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                                             SCRISOARE DESCHISĂ 

În atenţia domnilor Traian Băsescu, preşedintele CSAT, Victor-Viorel Ponta, prim-

ministru al României şi minstru interimar al ministerului Transporturilor. 

Vă adresăm această scrisoare pentru a vă atrage atenţia asupra problemelor pe care agenţii 

economici le întâmpină în desfăşurarea activităţii în Portul Constanţa. Dorim, prin intermediul 

acestui document, să vă facem cunoscute abuzurile săvârşite de autorităţile portuare, inclusiv 

de conducerea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. 

Scopul nostru este de a aduce la cunoştinţa dumneavoastră nelegalităţile frecvent întâlnite în 

administrarea Portului Constanţa, incoerentă în actul de management, reaua credinţă în 

administrarea operaţiunilor curente şi lipsa de viziune în dezvoltarea viabilă a activităţii 

portuare de care au dat şi dau dovadă autorităţile portuare, inclusiv conducerea executivă a 

CNAPMC. Prin această scrisoare dorim să tragem un semnal de alarmă asupra faptului că, în 

ultimii ani, activităţile, performanţele şi strategia adoptată pentru administrarea Portului 

Constanţa şi a sateliţilor acestuia nu funcţionează normal în direcţia promovării şi dezvoltării, 

orice iniţiativă privată exprimată în acest sens fiind obstrucţionată, chiar de către cei care ar 

fi trebuit să o sprijine. Mai precis, Portul Constanţa şi porturile satelit se conduc în funcţie de 

interesele directe ale unui grup infracţional care urmăreşte devalorizarea lor. Acest grup 

infracţional activează în detrimentul interesului public, prin persoane poziţionate strategic în 

funcţii de conducere ale principalelor autorităţi portuare, poziţii ocupate nu pe criterii 

profesionale, ci pe criterii de natură a servi grupurilor de interese. 

Considerăm că, în perioada mandatului echipelor manageriale ale autorităţilor portuare, 

inclusiv CNAPMC, s-au comis şi au fost tolerate numeroase practici nelegale în ceea ce 

priveşte actul de administrare, nelegalităţi pe care vi le prezentăm în continuare: 

(a) Închirierea terenurilor de pe platforma portuară se realizează preferenţial şi ineficient, 
prin nerespectarea contractului de concesiune încheiat cu Ministerul Transporturilor, 
respectiv dispoziţiile art. 5, alin 3 din contractul de concesiune. Taxele de închiriere a 
domeniului portuar, preţul utilităţilor şi clauzele de performanţă sunt stabilite 
preferenţial, la nivel de interese personale şi de grup Nu există coerenţă în ceea ce 
priveşte destinaţia suprafeţelor închiriate referitor la utilizarea infrastructurii publice şi de 
dezvoltare a unor investiţii precum reţele de apă, reţele de electricitate, căi de acces 
rutier, feroviar, pescaje. Niciunul din studiile BERD sau alt organism internaţional nu este 
implementat de către CNAPMC, astfel încât managementul rămâne intuitiv în absenţa 
unei examinări serioase în ceea ce priveşte analiza comercială şi performanţele 
operatorilor portuari. Menţionăm în acest sens Proiectul BERD C9096/ECP980815, 
precum şi Programul BERD din 2004 şi altele 

(b) Neexecutarea lucrărilor de mentenanţă şi/sau de îmbunătăţire a infrastructurii 
domeniului portuar, respectiv neasigurarea facilităţilor contractuale pentru agenţii 
economici care operează în Portul Constanţa, raportat la nivelul ridicat al taxelor şi 
tarifelor percepute  

(c) Perceperea unor tarife nejustificat de mari pentru asigurarea utilităţilor (energie electrică, 
apă etc.), în masura în care CNAPMC achizitionează aceste servicii de utilităţi de la agenţi 
economici de drept privat, la un preţ preferenţial  

(d) Refuzul nejustificat în ceea ce priveşte analizarea şi aprobarea proiectelor de investiţii 
propuse de către agenţii economici, pentru dezvoltarea infrastructurii portuare şi 
diversificarea serviciilor ce pot fi asigurate prin Portul Constanţa  








