prevederile O.S.G.nr.600/2018 - Standardul 2,
pct.2.2.6, însă nu au fost identificate funcţiile sensibile, respectiv funcţiile considerate ca fiind expuse la
coruptie, în conformitate cu prevederile O.S.G.nr.600/2018.
Personalul nu a participat, pe parcursul perioadei auditate, la cursuri de perfecţionare.
Recomandarea nr.4:
O atenţie sporită a persoanei responsabilă cu implementarea Planului de integritate privind
participarea persoanelor implicate în evaluarea riscurilor de corupţie, la o formă de pregatire profesională
având ca temă ”Funcţiile sensibile”.
Recomandarea nr.5:
Implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupţie, a unei metodologii privind
identificarea funcțiilor sensibile, respectiv a funcțiilor expuse la corupţie pe baza unor factori de risc,
centralizarea acestora și stabilirea unor politici adecvate de gestionare a acestora prin elaborarea unor măsuri
de control, astfel încât efectele negative asupra activitătilor desfăşurate în cadrul societăţii să fie minime, în
conformitate cu prevederile Standardului 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini prevăzut de O.S.G.nr.600/2018 și
comunicarea acesteia către toți angajații societăţii.
Recomandarea nr.6:
Identificarea funcţiilor sensibile la nivelul societăţii de către persoanele responsabile, prin intermediul
metodologiei privind identificarea funcțiilor sensibile, respectiv a funcţiilor expuse la corupţie.
MISIUNI DE AUDIT PRIVIND DOMENIUL FUNCŢIILOR SPECIFICE ENTITĂŢII
Misiunea „Evaluarea programării şi urmăririi traficului pe canalele navigabile”- structura auditata a fost
Serviciul Informational de Trafic.
Constatări şi recomandări pe obiectivele misiunii de audit:


Aspecte constatate cu privire la primul obiectiv al misiunii de audit intern „Analiza modului în care
se realizează programarea traficului pe canalele navigabile”

Constatare: În cadrul primului obiectiv al misiunii, s-au abordat problemele privind procesele de
organizare şi funcţionare ale Serviciului Informaţional de Trafic . Urmare verificărilor efectuate cu privire la
identificarea şi delimitarea activităţilor s-a putut concluziona faptul că acestea sunt corespunzător stabilite în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Manualul SMI, ACN FPP 11 Asigurare tranzitare nave, revizia 0
(15.04.2019), PO 12, OMT 426 / 2006 Reguli de navigație pe Canalele Navigabile.
Principalele procese derulate, conform atribuţiilor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,
sunt: organizarea desfăşurării traficului pe canalele navigabile şi analiza traficului de nave.
Procesele derulate la nivelul structurii auditate sunt cunoscute de toţi salariaţii, care-şi asumă
responsabilitatea pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor. Prin fişele de post şi anexele la acestea, salariaţii
au stabilite atribuţii şi responsabilităţi clare.
Urmare verificărilor efectuate s-a constatat că avizările pentru tranzitarea canalelor navigabile sunt
întocmite conform anexei nr.1 la OMT nr.426/2006, prin completarea tuturor punctelor înscrise după fiecare
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caz în parte. În baza avizărilor validate şi a orelor de tranzitare solicitate de către beneficiari, zilnic se face
programarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile.
S-a constatat faptul că, la nivelul serviciului, se respectă prevederile legislative cu privire la
programarea tranzitării canalelor navigabile, precum şi cele din procedurile aplicabile structurii. Personalul are
pregătirea necesară şi îşi cunoaşte şi îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi revin.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.


Aspecte constatate cu privire la al doilea obiectiv al misiunii de audit intern „Analiza modului în
care se realizează urmărirea traficului pe canalele navigabile”

Constatare:
Activităţile cu privire la urmărirea traficului pe canalele navigabile : comunicarea cu beneficiarii şi
dirijarea traficului, monitorizarea navelor/convoaielor pe canalele navigabile, monitorizarea condiţiilor hidrometeorologice în zona canalelor navigabile, întocmirea şi transmiterea documentelor privitoare la taxarea
serviciilor de tranzit a canalelor navigabile s-au realizat in mod corespunzator, nefiind identificate situaţii care
să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.


Aspecte constatate cu privire la al treilea obiectiv al misiunii de audit public intern „Gradul de
dezvoltare a standardelor de control intern/managerial”

Constatare: Structura respectă şi aplică prevederile Ordinului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial al entităţilor publice şi procedurile operaţionale aplicabile companiei.
Nu s-au identificat situaţii care să genereze disfuncţionalităţi.
Nu s-au formulat recomandări.

12. INFORMATII PRIVIND EVOLUTIA PROBABILA A ACTIVITATII
CN ACN SA, îşi propune pentru anul 2020 atingerea țintelor stabilite aferente obiectivelor specifice,
după cum urmează:
ACTIVITATEA DE INVESTIȚII:
Investiţiile finanțate din fonduri europene nerambursabile prin:
a)
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020:
1. Proiect “Modernizare ecluze. Echipamente şi instalaţii” Faza 2. Proiectul va avea in vedere pentru

2020 finalizarea lucrarilor la ecluza Cernavoda -1, la Statia de Pompare pentru aparare localitatii
impotriva inundatiilor Saligny precum si urmarirea lucrarilor executate si receptionate care au intrat in
perioada de notificare a defectelor.
2. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: Canal
Dunăre – Marea Neagră şi Canal Poarta Albă-Midia, Năvodari ȋn vederea creşterii siguranţei navigaţiei”.
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Pentru 2020 se are in vedere:
- semnarea contractului de finantare,
- lansarea procedurii de atribuire si semnarea contractului de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate.
Conform alocarii bugetare aferente 2020 este estimata o executie bugetara de cca 60% a contractului de servicii.
3. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Retehnologizare ecluza Năvodari în vederea creșterii
siguranței navigației”
Pentru 2020 se are in vedere:
- depunerea cererii de finantare si semnarea ulterior a contractului de finantare
- demararea procedurii de atribuire si semnarea contractului de servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate.
Conform alocarii bugetare aferente 2020 este estimata o executie bugetara de cca 60% a contractului de servicii
4. Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Ovidiu
Pentru 2020 se are in vedere:
- depunerea cererii de finantare si semnarea ulterior a contractului de finantare
- demararea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor atat pentru proiectarea si executarea lucrarilor cat si
pentru supervizarea lucrarilor .
Conform alocarii bugetare aferente 2020 este estimata o executie bugetara de cca 5 % a contractului de lucrari.
5.Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Medgidia
Pentru 2020 se are in vedere:
- depunerea cererii de finantare si semnarea ulterior a contractului de finantare
- demararea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor atat pentru proiectarea si executarea lucrarilor cat si
pentru supervizarea lucrarilor .
Conform alocarii bugetare aferente 2020 este estimata o executie bugetara de cca 5% a contractului de lucrari .
6.Modernizare și extindere capacitate de operare în Portul Luminita
Pentru 2020 se are in vedere:
- includerea in bugetul MT(titlul 58) a sumelor necesare implementarii proiectului
- depunerea cererii de finantare si semnarea ulterior a contractului de finantare
- demararea procedurilor de atribuire si semnarea contractelor atat pentru proiectarea si executarea lucrarilor cat si
pentru supervizarea lucrarilor .
7. Proiectare si constructie a doua nave spargator de gheata multifunctionale
Proiectul are in vedere proiectarea si construirea a 2 nave multifunctionale cu clasa spargatorde gheata pentru :
- asigurarea conditiilor de navigatie pe canalele navigabile pe intreaga perioada a anului,
- asigurarea fortelor de interventie in cazul situatiilor de urgenta( incendii , poluari etc) .
Pentru anul 2020 se are in vedere:
- demersurile necesare pentru avizarea studiului de fezabilitate si emiterea HG pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei
- includerea in bugetul MT(titlul 58) a sumelor necesare implementarii proiectului
- depunerea cererii de finantare dupa parcurgerea etapelor de mai sus.

b)

Programul Connecting Europe Facility 2014-2020:
Proiect “FAIRway Danube” – proiect aflat în implementare în parteneriat cu Administraţii de cale
navigabilă din 6 ţări riverane Dunării, având ca obiectiv principal implementarea Master Planului de reabilitare
şi întreţinere a șenalului navigabil al Dunării şi afluenţii săi.
Pentru 2020 se are in vederea finalizarea in cadrul activitatii 3- Achizitii pentru servicii hidrologice
a aplicatiei privind prognoza nivelelor de apa, a aplicatiei WAMOS, service anual pentru echipamentul de
masuratori hidrografice procurat in cadrul proiectului si a abonamentele necesare corectiilor GPS pentru
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activitatea de masuratori hidrografice, aplicatie transfer date referitoare la masuratori hidrografice si nivel apa
catre WAMS national ( Waterway Management System- sistem national dezvoltat de AFDJ Galati ).

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT NAVAL:
 Traficul naval:
- Creşterea traficului naval, bazată pe evoluţia economiei internaţionale cât şi pe informațiile
pentru anul 2019 provenite din întalnirile de afaceri la care au participat reprezentanţii companiei;
 Volumul de mărfuri și navele operate în porturi:
- Creșterea volumului de mărfuri și navele operate în porturi, ținând cont de prognoza privind
producția agricolă de cereale (grâu) din acest an și de fluxurile de materii prime și produse finite pentru export
estimate de operatorii portuari pentru anul 2020.
ACTIVITATEA TEHNICĂ:
 Exploatarea și întreținerea ecluzelor și stațiilor de pompare:
- Menținerea echipamentelor și instalațiilor la parametrii tehnici și tehnologici de funcționare
pentru a asigura atât nivelul apei, optim pentru exploatarea canalelor cât și trecerea în deplină siguranță a
navelor.
 Întreținerea și modernizarea patrimoniului:
- Monitorizarea și implementarea cât mai eficientă a investițiilor aflate în derulare, din punct de
vedere tehnic;
- Pregătirea noilor proiecte de investiții ce urmează a fi demarate pe parcursul anului, conform
Planului de investiții și Planului de reparații;
- Identificarea oportunităților de dezvoltare, modernizare și dotare corespunzătoare a
patrimoniului companiei.
13. PROMOVAREA COMPANIEI
În cadrul activităţii de promovare a CN ACN SA, in anul 2019, s-au realizat 8 comunicate de presă şi 6
informări prin care s-a anunţat presa dar şi publicul interesat despre activitatea şi evenimentele organizate. În
conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, au fost solicitate 8 cereri
de informaţii, pentru care s-a formulat răspuns în termenul de 10 zile de la primirea adreselor.
În urma tuturor solicitărilor primite la departamentul comunicare, s-a constatat o expunere corectă în
presa audio-vizuală atât la nivel local cât şi la nivel naţional.
În perioada 19-29 martie 2019 un artist fotograf american, David Leventi a realizat în cadrul unui proiect
fotografic intitulat “Romănia revizuită” un set de fotografii în interiorul și înprejurimile turnului de control de la
ecluza Cernavodă.
Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile SA a organizat, în data de 27 martie 2018, a
patra ediţie a evenimentului “Danube – Black Sea Canal meets Serbian Partners” la Belgrad. Cu acest prilej,
directorul general al C.N. A.C.N. S.A., Daniel Georgescu, a punctat că preluarea președinției rotative a
Consiliului U.E. reprezintă o provocare pentru România, o fereastră de vizibilitate internațională pentru țara
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noastră și tocmai de aceea nu trebuie să ignorăm faptul că anul trecut au fost adoptate concluziile privind
politica de extindere a U.E., care vizează și Serbia.
Reprezentanții C.N. A.C.N. S.A., conduși de directorul general Daniel Georgescu, în data de 17 mai
2019 au fost prezenți la expoziţia de tehnică navală şi de echipamente didactice pentru învăţământul de
marină - „SAILING TO THE FUTURE”, organizată de Academia Navală „Mircea cel Bătrân”. Evenimentul a
fost un bun prilej pentru compania noastră de a ne prezenta serviciile, programele și strategiile instituționale,
de a oferi celor interesați detalii referitoare la regulile de navigație pe canalele navigabile, trecerea prin ecluze,
rigorile transportului mărfurilor periculoase, dar mai ales de a ne prezenta oferta de dezvoltare a carierei
profesionale în acest domeniu celor ce vor ieși de pe băncile instituției de învațământ superior.
Între 8 - 20 mai 2019 o echipă TVR a realizat mai multe filmări/interviuri în vederea realizării unui
documentar despre construcția Canalului în cadrul emisiunii Adevăruri despre trecut ce s-a difuzat în toamnă.
În data de 24 mai 2018, C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A a organizat un eveniment de
aniversare a 35 de exploatare a Canalului Dunare Marea Neagra. La acest eveniment s-au alăturat caiaciștii
găățeni de la Asociația Club Nautic Mila 80 Galați care au organizat cu acest prilej evenimentul „ Cursa Canal
Dunăre – Marea Neagră”.
C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. a organizat în 3 septembrie 2019, la Budapesta (Ungaria),
cea de-a treia ediție a evenimentului de promovare ”Danube - Black Sea Canal meets Hungarian Partners”, la
care au participat mai mulți colaboratori din țările riverane Dunării, ca o nouă oportunitate la dialog și
colaborare.
În perioada 1-6 octombrie 2019, artiștii Valentin Cernat, Mihai Șovăilă și Ovidiu Pop, membrii ai echipei
Alternator au organizat la Medgidia un workshop de artă participativă în cadrul căreia a avut loc o proiecție de
film documentar despre construcția canalului Dunăre Marea Neagră urmată de o prezentare de text și sunet.
Pe 9 octombrie 2019 compania a primit vizita unei delegații din Budapesta (Ungaria), din care au făcut
parte reprezentanții portului Dunavecse, cei ai companiei Mag-Log Transport și ai revistei TTG Hungary.
Directorul general C.N.A.C.N., Daniel Georgescu, alături de reprezentantul C.N.A.C.N. în Ungaria, László
Erdélyi, au prezentat oaspeților companiei activitățile specifice Ecluzei Agigea, dispeceratul, precum și sediul
central al companiei noastre, deoarece prin intermediul întâlnirilor de acest fel se dorește lărgirea ariei de
interes comun, precum și menținerea și dezvoltarea parteneriatelor deja existente.
14. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
1. Prima concluzie care se impune a fi menţionată este cea legată de rezultatele economico-financiare și
apreciem că un profit net de 2.092.459 lei reprezintă realizarea care evidențiază capacitatea operațională
a companiei de a desfășura o activitate economică rentabilă.
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2. În același timp se poate aprecia că rezultatul obținut a fost urmare a unei activități care a mobilizat
potențialul uman, material, tehnic și economic, în fiecare domeniu cu precizarea ca pot fi gasite resurse
noi ce pot fi angajate într-o mai mare măsură pentru cresterea eficienţienţei întregii activități a companiei.
3. Pentru realizarea obiectivelor de mai sus se impun a fi realizate unele activități care să asigure cadrul
optim de desfașurare a activității în întreaga companie printre care:
a) creșterea responsabilității fiecărui salariat în cheltuirea resurselor materiale și economice, în folosirea
cu eficiență a timpului de muncă și identificarea de soluții pentru optimizarea proceselor la locul de
muncă. Pentru aceasta se impune în primul rând să se creeze un climat în care fiecare salariat să poată
să-și exprime punctele de vedere, să aibă inițiative și să simtă că părerea lui contează, că face parte
dintre cei care pot aduce imbunătățiri la fiecare loc de muncă;
b) întărirea rolului bugetelor de cheltuieli pe fiecare centru de profit, pe de o parte, prin alocarea de
resurse de la nivelul companiei, iar pe de altă parte prin stabilirea de responsabilități clare pentru
conducătorii centrelor de profit în încadrarea în resursele alocate;
c) urmărirea cu mai mare răspundere a calității lucrărilor de întreținere și revizii tehnice făcute cu forțe
proprii în scopul diminuării lucrărilor de reparații ce se contractează cu terții;
d) monitorizarea permanentă a programului achizițiilor publice și includerea în acesta numai a achiziţiilor
care sunt cu adevărat necesare, prioritizarea acelor achiziții de lucrări și servicii care, nu numai că vor
aduce profit, dar vor asigura și o economie de resurse în viitor;
e) urmărirea cu mai multă responsabilitate și cu mai mult angajament a realizării planurilor de investiții din
fonduri proprii, în scopul valorificării surselor proprii în direcția creșterii siguranței în exploatare, a creșterii
gradului de siguranță în tranzitare și a eficienței economice;
f) evitarea situațiilor din anii precedenți în care nu au fost cheltuite toate fondurile bugetare alocate pentru
investiții și angajarea mai clară a personalului și a societăților cu care sunt încheiate contracte de lucrări,
în scopul realizării lucrărilor finanțate din aceste fonduri în primele trei trimestre;
g) monitorizarea cu mai multă atenție a situației economice a clienților companiei.
h) intensificarea măsurilor de creștere a gradului de siguranță în scopul evitării situațiilor în care
infrastructura companiei sau navele pot suferi avarii, sau în scopul evitării poluărilor cu consecințe asupra
mediului și a situației economice a companiei. În acest sens să se revizuiască procedurile de monitorizare
a navelor pe perioada tranzitării canalelor navigabile;
i) monitorizarea permanentă a contractelor cu furnizorii și clienții și introducerea unor prevederi/ clauze
contractuale care să protejeze compania din punct de vedere financiar;
j) intensificarea activităților de recuperare pe cale juridică a sumelor care fac obiectul acțiunilor
judecătorești, concretizate în obținerea unor termene mai scurte și evitarea pe cât posibil a situațiilor de
pierdere a proceselor;
k) reducerea cheltuielilor care nu au un efect economic direct, precum cheltuielile cu deplasarea,
cheltuielile cu combustibilii, cheltuielile de birou cu rechizite, etc.
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