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 STIMAŢI COLABORATORI 

 
 
Joi, 25 septembrie 2014, orele 10.00, C.N. Administraţia Canalelor Navigabile 

S.A. vă invită la evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiectului „Modernizarea 
Sistemului de Gospodărire Calitativă a Apei din Canalele Navigabile, prin Montarea 
de Staţii Automate de Monitorizare a Calităţii Apei”.  

Proiectul a constat în: 

- achiziţionarea şi montarea a 12 staţii de măsurare automată a parametrilor calitativi ai 

apei; 

- dezvoltarea unei aplicaţii software (SMAPCA) pentru colectarea datelor furnizate de 

echipamentele de măsură şi realizarea unui sistem de alarmă „on-line” în situaţia depăşirii 

limitelor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

- dezvoltarea unei aplicaţii software (SMART VIEW) pentru colectarea datelor 

referitoare la parametrii meteorologici din zona staţiilor de măsurare (temperatură, umiditate, 

viteză şi direcţie vânt, volum precipitaţii) şi generare de diverse rapoarte; 

- dezvoltarea unei aplicaţii software (GFMS) pentru monitorizarea sistemului de 

securitate (detecţie perimetrală, avertizare la efracţie, control acces, supraveghere TVCI); 

- amenajarea unui spaţiu la sediul central al companiei pentru colectarea şi stocarea 

datelor măsurătorilor; 

- amenajarea unui spaţiu la sediul central pentru monitorizarea sistemului de  securitate al 

staţiilor de măsurare; 

- achiziţionarea unei staţii de măsurare mobilă, dotată şi echipată corespunzător pentru 

intervenţii operative în orice punct de pe canalele navigabile în situaţia unei poluări accidentale; 

- instruirea a 11 persoane pentru utilizarea şi operarea sistemului implementat. 
 La conferinţă vor participa top managementul instituţiei, echipa de 

implementare a proiectului, colaboratorii implicaţi în implementarea proiectului şi se 
vor aborda teme precum finanţarea proiectului, lucrări ce s-au efectuat, rezultatele 
şi impactul proiectului.  

Conferinţa de presă se va desfăşura la HOTEL IBIS, strada Mircea cel Bătrân nr. 
39B-41, Constanţa, sala de conferinţă Decebal-Traian. Vă rugăm să confirmaţi 
participarea dumneavoastră utilizând datele de mai jos ale persoanei de contact. 
 
 
 
Persoană de contact: 
Anca Wirich, Responsabil comunicare, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A., tel. 
0728886921,  e-mail: ancawirich@acn.ro 
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