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        În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii februarie 2008 : 
  

Serviciul Certificare Tehnică şi Inspectoratele Tehnice au executat mai multe acţiuni vizând atât 
îmbunătăţirea cadrului legislativ-normativ cât şi inspecţii de certificare nave şi echipamente navale, astfel: 

  
·         În data de 25.02.2008 s-a asigurat participarea reprezentanţilor tuturor inspectoratelor teritoriale la 

întâlnirea de la sediul ANR Constanţa, pentru discuţii referitoare la implementarea Directivei 2006/87CE completată de 
Directiva 2006/137CE. 

·         La navele maritime pentru voiaje în ape naţionale au fost efectuate: cinci inspecţii anuale, şase inspecţii 
ocazionale şi o inspecţie pe uscat. 

·         La unităţile mobile de foraj marin: s-a efectuat o inspecţie de recertificare, o inspecţie anuală şi s-a 
continuat inspecţia de recertificare la platforma Gloria. 

·         La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: o inspecţie iniţială, 24 inspecţii de reînnoire certificate, 
109 inspecţii anuale, 31 inspecţii ocazionale, 28 inspecţii în doc, trei inspecţii stare tehnică, cinci inspecţii de 
înmatriculare şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la 28 nave. Au mai fost efectuate inspecţii ocazionale în 
vederea eliberării Rapoartelor de Inspecţie pentru probe de mare la patru nave şi a fost eliberat un certificat de tonaj. 

·         La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 39 inspecţii periodice, 31 inspecţii pentru înmatriculare, 
trei inspecţii pentru reînmatriculare, s-au eliberat şapte permise de navigaţie şi s-au eliberat trei certificate de tonaj. 

·         S-au eliberat  şase certificate de tonaj la ambarcaţiunile de pescuit. 
·         S-au eliberat certificate şi acte diverse (fără inspecţii): două documente; s-a eliberat un certificat de tonaj la 

o navă maritimă. 
·         Au fost avizate 11 documentaţii tehnice, s-a eliberat un aviz tehnic pentru societăţi comerciale. 
·         S-au supravegheat materiale şi produse industriale pentru certificare după cum urmează: 40,94 tone tablă 

navală; 5,109 tone electrozi de sudură la Ductil Buzău. 
·         S-au supravegheat două ancore, patru tambure stocare, două buc. role ghidare,  patru buc. valvule, trei 

buc. vinciuri manuale de cuplare, un vinci ancoră, două stope lanţ, o maşină cârmă, patru buc. termorezistenţe, două 
buc. adaptoare pentru termorezistenţă, opt buc.  motoare electrice, 12 buc. cuzineţi motor SKL, cinci buc. 
transformatoare şi 3,675 tone parâme. 

  
  

o   Avizări Produse Navale şi Industriale:  
  

·         În cursul acestei luni s-au avizat documentaţiile tehnice pentru nouă societăţi.  
  

o   Acreditări/autorizări societăţi /laboratoare/personal:  
  

·         S-au autorizat 24 sudori, s-a acreditat un laborator de examinări nedistructive, s-au certificat şase operatori 
de examinări nedistructive şi s-au autorizat cinci producători de servicii şi echipamente în domeniul naval. De 
asemenea s-a eliberat un certificat de tonaj şi patru certificate operator End. 

·         S-au efectuat inspecţii şi certificări de echipamente şi produse navale pentru două societăţi. 
·         La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: o inspecţie pe uscat şi două inspecţii de înmatriculare.  
·         La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 13 inspecţii de înmatriculare.  

  
  

Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
  

o   Nave maritime şi de navigaţie interioară 
  

ü  Autorizare şi înscriere nave în construcţie: 6 
ü  Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  roman pentru nave nou construite: 5 
ü  Scoatere din evidenta nave nou construite: 6 
ü  Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi eliberarea 

actelor de naţionalitate: 9 
ü  Eliberarea actelor de nationalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate in registrele 

matricole: 25 
ü  Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate: 12 
ü  Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 8 
ü  Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori:  58 
ü  Radiere transcriere sarcini:  12 
ü  Inscriere procese verbale de sechestru: 2 
ü  Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 4 
ü  Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 7 
ü  Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere nave: 2 
ü  Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave: 52 
ü  Eliberare Registru Sinoptic Permanent: 1 
  

o   Ambarcaţiuni  de agrement  
  



ü  Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare acte de 
naţionalitate   : 49 

ü  Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate in registrele matricole : 
17 

ü  Eliberare duplicate acte de  naţionalitate :1 
ü  Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate :  67 
ü  Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate  

 ambarcaţiuni  :  29 
ü  Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă) : 157 
ü  Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori : 1 
ü  Radiere transcriere sarcini : 2 
ü  Suspendare drept arborare pavilion roman : 2 
ü  Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni : 11 
ü  Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt.  

ambarcaţiuni: 33. 
  

Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 103 nave şi a reţinut două 
nave, aceste date introducându-se în baza de date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date BSIS a BSMoU. 

  
Serviciul Inspecţii, Control, Operare, Mărfuri Periculoase a executat mai multe acţiuni vizând: 

inspecţii şi supraveghere operare nave, inspecţii certificare “gas free” nave, astfel: 
  

Ø  14 inspectori din cadrul serviciului  au efectuat un număr de 104 inspecţii în vederea eliberării 
Permisului de Operare; 

Ø  patru inspectori din cadrul serviciului au efectuat supravegherea unui număr de  102 nave; 
Ø  doi inspectori din cadrul serviciului au efectuat un număr de 15 inspecţii pentru eliberarea permiselor 

de “gas free”.   
  

              Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii februarie 2008, a efectuat următoarele 
operaţiuni: 

  
Nr. crt.  Operaţiuni prestate feb.2008

    
SICPNM CONSTANŢA  

1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 184
2 Preschimbări/ duplicate CM 42

3 Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate maritime şi maritim 
portuare) - COC 

300

4 Reconfirmări certificate de competenta - COC 343

5 Preschimbări/ duplicate COC 4

6 Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 271
7 Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 114

8 Certificate naţionale de specializare (FTK) 187

9 Certificate naţionale de specializare (STK-P) 65

10 Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 55

11 Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 20

12 Certificate naţionale de specializare (BRS) 1

13 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 52

14 Preschimbări CAA 56

15 Prelungiri CM (vize) 994

16 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4165

17 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 506

    
SICPNF GALAŢI 

 

1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CS 60

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

158

3 Reconfirmări documente de atestare - DA 103

4 Preschimbări/ duplicate DA 4

5 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 192



6 Preschimbare/ duplicate CAA 65

7 Prelungiri CM (vize) 67

8 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 1158

9 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 130
10 Sesiuni examen profesionişti 2

11 Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 1

12 Eliberare certificat radar 55

13 eliberare carnet serviciu 115

14 preschimbare carnet de serviciu 2

    
SEC-STCW  

 

1 sesiuni examen brevetaţi  5

2  înscrişi 148

3  promovaţi 102

4  restanţieri 26

5  nepromovaţi 11

6  neprezentaţi 5

7 eliminaţi 1

8 sesiune examen nebrevetaţi 5

9  înscrişi 72

10  promovaţi 50

11  restanţieri 7

12  nepromovaţi 10

13  neprezentaţi 5

14 sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 2

15  înscrişi 55

16  promovaţi 55

17 verificări externe  121

18 confirmări autenticitate documente 173

    
AUTORIZARI CREWING 

 

1 eliberare autoriz. crewing 2

2 prelungire autoriz. crewing 3

3 inspecţii crewing 4

4 sancţiuni crewing 1

5 Total autorizaţii emise 166

  
Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, prin compartimentul de specialitate, Compartiment 

Autorizări Agenţi Economici, în cursul lunii februarie 2008 a efectuat următoarele operaţiuni specifice: 
      Ø  Eliberare autorizaţii agenţi economici: 12 

Ø  Prelungire autorizaţii agenţi economici: 33 
Ø  Inspecţii agenţi economici: 13 
Ø  Preschimbare autorizaţii agenţi economici: 11 
 Total autorizaţii emise: 730 

  
Căpitănia Zonală Giurgiu, în cursul lunii februarie 2008, a eliberat o autorizaţie pentru desfăşurarea de 

activităţi de transport public fluvial de mărfuri şi persoane şi au fost reconfirmate prin viză anuală un număr de nouă 
autorizaţii de funcţionare. 

  
Căpitănia Zonală Galaţi a autorizat trei agenţi economici, a reconfirmat prin viză anuală şapte autorizaţii, a 

retras trei autorizaţii şi a controlat un agent economic la care s-au constatat deficienţe pentru remedierea cărora s-a 
stabilit termen de remediere. 

  
            Căpitănia Zonală Dr. Tr. Severin a vizat patru autorizaţii, a retras un număr de opt autorizaţii şi a controlat 
opt agenţi economici. 
  

În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii februarie 2008, situaţia privind activitatea de 
prevenire a poluării, monitorizări bunkerări şi a predării deşeurilor în portul Constanţa, investigaţii ale cazurilor de poluare 
sesizate, este următoarea:  

  



·     Activităţi de prevenire a poluării, monitorizări bunkerari şi a predării deşeurilor în portul Constanţa, investigaţii ale 
cazurilor de poluare sesizate:  
  

Ø  Nr. controale prevenire poluare efectuate la nave:  18 
Ø  Nr. bunkerari monitorizate si supravegheate la nave: 96 
Ø  Nr. de sesizări cazuri poluare: 4 
Ø  Nr. poluări produse si constatate : 2 
Ø  Nr. sancţiuni aplicate (contravenţii) ptr. poluări constatate :2 
Ø  Nr. sancţiuni aplicate (contravenţii) ptr. prevenirea poluării: 1 
Ø  Valoare amenzi aplicate pentru poluări constatate : 55.000 RON 
Ø  Valoare amenzi aplicate pentru prevenire poluare: 1000 RON. 

  
·     Activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, conform prevederilor Convenţiei SAR ’79: 

  
Pe parcursul lunii februarie s-au verificat şi înregistrat trei cazuri alerte false, iar una a fost retransmisă MRCC-

ului din a cărui zonă de responsabilitate provenea alerta.  
  

În cadrul Serviciului Investiţii Achiziţii Publice s-au efectuat: 
  

ü     În data de 14.02.2008 a avut loc deschiderea ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări  „Sediu 
Căpitănie Giurgiu”. A fost prezentată o singură ofertă. Oferta prezentată depăşeşte valoarea devizului general şi 
implicit depăşeşte fondul alocat acestei investiţii. Comisia de evaluare pentru verificarea şi evaluarea propunerilor 
tehnice a anulat procedura de atribuire fiind depusă numai o ofertă inacceptabilă. Licitaţia a fost reprogramată pentru 
data de 31.03.2008. 

ü     În data de 21.02.2008 a fost reprogramată deschiderea ofertelor în vederea  atribuirii contractului de 
achiziţie publică „Soft SeaNet”. S-au depus în termen legal două oferte. Comisia de evaluare după analizarea 
ofertelor tehnice va hotărî firma câştigătoare. 

ü     În data de 28.02.2008 a fost reprogramată deschiderea ofertelor în vederea  atribuirii contractului de 
achiziţie publică „Containere”. S-a depus în termen legal o singură ofertă. Comisia de evaluare după analizarea 
ofertei tehnice va hotărî dacă această firmă va fi câştigătoare. 
  

În cele ce urmează, se prezintă activităţile desfăşurate în luna februarie 2008, în cadrul Căpităniilor Zonale: 
  
  
  
  

Căpitănia Zonală Constanţa: 
                 

Cu ocazia efectuării operaţiunilor de verificare şi control la navele care au sosit şi plecat din porturi nu s-au 
constatat neconformităţi.  

In vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii producerii evenimentelor de 
navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au fost efectuate un număr de 2680 controale, ocazie cu care au fost 
verificate un număr de 1577 nave româneşti şi 1103 nave sub pavilion străin. S-a constatat o contravenţie, amenda 
aplicată în acest caz având o valoare de 3.000 lei.  

 Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice ale lunii februarie 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 33 andocări/lansări. 
Nu au fost semnalate probleme deosebite în timpul acestor operaţiuni.  

De asemenea au fost eliberate un număr de 37 autorizaţii de reparaţii la navele staţionate în port. 
S-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de două ambarcaţiuni mici . 
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Constanţa, în luna februarie 2008 au fost emise 

cinci avize către navigatori de notificare privind avizele rămase în vigoare la data de 01 februarie 2008, de atenţionare 
privind lipsă semnalizare plutitoare, de atenţionare reamplasare semnalizare plutitoare pentru navigaţie în condiţii de 
iarnă. 

Menţionăm buna colaborare a C.Z.Constanţa cu mass-media şi autorităţile locale privind informarea în timp 
util, prin mijloace electronice, a tuturor evenimentelor de navigaţie petrecute în zona de jurisdicţie, precum şi a 
măsurilor luate pentru limitarea şi înlăturarea cauzelor ce au condus la producerea lor. 

  
Căpitănia Zonală Giurgiu: 

  
Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat în cursul lunii februarie 2008 formalităţi de sosire/plecare la un număr de 

652 nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea producerii evenimentelor de 
navigaţie în cadrul capităniilor de port şi oficiilor de căpitănie din subordine, s-au efectuat un număr de 60 controale la 
navele româneşti şi 23 controale la nave sub pavilion străin. 

Au fost efectuate patru controale pe linia prevenirii poluării la nave.  
Pentru reglementarea navigatiei in zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în luna februarie 2008, au 

fost emise două avize către navigatori, unul la Oficiul de Căpitănie Olteniţa şi unul la Căpitănia Portului Giurgiu. 
Au fost lansate la apă două corpuri noi de nave de navigaţie interioară. Au fost efectuate 21 inspecţii  la nave 

de navigaţie interioară . 
  

Căpitănia Zonală Galaţi: 
  

În această lună s-au efectuat formalităţi de sosire/plecare unui număr de 2.277 de nave.  



În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii producerii evenimentelor de 
navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate un număr de 218 controale, ocazie cu care au fost 
verificate un număr de 113 nave româneşti şi 105 nave sub pavilion străin. S-au constatat şapte contravenţii, 
amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 2.500 lei.  

În zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi s-au efectuat inspecţii privind operaţiuni de încărcare/descărcare produse 
petroliere la patru nave şi supravegherea acestora pe timpul operării. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 37 andocări şi 40 
lansări, s-au emis 28 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special amenajate şi au fost emise două avize 
pentru înfiinţare puncte de lucru izolat.  

S-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 52 nave de navigaţie interioară şi s-a eliberat o 
autorizaţie de construcţie navă. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi, în luna februarie 2008 au fost emise trei 
avize către navigatori privind încetare aplicabilitate a unor avize către navigatori, de atenţionare efectuare lucrări de 
dragaj şi privind locuri de aşteptare/înnoptare nave/convoaie în zona de jurisdicţie a Căpităniei Portului Hârşova. 

În această lună în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi s-au efectuat un număr de 18 controale pe linia prevenirii 
poluării la nave de navigaţie interioară. 
  

Căpitănia Zonală Tulcea: 
  

În luna februarie 2008 au fost verificate şi controlate un număr de 1262 nave care au sosit/plecat din 
porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 1155 nave fluviale şi 104 nave maritime sub 
pavilion român şi străin.  

S-a acordat asistenţă la lucrările de scafandrerie efectuate la Barja P 3126, pavilion Ucraina, scufundată la 
km 85 Braţ Chilia. 

În urma controalelor efectuate a fost aplicată o amendă contravenţională în sumă de 5000 lei. 
S-au emis avize din punct de vedere al siguranţei navigaţiei pentru operare în punctele izolate situate la Mm 

27, Mm 28 şi Mm 29 Canal Sulina şi Km 100, Km 94, Km 89, Km 67 Braţ Sfântu Gheorghe pentru operatorul Direcţia 
Silvică Tulcea.  

  
Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin: 

  
În cursul lunii februarie 2008 un număr de 2024 nave au intrat în port cu formalităţi de sosire efectuate, din 

care: 455  nave fără marfă, 1506 cu marfă (cu o cantitate de marfă de 438842  to.) şi 63 nave cu marfă în tranzit ( cu 
o cantitate de marfă de 57968 to.), precum şi un număr de 2042  nave au ieşit din port cu formalităţi de plecare 
efectuate, din care: 480 nave fără marfă,  1499 cu marfă ( cu o cantitate de marfă de 438749 to.) şi 63 nave cu marfă 
în tranzit   ( cu o cantitate de marfă de 57968 to.). 
            În luna februarie 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost efectuate 184  de 
controale la nave sub pavilion român şi 143 controale la nave sub pavilion străin. 

În luna februarie 2008 au fost eliberate de către Căpitănia Portului Orşova două autorizaţii de construcţie 
pentru nave noi.  

Ofiţerii desemnaţi au efectuat în cursul lunii februarie 2008 un număr de  64  de  inspecţii la nave de 
navigaţie interioară şi 36 de operaţiuni de prelungire a valabilităţii certificatelor de ambarcaţiune de agrement. 

  


