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             Nr. 174/30.04.2020 

 

 

Către:             Compania Națională „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME” S.A. CONSȚANTA 

În atenția:          Domnului Costel STANCA 

                    

  Director General 

 

Ref: Măsuri economice adoptate de APMC în vederea sprijinirii agenților economici  

 

 

Stimate Domnule Director General, 

 

 

ORGANIZAȚIA PATRONALĂ „CONSTANȚA PORT BUSINESS ASSOCIATION”, persoană 

juridică română, cu sediul în Constanța, Bd. Mamaia nr. 182, Parter, 900540, autorizată potrivit Sentinței 

Civile nr. 88/04.06.1992, tel./fax. 0241/484.836, e-mail: office@portbusiness.ro (în continuare denumită 

„Organizația CPBA”), reprezentată legal prin Președinte, Viorel PANAIT, organizație reprezentativă la 

nivelul sectorului de activitate „Transporturi pe apă și servicii conexe. Transporturi aeriene și servicii 

conexe”, membră a Federației Române a Patronatelor din Domeniul Aero – Naval (FRPAN), a 

Confederației Naționale a Patronatului Român (C.N.P.R.), fiind astfel reprezentați atât în Consiliul 

Economic și Social cât și în comisiile de dialog social din cadrul ministerelor și autorităților publice la nivel 

local, dar și membră a Pro Danube International,  

Reprezentând o majoritate de cel puțin 2/3 din operatorii portuari din Portul Constanța și cuprinzând 

deopotrivă atât marii investitori locali, cât și grupurile internaționale prezente prin investiții locale în Portul 

Constanța, ce realizează anual peste 80% din traficul de mărfuri ce tranzitează portul,  

 

În contextul efectelor fără precedent produse la nivel mondial de pandemia cu coronavirus COVID – 19 și 

a măsurilor restrictive impuse la nivel național, prin adoptarea Ordonanțelor Militare, cu efecte directe 

inclusiv asupra activității din sectorul naval, 

 

Cât și urmare a corespondenței anterioare purtate în acest sens, atât cu autoritățile publice centrale, 

respectiv Guvernul României și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de 

reprezentant al Statului Român, acționar majoritar al companiei naționale, dar și cu administrația 

portuară, prin adresele CPBA nr. 112/17.03.2020 și  nr.151/13.04.2020, 

 

Totodată a participării reprezentantului Constanta Port Business Association, în data de 3 aprilie 2020, la 

întâlnirea Celulei pentru gestionarea situațiilor de urgență, alături de reprezentanții Companiei Naționale 

„Administrația Porturilor Maritime” Constanța, cadru în care au fost reiterare toate aceste solicitări/măsuri 

specifice pe care agenții economici din porturile Constanța, Midia, Mangalia le propuneau în relația cu 
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admistrația portuară, în scopul de a veni în sprijinul mediului de afaceri, de a reduce impactul negativ 

produs de pandemie în acest sector de activitate și de a asigura continuitatea activității pe platforma 

portuară, 

Și informarea potrivit căreia vor fi adoptate măsuri în acest sens, de către Consiliul de Administrație al 

companiei naționale, în cadrul ședinței din data de 16 aprilie 2020, 

 

Vă adresăm prezenta scrisoare și vă solicităm să ne comunicați, care sunt 

măsurile/facilitățile adoptate de către „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța, în relația 

cu operatorii portuari, în scopul asigurării continuității activității pe platforma portuară, ca urmare 

a solicitărilor/măsurilor specifice, propuse anterior de Constanta Port Business Association, 

referitoare la: 

 

1. Reducerea tarifului chiriei pentru suprafețele închiriate; și amânarea plății chiriilor, fără penalități, 

pentru o perioadă determinată; 

 

2. Înghețarea prețului chiriei pentru suprafețele nedezvoltate și nefolosite, pentru o perioadă 

determinată sau până când vor fi dezvoltate și/sau piața va reveni la cotele din anul 2019; 

 

3. Suspendarea efectelor clauzelor de performanță, inserate în contractele încheiate de 

administrația portuară, pentru o perioadă determinată, având în vedere incertitudinea activității 

portuare; 

 

4. Amânarea/prelungirea termenului de finalizare/realizare a investițiilor pentru o perioadă 

determinată sau până când piața va reveni la condițiile din anul 2019; 

 

5. Facilitățile acordate navelor de linie, chiar și în cazul nerespectării ritmicității, a programelor de 

linie; 

 

6. Reducerea pentru agenții economici a prețului utilităților, cu valoarea serviciilor furnizate de 

administrația portuară, în legătură cu canalizarea și apele pluviale, distribuția de apă potabilă, 

distribuția de energie electrică, distribuția de energie termică.  

 

Așteptăm răspunsul dumneavoastră într-un timp cât mai scurt și vă asigurăm în continuare de 

întregul nostru suport. 

 

 

Cu stimă, 

Organizaţia Patronală 

CONSTANTA PORT BUSINESS ASSOCIATION 

prin Viorel PANAIT, Președinte 
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