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În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii decembrie 2008: 
 
o Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat un număr de 76 de nave  şi a reţinut 2 nave 

pentru deficienţe care puteau periclita siguranţa navigaţiei. Toate datele au fost introduse în baza de 
date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date BSIS a BSMoU. 

 
o Serviciul Certificare Tehnică Nave/FSC şi Inspectorate Tehnice a executat mai multe acţiuni vizând 

atât îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ cât şi inspecţii de certificare nave şi echipamente 
navale, astfel: 

 
 La navele maritime pentru voiaje în apele internaţionale au fost efectuate reinspecţii FSC la nava 

EFORIE (în urma observaţiilor); 
 La navele maritime pentru voiaje în apele naţionale au fost efectuate: 2 inspecţii de reclasificare, 13 

inspecţii anuale, 3 inspecţii ocazionale, 3 inspecţii pe uscat, o inspecţie specială de stare tehnică, au 
fost supravegheate lucrările de reparaţii la 2 nave ; 

 În ceea ce priveşte navele de navigaţie interioară: o navă a fost inspectată pentru înmatriculare, s-au 
efectuat 2 inspecţii la construcţii noi, s-au efectuat 23 inspecţii de reînnoire certificate, 78 inspecţii 
anuale, 28 inspecţii ocazionale, 22 inspecţii în doc şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la 
24 nave. Au mai fost efectuate inspecţii ocazionale în vederea eliberării rapoartelor de inspecţie 
pentru probe de mare la o navă şi a fost eliberat un certificat de tonaj; 

 La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 7 inspecţii periodice, 22 inspecţii pentru 
înmatriculare, o inspecţie pentru reînmatriculare şi s-au eliberat 16 certificate de tonaj la 
ambarcaţiunile de pescuit; 

 Au fost avizate 15 documentaţii tehnice. 
 

o Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
 
Nave maritime şi de navigaţie interioară   
- Autorizare şi înscriere nave în construcţie : 4 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  român pentru nave nou construite: 5 
- Prelungire valabilitate permis provizoriu arborare pavilion român pentru nave nou construite: 1  
- Scoatere din evidenţă nave nou construite : 12 
- Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi eliberarea 

actelor de naţionalitate : 3 
- Eliberarea actelor de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor menţionate în registrele 

matricole :14 
- Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate : 82 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 3 
- Transcriere transmitere drept de proprietate nave în construcţie : 1 
- Autorizaţii modificare navă : 1 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori : 6 
- Radiere transcriere sarcini : 1 



 
- Radiere menţiuni privind  sechestrul  : 1 
- Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave : 2 
- Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave : 8 
- Retragere drept de arborare a pavilionului român şi radiere nave : 2 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt.  nave : 36 
 
 
Ambarcaţiuni  de agrement  
 
- Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie : 1 
- Scoatere din evidenta ambarcaţiuni  nou construite : 1 
- Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare acte de 

naţionalitate   : 41 
- Eliberarea certificatelor de ambarcaţiune de agrement ca urmare a modificarii datelor mentionate 

în registrele de evidenţă : 9 
- Eliberare duplicate certificate de ambarcaţiune de agrement  : 2 
- Prelungire valabilitate  certificate  de ambarcaţiune de agrement : 82 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare certificate  de ambarcaţiune de 

agrement:24 
- Inspecţii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă) :82  
- Autorizaţii modificare ambarcaţiuni agrement :2 
- Radiere transcriere sarcini : 1 
- Retragere drept de arborare a pavilionului român şi radiere ambarcaţiuni de agrement  : 3 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. ambarcaţiuni : 8 
 

o Serviciul Inspecţii, Control Mărfuri Periculoase a efectuat mai multe activităţi după cum urmează: 
 
- au fost efectuate 90 de inspecţii în vederea eliberării Permisului de Operare; 
- au fost supravegheate 87 de nave; 
- au fost efectuate 16 inspecţii pentru  eliberarea permiselor de “ gas free”. 
 
 

o Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii decembrie, a efectuat 
următoarele operaţiuni: 

 
 
Nr. crt.  Operaţiuni prestate dec.2008 
 SICPNM CONSTANŢA 

 

1. Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 99
2. Preschimbări/ duplicate CM 26
3. Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate maritime şi maritim 

portuare) - COC 
224

4. Reconfirmări certificate de competenta - COC 209
5. Preschimbări/ duplicate COC 6
6. Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 220
7. Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 76
8. Eliberări atestate de recunoaştere (AR) 0
9. Certificate naţionale de specializare (FTK) 97
10. Certificate naţionale de specializare (STK-P) 62
11. Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 53



12. Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 9
13. Certificate naţionale de specializare (BRS) 2

14. Certificate naţionale de specializare (PBS) 0
15. Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 59

16. Preschimbari CAA 313
17. Prelungiri CM (vize) 640
18. Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 3068

19. Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 231
20. Eliberare certificat ofiţer securitate (SSO) 78
 SICPNF GALAŢI  

1. Inmatriculare si reinmatriculare (carnete de serviciu) - CS 16
2. Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de capacitate fluviale) - 

DA 
68

3. Reconfirmari documente de atestare - DA 59
4. Preschimbari/ duplicate DA 1
5. Eliberari certificate de conducator de ambarcatiune de agrement - CAA 267

6. Preschimbare/ prelungire / duplicate CAA 880
7. Prelungiri CM (vize) 45
8. Prelungire CS 15

9. Adnotari de stagii de imbarcare (Imbarcari/Debarcari) 3084
10. Eliberari copii foi matricole si transfer de foi matricole 46
11. Sesiuni examen profesionisti  2

12. Sesiuni examen conducatori ambarcaţiune agrement  3
13. Sesiuni examen consilieri de siguranta 0
14. Eliberare certificate consilieri de siguranta 0
15. Eiberare certificat radar 22
16. Eliberare certificat pasagere 0
17. eliberare carnet serviciu (CS) 33
18. preschimbare/duplicate carnet de serviciu (CS) 0
19. Preschimbari/ duplicate CM 0
 SEC-STCW   
1.  Sesiuni examen brevetaţi  3
2.   înscrişi 120
3.   promovaţi 78
4.   restanţieri 21
5.   nepromovaţi 15
6.   neprezentaţi 6
7.   eliminaţi 0
8.  Sesiune examen nebrevetaţi 3
9.   înscrişi 27
10.   promovaţi 17
11.   restanţieri 1
12.   nepromovaţi 7
13.   neprezentaţi 2
14.   eliminaţi 0
15.  Sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 1
16.   înscrişi 60

17.   promovaţi 60
18.   restanţieri 0
19.   nepromovaţi 0
20.   neprezentaţi 0
21.   eliminaţi 0
22. Verificări externe  107
23.  Confirmări autenticitate documente 80



 AUTORIZARI CREWING  
1. eliberare autoriz.crewing 2
2. prelungire autoriz. crewing 1
3. suspendare autoriz. crewing 0
4. retragere autoriz. crewing 2
5. inspecţii crewing 10
6. sancţiuni crewing 0
7. preschimbare autoriz. crewing 1
8. duplicate autorizaţii 0
9. autorizaţii valabile 125

 
 

o În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii  decembrie 2008, situaţia este următoarea: 
 

 Serviciul SAR – Poluare – În cadrul activităţii de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare, 
conform prevederilor Convenţiei SAR `79, au fost coordonate 2 acţiuni de salvare de vieţi omeneşti 
pe mare, s-a intervenit în urma unei solicitări de asistenţă medicală, a fost preluat un bolnav de la o 
navă aflată în rada interioară şi a fost predat cadrelor medicale competente. Au fost înregistrate şi 
verificate şi 3 alerte false.  
  

 Serviciul Dirijare Trafic a monitorizat şi controlat manevrele navelor în Portul Constanţa astfel: 
- sosiri -     331; 
- plecări -   375; 
- mutări -     57.  

  
o Căpitănia Zonală Constanţa 

 
În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii evenimentelor de 

navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au fost efectuate un număr de 3.233 controale, 
ocazie cu care au fost verificate un număr de 1650 de  nave româneşti şi 1583 de nave sub pavilion 
străin. S-au constatat 2 contravenţii, amenzile aplicate în acest caz având o valoare de 2500 lei. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Constanţa, în luna decembrie 
2008 au fost emise 6 avize către navigatori, de notificare, privind avizele rămase în vigoare la data 
de 01 decembrie 2008, de atenţionare, privind lipsă semnale plutitoare, de atenţionare pentru 
reamplasare semnale plutitoare. 

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice ale lunii decembrie 2008, s-a verificat 
sistemul de semnalizare costieră şi plutitoare din zona de jurisdicţie prin controale efectuate de 
ofiţerii de teren, prin consemn dat ofiţerilor de serviciu privind colectarea de informaţii cu privire la 
modificările apărute, de la comandanţii/conducătorii navelor/convoaielor ce au tranzitat zona de 
jurisdicţie a fiecărei unităţi din subordine, precum şi asigurarea condiţiilor de navigaţie în siguranţă. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 19 
andocări/lansări. Nu au fost semnalate probleme deosebite în timpul acestor operaţiuni. De 
asemenea, au fost eliberate un număr de 51 de autorizaţii de reparaţii la navele staţionate în port, au 
fost controlate navele ce au încărcat cherestea în magazii şi pe punte, cărora li s-au eliberat 
instrucţiuni pentru încărcarea mărfurilor pe punte. 

 
o Căpitănia Zonală Tulcea 

 
În luna decembrie 2008 au fost efectuate formalităţi de sosire/plecare pentru 1178 nave în/din 

porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 1066 nave de navigaţie 
interioară şi 112 nave maritime sub pavilion român şi străin. În luna decembrie,  s-a  operat o 
cantitate totală de marfă de 71916 tone.  



În cursul lunii decembrie 2008, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea  au avut loc 
1  eveniment de navigaţie, după cum urmează: 
- La data de 17.12.2008, orele 18.30-18.45, pe canalul Sulina – Mm.13,5,  o ambarcaţiune de 

agrement tip „Laguna-535”, cu motor Yamaha de 40 C.P, pavilion român, s-a dezechilibrat în 
timpul marşului şi s-a răsturnat. Cei trei ocupanţi ai ambarcaţiunii au fost proiectaţi în apă, iar 
unul dintre aceştia a decedat. Cercetările sunt efectuate de Căpitănia Portului Sulina şi Poliţia 
Transporturi Sulina. 

 
o Căpitănia Zonală Giurgiu 

 
Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat, în cursul lunii decembrie 2008, formalităţi de 

sosire/plecare la un număr de 729 de nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa 
navigaţiei şi prevenirea evenimentelor de navigaţie, în cadrul căpităniilor de port şi oficiilor de 
căpitănie  din subordine  s-au efectuat un număr de 73 controale la navele româneşti şi 19 controale 
la nave sub pavilion străin. 

În cursul lunii decembrie 2008 s-au emis 2 autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de  
transport naval şi activităţi conexe şi auxiliare acestora, au fost reconfirmate prin viză anuală 2 
autorizaţii de funcţionare şi a fost retrasă 1 autorizaţie. 

 
o Căpitănia Zonală Galaţi 

             
În această lună s-au efectuat formalităţi de sosire/plecare la 1554 de nave, au tranzitat fără 

formalităţi zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi un număr de 4685 de nave.  
În luna decembrie au fost dirijate prin VTMIS (intrări, ieşiri, manevre) un număr de 1387 

nave şi au fost supravegheate prin VTMIS un număr de 8686 nave. Privind trecerile organizate cu 
bacul s-au efectuat 5462 de curse, transportându-se 91654  pasageri şi 65324 vehicule. 

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii producerii 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi a fost efectuat un număr de 142  
controale, ocazie cu care au fost verificate  75 nave româneşti şi 67 nave sub pavilion străin. S-au 
constatat 7 contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 7300 lei.  

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi, în luna decembrie 2008, 
au fost emise 5 avize către navigatori de atenţionare privind unele lucrări de dragaj în Portul Brăila, 
privind condiţiile de navigaţie pe Braţul Bala şi măsurile ce trebuie luate de navele/convoaiele aflate 
în navigaţie în condiţii de iarnă şi cote scăzute ale apelor Dunării, atenţionare privind lipsă 
semnalizare plutitoare în zona de jurisdicţie a CP Hârşova, de încetare aplicabilitate aviz către 
navigatori, de reamplasare semnalizare plutitoare în zona de jurisdicţie a CP Hârşova.  
 

o Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin  
 

În  luna decembrie 2008, au intrat în port, cu formalităţi de sosire un număr de 1771 de  nave, 
din care: 448 de nave fără marfă, 1234 cu marfă şi 89 de  nave cu marfă în tranzit, iar un număr de 
1770 de  nave au ieşit din port cu formalităţi de plecare, din care: 429 nave fără marfă,  1252 cu 
marfă şi 89 de nave cu marfă în tranzit.    

În luna decembrie 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control au fost 
efectuate 157 de controale la nave sub pavilion român şi 190 la nave sub pavilion străin. 

 
 
 

  


