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AVIZAT : 

DIRECTOR GENERAL, 

      Daniel Georgescu 
 

 
 
 

PLAN  DE INVESTIŢII PE ANUL 2014 
                                                        

     1.Prezentare generală 
 
   În strategia dezvoltării economico-sociale şi a retehnologizarii, investiţiile reprezintă  

suportul material al progresului societaţilor comerciale şi al companiilor naţionale. În economia de 
piaţă bazată pe libertatea economică, investiţia constituie, prin excelentă, un atribut al spiritului 
întreprinzător. Modernizările şi retehnologizarile reprezintă un mod de acţiune al societaţilor 
comerciale şi al companiilor naţionale, în dorinţa de sporire a competitivităţii şi a rentabilităţii lor. 
             Sursele de finanţare a investiţiilor prevazute in « Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 
2014 », sunt urmatoarele : 
                         
                        - alocaţii bugetare                                          7.165  mii lei 
                        - surse proprii                                               11.150  mii lei 
                        - programe  FEN  (POS-Transport)            108.031  mii lei 

                                    total                                               126.346  mii lei 

 

          2. Planul de investitii pe anul 2014 - din alocaţii bugetare   
                             
         Alocaţiile bugetare pentru  anul 2014 sunt prevazute in proiectul bugetului de stat pentru anul 

2014  cu  suma de 7.165 mii lei. 
      Acestea se vor utiliza pentru executarea lucrărilor nefinalizate de consolidari şi protecţii maluri  pe  
Canalul Dunare Marea Neagra şi pentru executia Drumurilor de acces la ecluza Agigea şi la portul 
fluvio-maritim Agigea pe Canalul Dunare-Marea Neagra, lucrări  care fac parte din domeniul public al 
statului. 
 
   Repartizarea alocaţiilor bugetare se face astfel: 
           -mii lei- 

Nr. Denumirea lucrării Valoare din care : Obs. 

crt
. 

 estimată total 
an 

I II III IV  

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

A Lucrari de investitii in continuare 3.000 x x x x  

1 Consolidari si protectii maluri pe 
C.D.M.N. 

3.000 x x x x  

B Lucrari de investiţii noi 4.165      

1 Drumuri de acces la ecluza Agigea si 
la portul fluvio-maritim Agigea Canalul 
Dunare Marea Neagra mal stang, 
intre km 61+800 si 63+500, L=1.700 
m 

4.165      

             Total  7.165 x x x x  
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                3. Planul de investiţii pe anul 2014 - din surse proprii 

 

          Sursele proprii de investiţii in sumă de 11.150  mii lei – prevazute in «Bugetul de Venituri şi 
Cheltuieli pentru anul 2014»  – se utilizează astfel : 
 

                     - lucrări de investiţii                                                  8.806  mii lei 
                   - proiecte şi studii ptr. lucrări de investiţii                    830  mii lei 
                   - dotări- utilaj independent                                       1.514  mii lei 

                             total                                                             11.150  mii lei 

 
         In anexele 1 si 2 sunt prezentate detaliat lucrările, proiectele şi dotările prevazute a se realiza in 
anul 2014, din alocaţii bugetare şi surse proprii. 
           
 

                   4. Planul de investiţii pe anul 2014 – FEN (POS-Transport)                                                               
 

In strategia de dezvoltare a companiei naţionale sunt cuprinse proiecte de modernizare a 
infrastructurii de transport naval.  

In acest sens C.N. A.C.N. S.A. Constanţa are propuse la finanţare din POS-Transport o serie 
de proiecte al căror obiectiv general este  asigurarea navigaţiei in condiţii de sigurantă. Fondurile 
destinate proiectelor sunt cuprinse in proiectul bugetului de stat pentru anul 2014  in valoare de  

108.031 mii lei  şi se prezintă astfel: 
 

                     Capitol A – Investitii in continuare                 88.031 mii lei 
                     Capitol B – Investitii noi                                 20.000 mii lei 

                             total                                                    108.031 mii lei 
In anexa 3 sunt prezentate detaliat, respectiv pentru fiecare proiect, lucrările prevazute a se realiza in 
cursul anului 2014.    
    
    Menţionăm că pe parcursul anului, planul va fi actualizat pe baza prioritaţilor şi a fondurilor 
disponibile, ce se vor stabili de conducerea companiei şi se vor prezenta Consiliului de Administraţie. 
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