5 AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
EVIDENŢA FIRMELOR AUTORIZATE/ACREDITATE DE CĂTRE SERVICIUL AVIZĂRI PRODUSE NAVALE, INDUSTRIALE SI
SUPRAVEGHERE PIATA NOIEMBRIE 2019
Nr.
crt

NUMĂR
AUTORIZAŢIE

FIRMA

ADRESA

DATA
ELIBERĂRII

DATA
EXPIRĂRII

1.
54088 SAPNI –SP
HM /396-1

SC DUNAV SRL

Brăila

22.06.2017

01.07.2020

2.

20253 SAPNI – SP
HM/389 - 1

SC PETROSERV SA

Constanţa

04.04.2017

01.05.2020

3.

127511 SAPNI - SP
HM/409-1

SC PETROSERV SA

Constanţa

14.12.2017

01.01.2021

4.

52534/ SAPNI –SP
HM/418-1

SC RIG SERVICE SA

Constanţa

11.07.2018

01.08.2021

5.

53518/SAPNI –SP

SC RIG SERVICE SA

Constanţa

31.05.2019

01.06.2022

DOMENIU
Lucrări de execuție nave și construcții plutitoare de navigație
interioară ; Lucrări de modernizări și reconversii nave și
construcții plutitoare de navigație interioară; Lucrări de lăcă
tușerie, mecanice , electrice și de amenajări la nave de navigație
interioară
Verificare, service, reparații curente, testare și certificare la
dispozitivele de lansare și mecanisme de declanșare pentru bărci
de salvare deschise și închise, conform : IMO , Ref.T4/4.01, MSC
.1/CIRC.1206/26.05.2006; MSC .81(70)/11.12.1998;
MSC /Circ.980/Add.1/13.02.2001
Lucrări de construcţii corp nave, structuri marine, instalații cu
tubulaturi, produse de lăcătușerie și tâmplărie. Reparații și reglaje
și întreținere pentru echipamente mecanice, instalații de salvare,
stins incendiu și echipamente electrice.
Montaj, reparații, verificări periodice și reglaje la echipamente
mecanice ; instalare, montaj, reparații și întreținere, verificări
tehnice la instalații mecanice sub presiune ; montaj , reparații,
verificări periodice și reglaje la instalații (mașini) de ridicat ;
verificări periodice la echipamente de ridicat LOLER (Lifting
Operațion and Lifting Equipment Regulations) ; Verificare la
deschidere – închidere, reparare și reglare dispozitive3c de
siguranță ; Măsurători, verificări, reglaje și reparații electrice ;
Verificări metrologice pentru aparate de măsură și control ;
verificări centrale detecție foc și gaze ; instalare și întreținere a
sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu
excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de
seră.
Verificare şi inspectare a echipamentelor de radio-comunicaţii
GMDSS şi de radio – navigație ; Verificări/service radiotelefoane
şi DSC în domeniul MF/HF şi VHF, Transpondere Radar-SART,

HM/445-1

6.

Năvodari
Constanţa

30.08.2019

01.09.2022

Brăila

15.11.2016

01.12.2019

Constanţa

31 05 2019

01.06.2022.

Brăila

20.03.2017

01.07.2020

SC IMSAT MARITIME
SA

Constanţa

03.10.2017

01.11.2020

SC NAVIREX SRL

Constanţa

12.09.2017

01.10.2020

SC MICROPLASMA
S.R.L.

Constanţa

11.07.2018

01.08.2021

SC ASCENSORUL SA

Bucureşti
11.01.2018

01.02.2021

23.07.2018

01.07.2021

88179/AS/SAPNISP

SC RAC SRL

7.

113369/SAPNI-SP
HM/375-1

SC CREST POL SERV
SRL

8.

52690/SAPNI – SP
HM/444-1

SC GENERAL
MARINE SAFETY SRL

25005/SAPNI – SP
HM/387-1

SC TEHNONAV
S.N.C.R.N. SA

9.

10.
100265/SAPNI –SP
HM/403-1
11.

82958/SAPNI –SP
HM /399-1

12.
13.

14.

52528/SAPNI - SP
HM/419 -1
132736/SAPNI -SP
HM/411-1
63558/SAPNI –SP
HM/422 -1

P.F.A. BLOGOCI
SERGIU

Brăila

radiobalize EPIRB, receptoatre VHF ATIS, receptoare NAVTEX,
radiotelefoane portabile VHF, instalaţii NDB (Non – direcţional
Beacon) cu antena filară tip helipad
Laborator determinări fizice, încercări mecanice şi tehnologice,
analize chimice și metalografice [(încercări mecanice : tracțiune,
duritate, încovoiere prin șoc); (încercări tehnologice: îndoire,
aplatizare, lărgire, rupere tehnologică) ; (analize metalografice
macroscopice și microscopice) și determinarea compoziției
chimice prin metoda PMI
.
Instalare, punere în funcțiune și service pentru echipamentele de
radio comunicații și radio navigație, la bordul navelor de
navigație interioara- radare, indicatoare a vitezei de girație și
echipamente AIS interior; Lucrări de reparații electrice și
electronice în domeniul naval și industriasl, Bobinări mașini
electrice.
Verificare, service,testare și certificare la gruie și bărci de salvare
deschise și închise; Verificare și certificare la scări de pilot și
mijloace de acces suplimentare la bordul navei
Lucrări de execuție nave și construcții plutitoare de navigație
interioară, Lucrări de modernizări și reconversii nave și
construcții plutitoare de navigație interioară, Lucrări de lăcăt
ușerie , mecanice, electrice și de amenajări la nave de navigație
interioară.
Montaj şi service la echipamentele de radio comunicaţii şi radio
navigaţie la bordul navelor maritime şi fluviale; verificare
periodică şi la cerere la echipamentele de radio comunicaţii şi
radio navigaţie la bordul navelor maritime şi fluviale; Montaj ,
service şi verificări periodice a tahografelor navale; Execuție și
echipări tablouri electrice de distribuție și control
Lucrări pe profil electric, electronic, automatizări şi mecanic la
nave de navigație interioară.
Lucrări mecanice, execuție de echipamente și instalații de punte,
confecții metalice, prelucrări prin așchiere, recondiționare prin
metalizare.
Montare,reparare, întreţinere, revizie şi expertiză tehnică la
ascensoare; Revizie şi întreţinere scari şi trotuare rulante.
Instalare, punere în funcțiune și service pentru echipamente de
radio comunicații și radio navigație la bordul navelor de
navigație interioară – radare, indicatoare a vitezei de girație și
echipamente AIS interior. Verificarea periodică și la cerere a
echipamentelor de radio comunicații și radio navigație la bordul

15.

57363/SAPNI - SP
HM/420 -1

SC ALTEEA SA

Constanţa

11.07.2018

01.08.2021

63590/SAPNI –SP
HM/423-1

SC VOLTA MARINE
SRL

Galaţi

23.07.2018

01.07.2021

104085/2/AS/SAP
NI-SP
104085/1/AS/SAP
NI-SP

SC SAFETYMORE SRL

Constanţa

06.11.2018

05.11.2021

Constanţa

06.11.2018

05.11.2021

110931/SAPNI-SP
HM/433-1

SC EL - CAR SRL

Bistriţa

26.11.2018

01.12.2021

19.

20.

110934/SAPNI-SP
HM/432-1

SC EL-CAR SRL

Bistriţa

26.11.2018

01.12.2021

17490100568/SAP
NI –SP HM/456-1

SC MIRA TELECOM
S.A.

Bucureşti

25.09.2019

01.10.2022

16.

17.
18.

21.

SC SAFETYMORE SRL

navelor de navigație interioară. Reparații electrice în domeniul
naval pentru nave de navigație interioară.
Instalare și service pentru echipamentele de radio comunicații și
radio navigație și lumini de navigație și mijloace de semnalizare
la bordul navelor de navigație interioară. Verificarea periodică și
la cerere a echipamentelor de radio comunicații și radio navigație
și lumini de navigație și mijloace de semnalizare la bordul
navelor de navigație interioară. Lucrări mecanice și electrice la
nave și lucrări de înteținere și reparații sisteme de semnalizare în
port – geamanduri maritime.
Instalare, punere în funcțiune și service pentru echipamentele de
radio comunicații și radio navigație, la bordul navelor de
navigație interioară – radare, indicatoare a vitezei de girație și
echipamente AIS interior. Verificarea periodică și la cerere a
echipamentelor de radio comunicații și radio navigație, la bordul
navelor de navigație interioară. Reparații electrice în domeniul
naval pentru nave de navigație interioară.
Lucrări de verificare, reîncărcare şi teste de presiune la buteliile
de aer comprimat de pe aparatele de respirat și tip”EEBD”
Lucrări de service la instalațiile fixe de stins incendiul de la
bordul navelor sub pavilion român.
Laborator de verificări, examinări și încercări tehnologice.
Verificarea aspectului , execuției și a dimensiunilor pentru :
Cabluri pentru legături/ridicat sarcini tip SS şi FS cu diametrul
6÷80 mm ; dispozitive cu ramuri de cabluri pentru legături, cu
diametrul 6-80mm, dispozitive cu ramuri de lanț pentru legături,
cabluri plate de legare din banda de fibră artificială (chingi de
ridicare), încercarea de smulgere a îmbinărilor capetelor de
cablu, examinări și recertificări accesorii de capăt pentru
echipamente de ridicat.
Cabluri pentru legături/ridicat sarcini tip SS și FS, cu diametrul
6-80 mm, Dispozitive cu ramuri de cabluri pentru legături ,
variantele A,B,C,D , cu diametrul 6-80 mm, Lanțuri de legare
(dispozitive cu ramuri de lanț). Cabluri plate de legare din bandă
de fibră artificială (chingi de ridicare). Dispozitive de arimare a
sarcinilor (frânghii de ancorare).
Livrare, instalare , reparații și mentenanță pentru: sisteme de
supraverghere și detecție, instalații de semnalizare, alarmare și
alertare în caz de incendiu, automatizare, curenți slabi, cablări
structurate, control acces, sisteme de comunicații radio și
microunde.

22.

83434/SAPNI – SP
HM/402-1

23.

88807/SAPNI – SP
HM/400 -1

24.

50522/2/AS/
SAPNI – SP - DD
50522/3/AS/
SAPNI – SP - DD
35068/AS/ SAPNI
SP - DD

25.
26.

SC TEHNOREX
INTERNATIONAL S.A.

Constanţa

03.10.2017

01.11.2020

Zimnicea

12.09.2017

01.10.2020

Braşov

19.06.2017

18.06.2020

SC STIROM SRL.

Braşov
Constanţa

19.06.2017
07.05.2018

18.06.2020
06.05.2021

SC STEAUA DUNARII
TURISM
INTERNAŢIONAL
SRL.
SC TERMOPROT SRL.
SC TERMOPROT SRL.

27.

35068/1/AS/
SAPNI – SP - DD

SC STIROM SRL.

Constanţa

07.05.2018

06.05.2021

28.

66895/SAPNI – SP
HM/397 -1

SC MOA BOATS SRL

Tulcea

05.07.2017

01.08.2020

29.

88803/ SAPNI – SP
HM/398 -1
109600/SAPNI –
SP HM/406 -1

SC DN NAV SRL

Agigea

12.09.2017

01.10.2020

SC COMPLEX DELTA
SRL

Tulcea

13.11.2017

01.12.2020

Brăila

09.11.2017

01.12.2020

Punct de
lucru
CONSTAN
TA

12.03.2018

11.03.2021

Punct de

12.03.2018

11.03.2021

30.
31.

109606/SAPNI –
SP HM/407-1

32.

11242/AS/SAPNISP-DD

SC CANOTUD SRL
SC FORUM
INDUSTRY SRL
REGHIN

33.

11242/AS/SAPNI-

SC FORUM
INDUSTRY SRL

Lucrări de reparații mecanicela nave maritime și de navigație
interioară , lucrări de vopsitorie și amenajări la nave maritiome și
de navigație interioară, lucrări de reparații și măsurători instalații
și echipamente electrice.
Lucrări de execuție construcții plutitoare de navigație interioară.
Lucrări de modernizări și reconversii construcții plutitoare.
Lucrări de lăcătușerie, mecanice și de amenajări la nave de
navigație interioară.
Lucrări de service la instalaţiile fixe de stins inccendiul de la
bordul navelor sub pavilion roman
Lucrări de service la instalaţiile de detectare şi semnalizare în
caz de incendiu de la bordul navelor sub pavilion roman
Lucrări de service la sistemele și instalațiiler de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu de la bordul navelor sub
pavilion român
Lucrări de verificare, reîncărcare și teste de presiune la buteliile
de aer de pe aparatele de respirat și EEBD
Instalare , punere în funcțiune, service și reparații motoare
inboard și autboard și sisteme de transmisie pentru ambarcațiuni
de agtrement și nave de navigație interioară; Lucrări de
întreținere și amennajări pentru ambarcațiuni de agrement și
nave de navigație interioară; instalare, punere în funcțiune,
service și reparații instalații mecano – electrice și hidraulice la
echipamentele pentru ambarcațiuni de agrement și nave de
navigație interiopară.
Lucrări de execuție construcții plutitoare. Lucrări de modernizări
și reconversii construcții plutitoare. Lucrări de lăcătușerie ,
mecanice și de amenajări la nave de navigație interioară.
Lucrări de execuție construcții plutitoare. Lucrări de modernizări
și reconversii construcții plutitoare. Lucrări de lăcătușerie,
mecanice și de amenajări la nave de navigație interioară.
Laboratorul pentru determinarea parametrilor de funcţionare şi a
nivelului emisiei de noxe la motoarele şi diesel generatoarele
navale.
Executarea în domeniul naval de :dispozitive de ridicat și
manipulat sarcini - cabluri de tracțiune manșonate (inclusiv prin
metoda flemish eye/ochi flamand) cu inimă textilă și inimă
metalică, cu diametre intre 3 mm și 102 mm
Laborator de încercări/testări mecanice și tehnologice
(încercarea/testarea la rupere ; încercarea/testarea în sarcină ;

SP-DD

34.

59150/SAPNI – SP
HM/419 -1

35.

63081/SAPNI –SP
HM/424-1
1486/SAPNI –SP
HM/413-1

REGHIN
SC GROUPE
EUROVEST
INTERNAȚIONAL
SRL
SC ROYAL EXPERT
DESIGN SRL

lucru
CONSTAN
TA

încercarea/testarea cu menținere în sarcină ; încercarea/testarea
ciclică)

Constanța

10.07.2018

01.08.2021

București

20.07.2018

01.08.2021

SC SERV – REPARAȚII
DIV SRL

Dr. Turnu
Severin

07.03.2018

01.04.2021

45800/SAPNI –SP
HM/414-1

SC BMV OLIMPIA
SRL

Galați

06.06.2018

01.07.2021

38.

124171/SAPNI –SP
HM/440-1

SC WINTECH
PRODEXIM SRL

Braila

11.03.2019

01.04.2022

39.

93616/SAPNI – SP
HM/454-1

SC SIAJ SHIPYARD
SRL

Tulcea

05.09.2019

01.10.2022

40.

11418/SAPNI –SP
HM/437-1

SC NAVTRON SRL

Constanta

18.02.2019

01.03.2022

41.

43139/SAPNISPHM/448-1

SC TO PREST
CONSTRUCT SRL

Galați

24.06.2016

01.07.2022

36.

37.

Repararea instalațiilor și echipamentelor mecanice navale pentru
nave de navigație interioară.
Execuție și montaj confecții metalice și părți componente de
construcții metalice.
Lucrări de execuție c-ții plutitoare de navigație interioară, lucrări
de modernizări și reconversii nave și c-ții plutitoare de navigație
interioară, lucrări de lăcătușerie , mecanice , electrice și de
amenajări la nave.
Reparații mecanice și electrice la nave de navigație interioară.
Lucrări de prelucrări prin așchiere.
Confectionare, montaj, service si reparatii tablouri electrice si
echipamente electrice si electronice de la bordul navelor.
Montaj, service, revizii si reparatii la masinile de carma
hidraulice de la bordul navelor, precum si la alte echipamente cu
actionare hidraulica.
Executarea de aparate de bord pentru controlul luminilor de
navigatie, pentru semnalizarea avariilor generale si pentru
monitorizarea grupurilor hidraulice de la masina carmei.
Lucrări de execuție nave și construcții plutitoare de navigație
interioară,lucrări de modernizări și reconversii nave și construcții
plutitoare de navigație interioara, lucrări de lăcătușerie,
mecanice, electrice și de amenajări la nave și construcții
plutitoare de navigație interioara
Instalare si service pentru echipamentele de radiocomunicatii si
radio navigatie la bordul navelor maritime si fluviale.
Verificarea periodica si la cerere a echipamentelor de
radiocomunicatii si radionavigatie la bordul navelor maritime si
fluviale.
Pregătirea navei pentru intrarea în reparație, Lucrări de sudură la
nave și construcții plutitoare (opera moartă), pregătire suprafețe
și vopsitorie. Lucrări de tubulatură (revizii și înlocuiri). Lucrări
de revizie și înlocuiri de elemente la pompe. Lucrări de revizii
instalații de punte, ancorare, manevră - legare

SC
COSMOPOLITAN
SISTEM SRL

Tulcea

11. 10. 2019

01.11.2022

42.

103486/SAPNI –SP
HM/460-1

43.

57871/SAPNISPHM/450-1

SC SPATYARD SRL

Galați

26.06.2016

01.07.2022

44.

83005/SAPNI –SP
HM/452-1

SC DELTA
CONSTRUCT SRL

Dumbrava
Roșie
Neamț

12. 07.2019

01.09.2022

45.

96583/SAPNI –SP
HM /465-1

SC INVESTIȚII &
IMOBILIARE SRL

Tulcea
PL Galați

11. 10.2019

01.11.2022

46.

5578/9/AS/SAPNISP

SC ȘANTIERUL
NAVAL CONSTANȚA
SA

Constanța

08. 02.2017

07.02.2020

39531/AS/SAPNISP

SC ȘANTIERUL
NAVAL CONSTANȚA
SA

Constanța

08. 05.2017

07.05.2020

106836/ SAPNI –
SP HM/376-1

SC GOMAR CONS SRL

Câmpina

09. 01.2017

01.02.2020

49.

69763/SAPNI –SP
HM/378-1

SC REPARAȚII
DROBETA SRL

Drobeta
Turnu
Severin

09. 01.2017

01.02.2020

50.

130918/SAPNI –SP
HM/379-1

SC ELECTROSCOICA
MAR SRL

15. 02.2017

01.03. 2020

47.
48.

Constanța

Lucrări de lacatușerie și sudură pentru construcții și reparații
nave și construcții plutitoare; Lucrări de mecanică navală:
verificare și reparații tubulatură și înlocuiri armături, instalații de
guvernare, pompe și instalații de punte – ancorare, manevră,
legare
Fabricarea de nave ambarcațiuni comerciale și construcții
plutitoare din PAFS; Repararea și întreținerea navelor,
ambarcațiunilor comerciale și construcțiilor plutitoare din PAFS.
Lucrări de execuție nave și construcții plutitoare de navigație
interioară: lăcătușărie, sudură, mecanice, electrice și de
amenajări. Lucrări de modernizări și reconversii nave și
construcții plutitoare de navigație interioară.
Lucrări de lăcătușărie și sudură opera moartă pentru reparații
nave și construcții plutitoare de navigație interioară; Lucrări de
reparații mecanice nave și construcții plutitoare de navigație
interioară: verificare și reparații tubulatură și înlocuiri armături,
pompe și instalații de punte – ancorare, manevră, legare.
Laborator de analize fizico-chimice, încercări mecanice și
tehnologice pentru următoarele analize fizico-chimice și
încercări: [Analize cu spectrometru Foundry – Master (în baza
Fe, Cu și Al) și analize la soluțiile de degresare , fluxare și
decapare; Încercări mecanice (tracțiune; duritate:HB și HV;
încovoiere prin șoc:KCU2, KCU și KV; Încercări tehnologice
(îndoire, aplatizare, lărgire/răsfrângere, rupere tehnologică)]
Laborator de analize fizico-chimice, încercări mecanice și
tehnologice pentru a efectua ″Determinarea contaminării cu
particule solide prin metoda numărării″
Confecții metalice și execuție de structuri plutitoare; Lucrări de
lăcătușărie și sudură pentru reparații nave și construcții
plutitoare; Lucrări de mecanică ușoară navală; verificare și
reparații tubulatură și înlocuiri armături, instalații de guvernare,
pompe și instalații de punte Fdrobeta - ancorare, manevră legare.
Confecții metalice și execuție de structuri plutitoare, Lucrări de
lăcătușărie și sudură pentru reparații nave de navigație interioară
și structuri plutitoare, Lucrări electrice și mecanice la nave:
verificări instalații de guvernare, pompe și instalații de punte ancorare, manevră, legare, prelucrări prin așchiere, vopsitorie,
climatizare și amenajări interioare la nave
Lucrări de execuție nave și costrucții plutitoare, Lucrări de
reparații la nave și construcții plutitoare
Instalarea, service și verificarea periodică pentru echipamentele

51.

113389/ SAPNI –
SP HM/380-1

SC TOMRAD
COMUNICATION
SRL

52.

9640/ SAPNI –SP
HM/381-1

SC ELECTRO
JURYNAV SRL

130918/SAPNI –SP
HM/382-1

SC NAVROM
SHIPYARD SRL

54.

18501/SAPNI –SP
HM/383-1

SC ALPHA
CONSTRUCT SISTEM
S.A.

55.

12155/SAPNI –SP
HM/384-1

SC LIFEND COMP
SRL

53.

Constanța

08. 02.2017

01.03. 2020

Tulcea

15. 02.2017

01.03. 2020

Galați

01.03.2017

01.03. 2020

Drobeta
Turnu
Severin

02.03.2017

01.04. 2020

02.03.2017

01.04. 2020

Brașov

56.

6762/SAPNI –SP
HM/385-1

SC NAVCONSULT
SRL

Galați

20.03.2017

01.04. 2020

57.

19591/SAPNI –SP
HM/386-1

SC PRO-DESIGN SRL

Tulcea

20.03.2017

01.04. 2020

126224/ SAPNI –
SP HM/377-1

SC DINAMIC
ELECTRO PRAM SRL

28.11.2016

01.12. 2019

București

SC BOAT & YACHT
SERVICE SRL

Buftea

28.11.2016

01.12. 2019

58.

59.

31058/SAPNI –SP
HM/388-1

de radiocomunicații și radio navigație la navele de navigație
interioară; Instalare, service și verificare periodică pentru
echipamentele radar și indicatoarele vitezei de girație, instalare,
service și verificare periodică a aparaturii de tip AIS la navele de
navigație interioară
Lucrări de execuție nave și construcții plutitore, Lucrări dec
reparații la nave și construcții plutitoare
Execuție, modernizare, reconstrucție și reparații de nave
maritime și de navigație interioară și construcții plutitoare;
Execuție, modernizări și reparații la instalațiile mecanice și
electrice navale
Lucrări de execuție construcții plutitoare de navigație interioară,
Lucrări de modernizări și reconversii construcții plutitoare,
Lucrări de lăcătușărie, mecanice, electrice și de amenajări la
nave
Laboratorul de încercări mecanice, probe analize și examinări,
pentru a efectua: încercări mecanice, probe, analize și examinări.
Instalarea, service și verificarea periodică pentru echipamentele
de radio comunicații și radio navigație la navele de navigație
interioară. Instalare, service și verificare periodică pentru
echipamentele radar și indicatoarele vitezei de girație , instalare,
service și verificare periodică a aparaturii de tip AIS la navele de
navigație interioară.
Lucrări de execuție construcții plutitoare de navigație interioară,
Lucrări de modernizări și reconversii construcții plutitoare ,
Lucrări de lăcătușerie, mecanice, electrice și de amenajări la
nave de navigație interioară
Încercări de echipamente și instalații de joasă tensiune. Execuție
prize de pământ. Verificarea/măsurarea rezistenței de contact
punți echipotențiale. Verificarea/măsurarea rezistenței de
dispersie priza de pământ
Instalare, punere în funcțiune, service și reparații motoare și
transmisii inboard și autboard; Reparare fără intervenții asupra
caracteristicilor constructive și întreținere ambarcațiuni de
agrement. Lucrări de vopsitorie interioară și exterioară și
protecție anticorozivă: Montaje de echipamente electrice, de
radionavigație și radiocomunicație, de climatizare și diverse
accesorii fără modificarea parametrilor constructivi.
Instalare, punere în funcțiune, service și reparații motoare și

46151/SAPNI –SP
HM/392-1

SC CABMEDIA SERV
SRL

București

29.05.2017

01.06. 2020

44547/SAPNI – SP
HM/391-1

SC STAR SRL

Tulcea

06.06.2017

01.07. 2020

44541/SAPNI – SP
HM/390-1

SC ALBATROS EM
SERV SRL

Galați

08.06.2017

01.07. 2020

53970/ SAPNI – SP
HM/393-1

SC PRONAUTICA SRL

Tulcea

09.06.2017

01.07. 2020

54322/ SAPNI – SP
HM/395-1

SC DANUBTRANS
SRL

Tulcea

21.06.2017

01.07. 2020

64.

SC PETROCONST SA

Constanța

16.06.2017

01.07. 2020

65.

55949/ SAPNI – SP
HM/394-1

66.

74803/AS/SAPNISP-DD

SC SAMTEC SRL

Constanța

04 09.2017

03.09.2020

67.

95905/SAPNI –SP
HM/401-1

SC CHEMOIL IMPEX
SRL

București

12.09.2017

01.10.2020

60.

61.

62.

63.

transmisii inboard și autboard; Reparare fără modificarea majoră
a caracteristicilor constructive și întreținerea navelor de navigație
interioară și ambarcațiunilotr de agrement; Lucrări de vopsitorie
interioară și exterioară și protecție anticorozivă; Instalare, punere
în funcțiune, service și reparații instalații mecano - electrice și
hidraulice la bordul navelor de navigație interioară și
ambarcațiunilor de agrement.
Instalare, punere în funcțiune, service și reparații mecano –
electrice la bordul navelor de navigație interioară și construcții
plutitoare; Lucrări de lăcătușărie și sudură pentru reparații
suprastructură nave de navigație interioară și construcții
plutitoare. Lucrări de vopsitorie și protecție anticorozivă.
Lucrări de lăcătușerie și sudură pentru reparații nave și
construcții plutitioare de navigație interioară; Lucrări de reparații
mecanice nave și construcții plutitoare de navigație interioară:
verificare și reparații tubulatură și înlocuiri armături, pompe și
instalații de punte, ancorare, manevră, legare
Instalare, punere în funcțiune, service și reparații motoare și
transmisii inboard și autboard; Repararea fără modificarea
majoră a caracteristicilor constructive și întreținerea navelor de
navigație interioară și ambarcațiunilor de agrement. Lucrări de
vopsitorie interioară și exterioară și protecție anticorozivă;
Instalatre, punere în funcțiune, service și reparații instalații
mecano – electrice la bordul navelor de navigație interioară și
ambarcațiunilor de agrement.
Reconversii și modernizări de nave și construcții ăplutitoare de
navigație interioară; Reparații mecanice la nave și construcții
plutitoare de navigație interioară
Construcții, montaj și reparații diverse structuri metalice pentru
mijloace și echipamente de salvare, mijloace de stins incendii,
diesel generatoare, caldarine; Execuție, montaj și reparații
instalații de tubulatură și conducte; Execuție instalații electrice și
de automatizări
Laboratorul de verificări/testări/etalonari pentru a efectua
verificări/testări și calibrări la aparatele de măsură și control
utilizate la produsele/echipamentele navale lși industriale
Execuție și încercări de echipamente și instalații electrice de
joasă tensiune exterioare/interioare pentru incinte/construcții
plutitoare. Execuție prize de pământ. Verificarea rezistenței de
contact punți echipotențiale. Verificarea/măsurarea rezistenței de

68.

SC SERVOMAR
MIRELA SRL
SC REPROIND SRL

Constanța
Brăila

SC REPROIND SRL

Brăila

70.

127520/SAPNI –SP
HM/410-1
109603/SAPNI –SP
HM/405-1
107311/SAPNI –SP
HM/404-1

115411/SAPNI –SP
HM/412-1

SC CACIOIANU
INDUSTRIE SRL

Giurgiu

71.

45143/SAPNI –SP
HM/416-1

SC SERSHIP SRL

Dr. Tr.
Severin

69.

72.

10.01.2018

01.02.2021

13.11.2017

01.12.2020

13.11.2017

01.12.2020

12.01.2018

01.02.2021

06.06.2018

01.07.2021

45805/SAPNI –SP
HM/415-1

SC ZENIT SRL

TULCEA

11.06.2018

01.07.2021

73.

SC COBRA SRL

Orșova Mehedinți

12.03.2018

01.04.2021

74.

15160/SAPNI – SP
HM/414-1

75.

63573/SAPNI – SP
HM/421-1

SC CHIMSIDER SRL

Galați

19.07.2018

01.08.2021

dispersie priza de pământ.
Lucrări pe profil electric, electronic, automatizări și mecanic la
nave de navigație interioară.
Laboratorul de încercări, probe și analize chimice. Analize
chimice prin spectrometrie de radiație.
Turnarea și prelucrarea pieselor din aliaje neferoase destinate
domeniului naval. Turnarea și prelucrarea aliajelor antifricțiune
pentru lagăre și cuzineți destinate reparațiilor și executării
produselor noi din domeniul naval și nenaval. Turnarea de
protecții anticorozive.
Lucrări de execuție c-ții plutitoare, lucrări de modernizare și
reconversii c-ții plutitoare, lucrări de lăcătușărie, mecanice și de
amenajări la nave de navigație interioară.
Lucrări de reparații mecanice nave și c-ții plutitoare de navigație
interioară: verificare și reparații tubulatură și înlocuiri armătuiri,
pompe și instalații de punte –ancorare, manevră, legare.
Confecționat repere pentru nave de navigație interioară , după
documentația pusă la dispoziție de beneficiar.
Instalare, punere în funcțiune și service pentru echipamente de
radio comunicații și radio navigație la bordul navelor de
navigație interioară - radare, indicatoare a vitezei de girație și
echipamente AIS interior. Verificarea periodică și la cerere a
echipamentelor de radio comunicații și radio navigație la navele
de navigație interioară. reparații electrice în domeniul naval
pentru nave de navigație interioară.
Lucrări de execuție c-ții plutitoare ușoare de navigație interioară.
Lucrări de reparații mecanice nave și c-ții plutitoarede navigație
interioară: verificare și reparații tubulatură și înlocuiri armături,
pompe și instalații de punte – ancorare, manevră , legare.
Lucrări de lăcătușărie și sudură pentru reparații la opera moartă
(capace, punți etc) la nave și construcții plutitoare de navigație
interioară. Lucrări de reparații mecanice nave și construcții
plutitoare de navigație interioară: verificare și reparații tubulatură
și înlocuiri armături, pompe și instalații de punte - ancorare,
manevră , legare.

76.

52522/SAPNI – SP
HM/417-1

SC CERNAVODĂ
SHIPYARD SRL

77

86960/SAPNI – SP
HM/427-1

SC INTERNAFTIKI
SRL

78

87025/SAPNI – SP
HM/426-1
85019/SAPNI – SP
HM/425-1

SC EXPO-MIN
CONSTRUCT SRL
SC SHIPYARD ATG
Giurgiu SRL

Cernavodă

23.07.2018

01.08.2021

Constanța

24.09.2018

01.10.2021

Constanța

24.09.2018

01.10.2021

Giurgiu

25.09.2018

01.10.2021

SC TOTAL SRL

Tulcea

05.11.2018

01.12.2021

90783/SAPNI – SP
HM/428-1

SC REMIN COMPANY
SRL

29.10.2018

01.11.2021

Constanța

82

102348/SAPNI –
SP HM/431-1

SC NAVROM DELTA
SA

Tulcea

05.11.2018

01.11.2021

83

100612/SAPNI –
SP HM/429-1

SC REBASERV SRL

Galați

16.11.2018

01.12.2021

79

80

81

100617 /SAPNI –
SP HM/430-1

Execuție, modernizare, reconstrucție și reparații de nave și
construcții plutitoare. Execuție, modernizări și reparații la
instalațiile mecanice și electrice navale.
Verificare, service, reparații curente, testare și certificare la
dispozitivele de lansare și mecanisme de declanșare pentru bărci
de salvare deschise și închise, conform : IMO, Ref.T4/4.01,
MSC.1/Circ.1206&RESMSC402()96/26.05.2006;
MSC.81(70)/11.12.1998;
MSC/Circ.980/Add.1/13.02.2001;
SOLAS C.III R.20
Execuție și montaj confecții metalice și părți componente de
confecții metalice. Prelucrări mecanice prin așchiere.
Execuție, modernizare, reconstrucție și reparații de nave și
construcții plutitoare. Execuție, modernizări și reparații la
instalațiile mecanice și electrice navale.
Repararea fără intervenții asupra caracteristicilor constructive și
intreținere nave de navigație interioară, construcții plutitoare și
ambarcațiuni de agrement. Lucrări de vopsitorie și protecție
anticorozivă. Instalare , punere în funcțiune și reparații instalații
mecano- electrice la bordul navelor de navigație interioară și
construcțiilor plutitoare. Execuție de construcții metalice și a
părților componente a construcțiilor metalice cu aplicabilitate
navală. Prelucrări prin așchiere și lucrări de amenajări.
Lucrări de lăcătușărie și sudură pentru reparații prin înlocuire
tablă la corp și opera moartă la șalupe și pilotine de navigație
interioară. Lucrări de reparații mecanice nave de navigație
interioară: demontări/montări și reparații la carme, elici și linii
axiale, demontări/montări prize de fund, înlocuiri de zincuri pe
corpul navei.
Instalare, punere în funcțiune, service și verificare pentru
echipamentele de radio comunicații și radio navigație, la bordul
navelor de navigație interioară - radare, indicatoare a vitezei de
girație și echipamente AIS interior. Instalare, punere în funcțiune
și service pentru echipamente de detecție și semnalizare /
alarmare în caz de incendiu la bordul navelor de navigație
interioară. Lucrări electrice, electronice și de automatizări în
domeniul naval.
Lucrări de lăcătușărie și sudură pentru reparații nave și
construcții plutitoare de navigație interioară, opera vie și
suprastructura (punti, babale, bracheți, balustrăzi și mana
curentă, rame și capace guri de vizită, postament)

84

10716/SAPNI – SP
HM/435-1

SC OPERATIV
SERVICE CO PREST
SRL

Constanța

06.03.2019

01.04.2022

85

20988/SAPNI – SP
HM/441-1

SC PERISKAL SRL
Dr. Tr.Severin,
Mehedinți

Dr. Turnu.
Severin

18.03.2019

01.04.2022

86

110936/SAPNI –
SP HM/434 -1

SC Eurotehnic Grup SRL
Oltenita, Calarasi

Oltenița

21.01.2019

01.02.2022

87

30409/SAPNI – SP
HM/443 -1

WARTSILA
HUNGARY Kft.
BUDAORS Sucursala
Constanța

Constanța

18.04.2019

01.05.2022

88

58568/SAPNI – SP
HM/446 -2

SC GSP OFFSHORE
SRL

Constanța

12.06.2019

01.07.2022

58568/SAPNI – SP
HM/446 -1

SC GSP OFFSHORE
SRL

Constanța

12.06.2019

01.07.2022

89

90

57148/SAPNISPHM/447-1

SC NEPTUN 2 SRL

GALAȚI

24.06.2016

01.07.2022

46463/SAPNI –SP
HM/423-1

SC MARINE Tech
Solutions SRL

GALAȚI

21.06.2019

01.07.2022

91

Montaj, reparații, service și reglare pentru echipamente de
automatizări și echipamente electrice navale pentru nave de
navigație interioară.
Instalare, punere în funcțiune, verificare și service pentru
echipamente Transponder AIS Inland pe navele fluviale în
conformitate cu Ordinul nr. 739/2016 privind echiparea cu
siatem de identificare automată (AIS interior) a navelor de
navigație interioară care navighează pe căile navigabile
interioare din România
Lucrări de execuție nave, părți componente (tubulaturi, duze și
carme) și construcții plutitoare de navigație interioară; Lucrări de
modernizări și reconversii nave și construcții plutitoare de
navigație interioară; Lucrări de lăcătușărie, mecanice, electrice și
de amenajări la nave de navigație interioară.
Reparații la motoarele în patru și doi timpi WARTSILA la
bordul navelor. Reparații la sistemele de propulsie navală
WARTSILA:sisteme de elice cu pas fix si variabil, cuzineți de
sprijin, bowthrustere, steerable thrusters și water jets.
Verificări metrologice pentru aparate de măsură și control.
Proiectare, instalare, service și verificare a centralelor de detecție
incendiu și gaze. Proiectare, instalare, service și verificare a
sistemelor de alarmare sonoră și luminoasă.
Verificare și inspectare a echipamentelor de radio – comunicații
GMDSS și de radio –navigație. Verioficări/service
radiotelefoane și DSC în domeniul MF/HF și VHF, transpondere
Radar – Sart, radibalize EPIRB, receptoare VHF ATIS,
RECEPTOARE navtex, radiotelefoane portabile VHF, instalații
NDB (Non – direcțional Beacon) cu antena filara tip helipad,
echipamente Inmarsat Std C și echipamente Fleet
Pregătirea navei pentru intrarea în reparație. Lucrări de sudură, la
nave și construcții plutitoare (opera moartă), pregătire suprafețe
și vopsitorie. Lucrări de tubulatură (revizii și înlocuiri). Lucrări
de revizie și înlocuiri de elemente la pompe. Lucrări de revizii
instalații de punte, ancorare, manevră – legare.
Instalare, punere în funcțiune și service pentru echipamentele de
radio comunicații și radioo navigație la bordul navelor de
navigație interioară- radare, indicatoare a vitezei de girație,
sisteme GPS, stații raduio și echipamente AIS interior.
Verificarea periodică și la cerere a echipamentelor de radio
comunicații și radio navigație la bordul navelor de navigație

92

52698/SAPNI – SP
HM/449-1

SC POWER POINT SRL

Galați

15.07.2019

01.08.2022

93

72258/SAPNI – SP
HM/451-1

SC ROMNAV SA

Brăila/ punct
de lucru
Oltenița

25.07.2019

01.08.2022

94

84727/SAPNI – SP
HM/453-1

SC INTERAGRO
TRANSPORTURI SA

ZIMNICEA/
punct de
lucru
Giurgiu

14.08.2019

01.09.2022

95

103483/SAPNI –
SP HM/457-1

SC REPAXALL NAV
SRL

Brăila

11.10. 2019

01.11.2022

96

103453/SAPNI –
SP HM/459-1

SC MOLDOVULCAN
SA

Galați

11.10. 2019

01.11.2022

97

88141/SAPNI – SP
HM/454-1

SC ROHRER
OILFIELD SERVICES
SRL

Constanța

19.09. 2019

01.10.2022

98

88404/SAPNI – SP

SC ROHRER

Constanța

19.09. 2019

01.10.2022

interioară. Reparații electrice în domeniul naval, execuție de
echipamente electrice și electronice pentru nave de navigație
interioară.
Lucrări de sudură la nave și construcții plutitoare (opera moartă)
, pregătire suprafețe și vopsitorie. Lucrări de tubulatură (revizii și
înlocuiri). Lucrări de revizie și înlocuiri de elemente la pompe.
Lucrări de revizii instalații de punte, ancorare, manevră – legare.
Lucrări de amenajare la nave.
Lucrări de execuție nave și construcții plutitoare de navigație
interioară: lăcătușărie, sudură, mecanice, electrice și de
amenajări. Lucrări de modernizăeri și reconversii nave și
construcții plutitoare de navigație interioară.
Lucrări de execuție construcții plutitoare de navigație interioară.
Lucrări de modernizări și reconversii nave și construcții
plutitoare de navigație interioară. Lucrări de lăcătușărie,
mecanice, electrice și de amenajări la nave și construcții
plutitoare de navigație interioară.
Lucrări de lăcătușărie și sudură pentru reparații la nave și
construcții plutitoare de navigație interioară. Lucrări de
modernizări și reconversii nave și construcții plutitoare de
navigație interioară.
Lucrări de lăcătușărie și sudură pentru reparații nave și
construcții plutitoare, pregătire suprafețe și vopsitorie. Execuția
de construcții metalice noi în domeniul industrial. Reparații
capace de magazii de marfă. Reparații instalații de ancorare și
legare.
Montaj, reparații, verificări periodice și reglaje la echipamente
mecanice: Instalare, montaj, reparații și întreținere , verificări
tehnice la instalații mecanice sub presiune; Montaj, reparații
verificări periodice și reglaje la instalații (mașini) de ridicat;
Verificări periodice la echipamente de ridicat LOLER (Lifting
Operations and Lifting Equipment Regulations); verificare la
deschidere – închidere, reparare și reglare dispozitive de
siguranță; Măsurători, verificări, reglaje și reparații electrice;
Verificări metrologicepentru aparate de măsură și control ;
Verificări centrale detecție foc și gaze; Instalare și intreținere a
sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor , cu
excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de
seră.
Verificarec și inspectare a 3echipamentelor de radio –
comunicații GMDSS și de radio – navigație . Verificări/service

HM/455-1

OILFIELD SERVICES
SRL

radiotelefoane și DSC în domeniul MF/HF și VHF, transpondere
Radar – SART, radiobalize EPIRB, receptoare VHF ATIS ,
receptoare NAVTEX , radiotelefoane portabile VHF, instalații
NDB (Non – direcțional Beacon) cu antena filara tip helipad.

