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În cadrul direcţiilor şi serviciilor de specialitate ale Autorităţii Navale Române, situaţia activităţilor 

desfăşurate în luna MARTIE 2016 se prezintă astfel:  
 

DIRECŢIA INSPECŢII, SIGURANŢĂ ŞI SECURITATE NAVALĂ  
 Serviciul PSC/FSC, până la data de 31.03.2016, a inspectat un număr de 128 nave din cele 302 nave 

eligibile pentru inspecţie. Au fost inspectate 90 de nave cu Prioritate I intrate. De asemenea, au fost 
inspectate 38 de nave de Prioritate II, reprezentând un procent de 18,54% din numărul de nave Prioritate 
II eligibile pentru inspecţie. În urma inspecţiilor PSC au fost reţinute 16 nave. 

 Toate rapoartele de inspecţie se introduc în baza de date BSIS a BSMoU, în baza de date THETIS şi în baza 
de date a sistemului informaţional ROSSN.   

  

 Auditarea şi certificarea companiilor operatoare de nave şi a navelor sub pavilion român în 
ceea ce priveşte sistemele de asigurare a măsurilor de siguranţă şi de securitate; Verificarea şi 
controlul ISPS a navelor sub pavilion străin 
În conformitate cu cerinţele Codului ISPS, SOLAS/Cap.XI-2/Reg.9, IMO MSC/Circ.1111/2004 şi 
Regulamentului EC nr.725/2004, pe parcursul lunii martie 2016 au fost efectuate 45 inspecţii de verificare 
şi control pe linie de securitate maritimă la navele sub pavilion străin.       

 

 Serviciul Inspecţii Mărfuri Periculoase a efectuat 94 inspecţii în vederea eliberării permisului de 
operare.  

Biroul Inspecţii Terminale şi Gas Free a efectuat 19 inspecţii pentru eliberarea permiselor “gas free” 
și 3 inspecții pentru eliberarea Certificatului de conformitate-terminal.  
  

DIRECŢIA TEHNICĂ 
 Serviciul Certificare Tehnică Nave şi Inspectorate Tehnice  a  executat în luna martie  acţiuni ce au 

vizat atât îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ cât şi inspecţii de certificare nave şi echipamente 
navale, după cum urmează: 
 La navele maritime pentru voiaje în ape naţionale: s-au efectuat 4 inspecţii recertificare, 10 inspecţii 

anuale, 8 inspecţii ocazionale, 4 inspecţii pe uscat; 
 La navele de navigaţie interioară: s-au acordat 28 certificate comunitare, s-au efectuat 16 inspecţii 

anuale, 14 inspecţii ocazionale, 24 inspecţii în doc, 5 inspecţii stare tehnică şi s-au supravegheat 
lucrările de reparaţii la 22 nave; 

 La ambarcaţiunile de agrement: au fost efectuate 23 inspecţii periodice şi 36 inspecţii pentru 
înmatriculare; 

 La ambarcaţiunile de pescuit: au fost eliberate 32 certificate de tonaj, s-au efectuat 8 inspecţii 
periodice şi 11 inspecţii înmatriculare.  

                                                                      

 Biroul Înmatriculări Nave      
Situaţia înmatriculărilor de nave: 
 
Nave maritime şi de navigaţie interioară 
 acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea navelor şi emiterea actului de 

naţionalitate: 27 



 
 

 verificare disponibilitate şi rezervare nume navă: 1 
 emiterea actelor de naţionalitate ca urmare a modificării datelor menţionate în registrele matricole: 

41 
 emitere acte de naţionalitate ca urmare a modificării tipizatelor: 44 
 transferul navelor între registre: 14 
 transcriere drept de proprietate şi emitere acte de naţionalitate nave: 19 
 transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing) încheiate  
 între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 13 
 radiere transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de 

leasing) încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 5 
 transcriere garanţii reale constituite asupra navei: 1 
 radiere transcriere garanţii reale constituite asupra navei: 2 
 transcrierea în registrele matricole a procesului verbal de aplicare a sechestrului: 15 
 retragere drept de arborare a pavilionului român și radiere navă: 3. 

 
Operaţiuni  efectuate de către căpităniile de port şi oficiile de căpitănie pentru : 
 
Nave maritime şi de navigaţie interioară 
 autorizare şi înscriere nave în construcţie: 12 
 eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului român pentru nave nou construite/corpuri de 

navă: 4 
 scoaterea din evidenţă a navelor nou construite/corpuri de navă: 6 
 transcriere garanții reale nave în construcţie: 1 
 emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrele matricole pentru nave: 14 
 emitere certificat privind menţiunile cuprinse în registrul de evidenţă a navelor în construcţie: 1 
 inspecții tehnice pentru ambarcațiuni de pescuit: 31 

 
Ambarcaţiuni de agrement 
 verificare disponibilitate şi rezervare nume navă: 11 
 acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni de agrement şi 

eliberare certificate de ambarcaţiuni de agrement: 41 
 transcriere drept de proprietate şi emitere acte de naţionalitate: 34 
 emitere acte de naţionalitate ca urmare a modificării datelor menţionate în registrele matricole 

(nume, port de înmatriculare, caracteristici tehnice, etc.): 55 
 emitere acte de naţionalitate ca urmare a schimbării formularelor: 36 
 emitere autorizaţii de dezmembrare: 1 
 emitere certificat privind menţiunile cuprinse în Registrul de evidenţă: 8 
 transferul navelor între registre: 40 
 retragere drept de arborare a pavilionului român şi radiere ambarcaţiuni de agrement: 2 
 emitere certificate radiere ambarcaţiuni: 3 
 inspecţii tehnice pentru ambarcaţiuni  de agrement: 93. 

 
 

 Serviciul Avizări Produse Navale, Industriale şi Supraveghere Piaţă a executat următoarele activităţi 
specifice: 
 au fost avizate 13 documentaţii tehnice, au fost autorizaţi 2 producători de produse, servicii şi 

echipamente, în domeniul naval, a fost acreditat un laborator de examinări nedistructive în domeniul 
naval.  
 

DIRECŢIA PERSONAL NAVIGANT   
 

În cursul lunii martie 2016, în cadrul Serviciului Înmatriculare Personal Navigant Maritim au fost 



 
 

efectuate următoarele operaţiuni specifice: 
 

Operaţiuni prestate 
 

martie 
2016 

 

SIPNM CONSTANŢA   

Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 132 

Preschimbări/ duplicate carnete de marinar- CM 773 

Eliberare brevete - BV 550 

Eliberare certificate de capacítate - CC 384 

Reconfirmări brevete şi certificate de capacitate – BV/CC 625 

Preschimbări/duplicate brevete - BV 8 

Preschimbări/duplicate certificate de capacítate - CC 6 

Eliberări atestate de confirmare brevete (ABV) 649 

Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate (ACC) 146 

Certificate naţionale de specializare (FTK) 1 

Atestat (FOC) 195 

Atestat(FLG) 31 

Atestat (SOT) 93 

Atestat (SCT) 88 

Atestat (SLG) 20 

Atestat (PBS) 46 

Atestat (BRS) 11 

Atestat (SSO) 196 

Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 32 

Preschimbări CAA 13 

Prelungiri CM (vize) 1539 

Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 5700 

Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 378 

 

În cursul lunii martie 2016, în cadrul Serviciului Înmatriculări şi Examinări Personal Navigant Fluvial 
au fost efectuate următoarele operaţiuni specifice: 

 

Operaţiuni prestate 
martie 
2016 

SIEPNF GALAŢI   

Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de serviciu) - CS 42 

Eliberare/Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de capacitate fluviale) - DA 85 

Reconfirmări documente de atestare - DA 103 

Preschimbări/duplicate documente de atestare - DA 4 

Eliberări certificate de conducător ambarcaţiune de agrement - CAA 84 

Preschimbare CAA 16 

Prelungiri CM (vize) 89 

Prelungire CS 87 

Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 5080 

Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 37 



 
 

Eliberare certificat radar 15 

Eliberare certificat pasagere 3 

Eliberare certificat expert AND 12 

Eliberare carnet serviciu (CS) 55 

Preschimbare/duplicate carnet serviciu (CS) 21 

Preschimbare/duplicate CM 2 

Sesiune examen brevetaţi  2 

- înscrişi 25 

- promovaţi 16 

Sesiune examen nebrevetaţi 2 

- înscrişi 22 

- promovaţi 14 

Sesiune examen experți AND 2 

- înscrişi 10 

- promovaţi 8 

Sesiune examen RADAR 1 

- înscrişi 13 

- promovaţi 13 

Sesiune examen transport pasageri 1 

- înscrişi 3 

- promovaţi 3 

Sesiune examen CAA 2 

- înscrişi 13 

- promovaţi 5 

 

 În cursul lunii martie 2016, în cadrul Serviciului Examinări, Confirmări STCW, Autorizare Furnizori 
de Formare Profesională şi Agenţii Crewing au fost efectuate următoarele operaţiuni specifice: 
 

SEC-STCW  

Sesiune examen brevetaţi  4 

- înscrişi 196 

- promovaţi 131 

Sesiune examen nebrevetaţi 4 

- înscrişi 47 

- promovaţi 30 

Verificări externe  337 

Confirmări autenticitate documente 121 

AUTORIZĂRI CREWING  

Eliberare autorizaţii crewing 2 

Reautorizare societăți crewing 1 

Prelungire autorizaţii crewing 9 

Retragere/suspendare autorizaţii crewing 4 

Total autorizaţii emise 265 

Autorizaţii valabile 117 

 



 
 

 Serviciul MRCC: Conform prevederilor Convenţiei SAR ’79, pe parcursul lunii martie au fost înregistrate şi 
verificate 3 alerte false. 
 
 Serviciul VTMIS  a  monitorizat  şi  controlat  mişcările  navelor  în portul Constanţa, după cum urmează: 

 sosiri    -  299;  
 plecări -  313; 
 mutări -  99.            
                       

Referitor la activităţile desfăşurate în luna martie 2016, în cadrul Căpităniilor Zonale situaţia se prezintă 
după cum urmează:  

 

 CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANŢA 
 În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii evenimentelor de navigaţie, în 

cursul lunii martie 2016 au fost efectuate 165 controale, ocazie cu care au fost verificate 37 nave româneşti şi 128 
nave sub pavilion străin; 

 În această lună au fost efectuate 24 andocări/lansări. Nu au fost semnalate probleme deosebite în timpul 
acestor operaţiuni;  

 Au fost eliberate 38 autorizaţii de reparaţii la navele staţionate în port, 11 permise de lucru pentru 
activităţi de scafandrerie; 

 Referitor la activitatea de autorizare a agenţilor economici, în perioada raportată, au fost emise 3 
autorizaţii, iar 5 autorizaţii au fost retrase.   
 

 CĂPITĂNIA ZONALĂ TULCEA 
 În luna martie 2016, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea au fost efectuate formalităţi de 

sosire pentru 574 nave, din care 63 maritime şi formalităţi de plecare pentru 579 nave, din care 64 maritime;  
 Au fost înregistrate 303 nave aflate în tranzit, din care 175 maritime; 
 Activitatea de trecere cu bacul a constat în efectuarea a 1808 curse; 
 Pe linia prevenirii poluării la nave, au fost efectuate 16 controale. Nu au fost înregistrate cazuri de 

poluare. 
 

 CĂPITĂNIA ZONALĂ GIURGIU  
 În perioada raportată s-au efectuat formalităţi de sosire/plecare la 675 nave, respectiv 660 şi au tranzitat 

zona de jurisdicţie a CP Galaţi 108 nave; 
 În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii evenimentelor de navigaţie, în 

cadrul căpităniilor de port şi oficiilor de căpitănie din subordine au fost efectuate 30 controale, ocazie cu care au 
fost verificate 21 nave sub pavilion român şi 9 nave sub pavilion străin;   

 Activitatea de trecere cu bacul a constat în efectuarea a 2450 curse; 
 În această lună au fost supravegheate 13 operaţiuni de bunkeraj; 
 Pe linia prevenirii poluării la nave, au fost efectuate 3 controale. Nu au fost înregistrate cazuri de poluare. 

 

 CĂPITĂNIA ZONALĂ GALAŢI 
 În cursul lunii martie 2016, prin sistemul VTMIS, a fost asigurată supravegherea a 5489 nave aflate în 

marş între porturi româneşti şi în tranzit internaţional, din care 105 au fost nave maritime şi 5384 nave de 
navigaţie interioară; 

 Activitatea de trecere cu bacul a constat în efectuarea a 10968 curse; 
 În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a poluării, în cursul lunii au fost efectuate 35 controale la 

nave; 
 Referitor la activitatea de autorizare a agenţilor economici, în perioada raportată, au fost emise 2 

autorizaţii, iar o autorizaţie a fost retrasă.   
 

 CĂPITĂNIA ZONALĂ DROBETA TURNU SEVERIN 
 În luna martie 2016 au fost  înregistrate 509 nave intrate în port cu formalităţi de sosire, precum şi 513 



 
 

nave ieşite din port cu formalităţi de plecare; 
 În cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost efectuate 20 controale la nave sub 

pavilion român şi 2 controale la nave sub pavilion străin; 
 Au fost aprobate şi supravegheate 5 operaţiuni de bunkeraj la nave; 
 Pe linia prevenirii poluării la nave, în luna martie au fost efectuate 10 controale.  

 
 
 
 
 
 


