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

o       Serviciul Certificare Tehnică Nave/FSC şi Inspectoratele 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 ape naţionale au fost efectuate: două inspecţii iniţiale, 14 
inspecţii anuale, 12 inspecţii ocazionale, două inspecţii pe uscat, două inspecţii recertificare şi o 
inspecţie specială de stare tehnică. 

• La navele maritime pentru voiaje în ape internaţionale au fost efectuate: o inspecţie 
ocazională şi o inspecţie pe uscat. 

La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: o inspecţie iniţială, 48 inspecţii de reînnoire 
certificate, 176 inspecţii anuale, 37 inspecţii ocazionale, 43 inspecţii în doc, 11 inspecţii stare tehnică şi 
prelungire CTNI, două inspecţii speciale, nouă inspecţii de înmatriculare şi au fost supravegheate 
lucrările de reparaţii la 29 nave. Au mai fost efectuate inspecţii ocazionale în vederea eliberării 
Rapoartelor de Inspecţie pentru probe de mare la cinci nave şi au fost eliberate cinci certificate de tonaj. 

• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 144 inspecţii periodice, 130 inspecţii pentru 
înmatriculare şi trei inspecţii pentru reînmatriculare. 

• La motovehicule nautice au fost efectuate 30 inspecţii. 
• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate 37 inspecţii de înmatriculare.  

 
o Avizări Produse Navale şi Industriale:  
 

• În cursul acestei luni s-a avizat documentaţia tehnică pentru 13 societăţi.  
• Au fost avizate şase documentaţii tehnice, s-au eliberat documente pentru înmatriculare – 

reînmatriculare la două nave maritime şi o navă fluvială . 
• S-au supravegheat materiale şi produse industriale pentru certificare după cum urmează:  

59,86 tone tablă, s-a supravegheat o maşină cârmă şi un set bloc ventile, 10 transformatoare, cinci bucăţi 
motoare electrice navale şi 60 bucăţi stingătoare. 
 

o Acreditări/autorizări societăţi/laboratoare/personal:  
 

• S-au autorizat şase sudori, s-au autorizat doi producători de servicii şi echipamente în 
domeniul naval şi s-au autorizat doi producători de servicii şi echipamente în domeniul naval.  

• S-a efectuat supraveghere de echipamente şi produse navale şi industriale pentru o 
societate. 
 

o Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
 

• Nave maritime şi de navigaţie interioară:   
 

- Autorizare şi înscriere nave în construcţie: 5 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  roman pentru nave nou 

construite: 13 
- Scoatere din evidenta nave nou construite: 7 
- Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi 

eliberarea actelor de naţionalitate: 25 
- Eliberarea actelor de nationalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în 

registrele matricole: 31 
- Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate: 11 



 

- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 22 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori:  12 
- Radiere transcriere sarcini: 5 
- Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 22 
- Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 13 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave: 44 
- Transcriere transmitere drept de proprietate nave în construcţie: 1 
- Autorizaţii modificare navă: 2 
- Retragere drept de arborare a pavilionului român şi radiere nav : 3 
- Radiere menţiuni privind sechestrul: 4 
 

• Ambarcaţiuni  de agrement  
 

- Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie: 2 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului român pentru ambarcaţiuni nou 

construite: 1 
- Scoatere din evidenţă ambarcaţiuni nou construite: 1 
- Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare 

acte de naţionalitate: 235 
- Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în registrele 

matricole: 20 
- Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate: 122 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate  

 ambarcaţiuni:  49 
- Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă): 196 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat /contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 20 
- Radiere transcriere sarcini: 8 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni: 13 
- Eliberare duplicate acte de naţionalitate: 5 
- Suspendare drept arborare pavilion român: 1 

                       - Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. 
ambarcaţiuni: 16. 

 
o Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 123 nave şi a 

reţinut trei nave, aceste date introducându-se în baza de date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date 
BSIS a BSMoU. 

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi au fost executate un număr de 17 inspecţii şi 
reinspecţii PSC/FSC la nave maritime sub pavilion român şi străin. 

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

vizând inspecţii şi supraveghere operare nave, astfel: 
 

- 10 inspectori din cadrul serviciului  au efectuat un număr de 123 inspecţii în vederea 
eliberării Permisului de Operare; 

- 21 inspectori din cadrul serviciului au efectuat supravegherea unui număr de  121 nave; 
- 2 inspectori din cadrul serviciului au efectuat un număr de 26 inspecţii pentru eliberarea 

permiselor de “gas free”. 
 

    Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, prin inspectorii de specialitate,  
a participat la cursul de pregătire având tematica „Sistemul de             
educare şi certificare a navigatorilor din perspectiva Uniunii Europene”, organizat la Lisabona. 
           Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii iulie 2008, a 
efectuat următoarele operaţiuni: 
 



 

Nr. crt.  Operaţiuni prestate iulie 2008 
  

SICPNM CONSTANŢA   

1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 120 
2 Preschimbări/ duplicate CM 35 
3 Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate 

maritime şi maritim portuare) - COC 
215 

4 Reconfirmări certificate de competenta - COC 261 
5 Preschimbări/ duplicate COC 4 
6 Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 234 
7 Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime 

(ACC99) 
89 

8 Certificate naţionale de specializare (FTK) 99
9 Certificate naţionale de specializare (STK-P) 49 
10 Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 58 
11 Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 6 
12 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 515 
13 Certificate naţionale de specializare (BRS) 1 
14 Prelungiri CM (vize) 1222 
15 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4338 
16 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 686 
17 Preschimbări CAA 150 
18 Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 2 
  

SICPNF GALAŢI 
  

1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CS 43 
2 Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 

capacitate fluviale) - DA 
 

131 
3 Reconfirmări documente de atestare - DA 75 
4 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 374 
5 Preschimbare/duplicate CAA 314 
6 Prelungiri CM (vize) 100 
7 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 2142 
8 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 98 
9 Sesiuni examen profesionişti 2 
10 Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 2 
11 Eliberare certificat radar 36 
12 Eliberare carnet serviciu 83 
13 Preschimbări/duplicate DA 2 
14 Prelungiri CS 19 
15 Eliberare certificat condilieri de siguranţă 4 
16 Preschimbări/duplicate CS 1 
17 Preschimbări/duplicate CM 1 
  

SEC-STCW 
 

1 sesiuni examen brevetaţi  4 
2  înscrişi 111 
3  promovaţi 73 
4  nepromovaţi 38 
5 sesiune examen nebrevetaţi 4 
6  înscrişi 54 
7  promovaţi 28 
8  nepromovaţi 26 
9 sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 3 



 

10  înscrişi 123 
11  promovaţi 96 
12  nepromovaţi 27 
13 verificări externe  145 
14 confirmări autenticitate documente 117 
  

AUTORIZARI CREWING 
 

1 eliberare autoriz. crewing 5 
2 prelungire autoriz. crewing 5 
3 retragere autoriz. crewing 2 
4 inspecţii crewing 3 
5 Total autorizaţii valabile 108 
 

În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii iulie 2008, situaţia activităţii este 
următoarea:  

 
o Serviciul SAR – Poluare 

 
În cadrul activităţii de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, conform prevederilor 

Convenţiei SAR ’79, s-a intervenit în cazul coordonări la două acţiuni de salvare de vieţi omeneşti pe 
mare şi s-au retransmis două alerte MRCC-urilor din a cărui zonă de responsabilitate proveneau. S-au 
înregistrat două alerte false.  

 
o Serviciul Dirijare Trafic  
 
A monitorizat şi controlat mişcările de nave în portul Constanţa astfel: 
- sosiri: 436 
- plecări: 430 
- mutări: 99. 

 
Serviciul Investiţii Achiziţii Publice a demarat procedurile de achiziţie pentru atribuirea 

următoarelor contracte: 
-  „Sediu Căpitănia Zonală Giurgiu”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă. Deschiderea  ofertelor a avut 
loc în data de 04.07.2008. Procedura de atribuire a fost anulată fiind depuse numai oferte inacceptabile.  
- „Subsripţii soluţii antivirus şi antispam”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace 
electronice. Deschiderea  ofertelor a avut loc în data de 28.07.2008.  
-  „Subsripţii soluţii de securitate şi protecţia sistemului informatic”. Procedura aplicată: licitaţie 
deschisă prin mijloace electronice. Deschiderea  ofertelor a avut loc în data de 28.07.2008.  

Pe parcursul lunii au fost  încheiate următoarele contracte: 
- contractul de furnizare „Calculatoare+imprimantă” cu societatea SC CRUCIAL SYSTEMS SRL 
Constanţa. Data încheierii contractului 04.07.2008; 
- contractul de furnizare „Videoproiector” cu societatea  SC CRUCIAL SYSTEMS SRL Constanţa. 
Data încheierii contractului 04.07.2008; 
- contractul de lucrări „Proiectare Containere funcţionale” cu societatea  SC CENTRUL TEHNIX SRL 
Bacău. Data încheierii contractului 07.07.2008; 
- contractul de lucrări „Oficiu Căpitănie Mahmudia - Proiectare şi execuţie stâlp antenă 25m, platformă, 
container, furnizare generator” cu societatea SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE 
RADIOCOMUNICAŢII SRL Bucureşti. Data încheierii contractului 08.07.2008; 
- contractul de furnizare „Copiatoare” cu societatea  SC CRUCIAL SYSTEMS SRL Constanţa. Data 
încheierii contractului 11.07.2008. 
  În cursul lunii iulie au fost publicate anunţuri de participare în SEAP pentru atribuirea 
următoarelor contracte: 
- „Sediu Căpitănie Zonală Giurgiu”.  Procedura aplicată: licitaţie deschisă. Deschiderea  ofertelor a fost 
reprogramată  în data de 14.08.2008;  
- „Soft Web Design”.  Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. Deschiderea  
ofertelor va avea loc  în data de 21.08.2008;  



 

- „Aplicaţie personal navigant SEAFERERS”.  Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace 
electronice. Deschiderea  ofertelor va avea loc  în data de 08.09.2008;  
- „Sediu Căpitănie Constanţa Sud Agigea”. Procedura aplicată: cerere de oferte. Deschiderea  ofertelor 
va avea loc  în data de 10.09.2008;  
- „Şalupe cu corp metalic Al.”. Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. 
Deschiderea  ofertelor va avea loc  în data de 19.09.2008.  
 
  Serviciul Supraveghere Piaţă în cursul lunii iulie 2008 a desfăsurat următoarele activităţi 
specifice: 

• în data de 15 iulie 2008 s-a desfăşurat la Bruxelles reuniunea grupului de experţi pentru 
amendarea Directivei 96/98/CE privind echipamentul maritim (MED) la care au fost invitaţi să participe 
reprezentanţii ai statelor membre ale Uniunii Europene având statut de editori nominaţi pentru 
elaborarea celui de-al cincilea amendament la Directiva privind echipamentul maritim. La această 
reuniune au participat delegaţii din 14 state: Grecia, Franţa, Italia, Danemarca, Germania, Estonia, 
Polonia, România, Finlanda, Suedia, Norvegia, Marea Britanie, Olanda şi Spania. Reuniunea a fost 
prezidată de dl. Jesus Bonet Company, responsabil de Directivă din partea Comisiei Europene. De 
asemenea, a fost prezent dl. Francisco Broissin Capo, reprezentantul EMSA responsabil pentru legislaţia 
comunitară privind echipamentul maritim. Din partea ANR, la acest eveniment a participat dl. Sitaru 
Fănel, şef serviciu Supravegere Piaţă. Ca rezultat concret al acestei reuniuni a fost elaborarea versiunii v 
0-1 a celui de-al cincilea amendament la Directiva privind echipamentul maritim. 
 

• S-a efectuat controlul expozanţilor din punct de vedere al introducerii pe piaţă a ambarcaţiunilor 
de agrement (conf. HG 2195/2004) la expoziţia LUXURY SUMMER MAMAIA. LUXURY 
SUMMER MAMAIA 2008 a fost organizat de Power Marine MSG, în perioada 11-13 iulie 2008 pe 
platforma Power Marine din staţiunea Mamaia. Ambarcaţiuni de agrement au expus firmele UNICOMP 
SRL Bucureşti şi BLACK SEA MAGIC SRL localitatea Agigea, jud Constanţa. 
S-a constatat că expozanţii respectau legislaţia privind introducerea pe piaţă a ambarcaţiunilor de 
agrement, ambarcaţiunile având marcajele corespunzătoare pe corp şi fiind însoţite de Manualul 
proprietarului şi Declaraţia de conformitate.  
 

• Controale efectuate la producătorii şi distribuitorii de ambarcaţiuni de agrement şi accesorii 
pentru acestea: 
- WEST SPORT Arad – producător de ambarcaţiuni sportive; 
- PERLA MEX Alba Iulia – producător de ambarcaţiuni de agrement. 
 

• Controale efectuate la producătorii şi distribuitorii de echipamente maritime: 
- SC MAR-INA PRODPREST SRL Galaţi – distribuitor de echipamente maritime.  
 
 

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

o 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 apariţiei evenimentelor 
de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanta au fost efectuate formalităţi de sosire/plecare la un 
număr de 3868 nave, din care 2535 nave româneşti şi 1333 nave sub pavilion străin. S-au constatat trei 
contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 41.000 lei. 

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice ale lunii iulie 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. 



 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Constanţa, în luna iulie 2008 au fost 
emise şase avize către navigatori de atenţionare privind lipsă semnale plutitoare, de atenţionare 
reamplasare semnale plutitoare, precum si exerciţii de tragere cu instalaţii şi aparatură militară în zona 
Cap Midia şi Mangalia. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 30 
andocări/lansări. De asemenea au fost eliberate un număr de 58 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 Giurgiu: 
 
Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat în cursul lunii iulie 2008 formalităţi de sosire/plecare la un 

număr de 936 nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirea apariţiei 
evenimentelor de navigaţie în cadrul capităniilor de port şi oficiilor de căpitănie din subordine, s-au 
efectuat un număr de 37 controale la navele româneşti şi 23 controale la nave sub pavilion străin. 

Au fost efectuate două controale pe linia prevenirii poluării la nave.  
În cursul lunii iulie au fost efectuate doua andocări şi două lansări.  
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisidicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în luna iulie 

a fost emis un aviz către navigatori. 
În cursul lunii iulie a avut loc un eveniment de navigaţie în data de 23.07.2008, orele 0130 , la km. 

flv. 422, în zona de jurisdicţie a Oficiului de Căpitănie Olteniţa: nava împingător MOHACS, pavilion 
Ungaria, având un convoi de şase unităţi (patru unităţi încărcate cu 4823,40 tone marfă şi două unităţi 
goale), care naviga în aval către Constanţa, a intrat în coliziune cu navele din convoiul navei împingător 
J.R.B. Belgrad, care făcea manevre de dezeşuare a unei barje aflate în dreptul  km. flv. 422. Nu au fost 
victime, nu s-au produs fenomene de poluare, nu a fost blocată navigaţia. 

În cursul lunii iulie 2008 s-au emis două autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de  transport 
naval şi activităţi conexe şi auxiliare acestora şi a fost reconfirmată prin viză anuală o autorizaţie de 
funcţionare. 

 
o Căpitănia Zonală Galaţi: 

 
În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei evenimentelor 

de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate un număr de 256 controale, ocazie cu 
care au fost verificate un număr de 118 nave româneşti şi 138 nave sub pavilion străin. S-au constatat 
patru contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 5.100 lei.  

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi s-au efectuat inspecţii tehnice privind operaţiuni 
de încărcare/descărcare produse petroliere la şase nave. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 48 andocări 
şi 33 lansări, s-au emis 24 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special amenajate, s-au emis 
trei autorizaţii de reparaţii la nave, s-a eliberat o autorizaţie pentru construcţii nave şi au fost emise nouă 
avize pentru înfiinţare puncte de lucru izolat.  

S-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 52 nave de navigaţie interioară. 
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi, în luna iulie 

2008 au fost emise cinci avize către navigatori de atenţionare privind navigaţia în condiţii de cote 
scăzute ale Dunării, de atenţionare privind reamplasare semnale costiere şi amplasare semnalizare 
plutitoare, privind locaţii în cadrul C.Z. Galaţi în care sunt organizate sesiuni de examinare în vederea 
obţinerii certificatelor de conducători ambarcaţiuni agrement cu motor, privind apele navigabile din 
cadrul C.Z. Galaţi şi privind manifestări pirotehnice.  

În luna iulie 2008 în zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi au fost înregistrate trei evenimente de 
navigaţie după cum urmează: 

Căpitănia Portului Galaţi 
• La data de 18.07.2008 orele 0915 şlepul motor SPERANŢA 3 în timpul manevrei în dană la punctul 
de încărcare Tatamir km 3+500 canal Tatamir – br. Chilia pentru încărcare cereale s-a simţit o lovitură 
puternică la propulsorul prova. În urma verificărilor de către echipajul navei s-a constatat că propulsorul 
prova este blocat. Raportul de avarie s-a depus la CP Galaţi şi a fost înregistrat fără declaraţii.  



 

• La data de 30.07.2008, ora 06,20, remorcherul „SMITH HUDSON” sub pavilion Bahamas în timpul 
manevrei de plecare din dana SN Damen Shipyards SA Galaţi s-au auzit zgomote puternice şi vibraţii în 
zona sistemului de propulsie Bb. După stoparea MP respectiv şi investigaţii s-a constatat că între palele 
elicei şi duză au pătruns buşteni aflaţi în imersiune aduşi de viitura de pe râul Siret. Raportul de avarie a 
fost înregistrat fără declaraţii. 

Căpitănia Portului Brăila 
• La data de 16.07.2008, în jurul orei 1745, Căpitănia Portului Brăila a fost informată de conducătorul 
remorcherului ABRUD, că barja 2214, din convoi, a intrat în coliziune cu barja 1677, aflată la ancoră la 
km. 4, braţ Măcin. Convoiul rem. ABRUD naviga aval pe relaţia Turcoaia – Brăila. În urma coliziunii 
barja nr.1677 a suferit avarii.  
 

o Căpitănia Zonală Tulcea: 
 

În luna iulie 2008 au fost efectuate formalităţi de sosire/plecare 2976 nave care au sosit/plecat în 
porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 2750 nave fluviale şi 183 nave 
maritime sub pavilion român şi străin.  

În urma controalelor efectuate au fost aplicate 13 amenzi contravenţionale în sumă de 72900 lei. 
În cursul lunii iulie 2008, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea  au avut loc cinci 

evenimente de navigaţie, după cum urmează: 
1. La data de 02.07.2008, orele 15.oo, în portul Isaccea, Barja 1678, pavilion român, aflată sub 

operaţiuni de încărcare cu piatră brută, s-a frânt şi s-a scufundat, după ce încărcase aproximativ 1000 to 
piatră 

2. La data de 03.07.2008, orele 19.oo, ambarcaţiunea rapidă  de agrement cu motor 0417-MC, 
pavilion român, la intrarea în bazin Murighiol de pe braţul Sf.Gheorghe, a abordat ambarcaţiunea 0831-
MHM care ieşea din bazin. S-a produs răsturnarea ambarcaţiunii 0831-MHM, proiectarea în apă a 
ocupanţilor acesteia şi rănirea unui pasager. Incidentul s-a produs pe fondul neluării măsurilor de 
vigilenţă impuse de condiţiile concrete de navigaţie. În primă fază cei doi conducători au fost sancţionaţi 
contravenţional, pentru neanunţarea evenimentului la Căpitănie şi pentru neluarea măsurilor de 
vigilenţă. 

 3. În noaptea de 27-28.07.2008, orele 22.oo, canal Sulina-localitatea Maliuc, pasagerul 
„Snagov”, pavilion român, a ambarcat apă, s-a inundat şi s-a scufundat parţial. S-a intervenit cu rem 
Tg.Ocna-5 şi B.M Spicul, nava a fost asigurată suplimentar. Evenimentul s-a produs pe fondul 
neasigurării navei cu echipaj de siguranţă pe timpul staţionării, persoanele ce se fac vinovate urmând a fi 
sancţionate contravenţional.  

4. La data de 14.07.2008, orele 08.10 Port Tulcea, ambarcaţiunea de agrement „Helene”, 
pavilion german a reclamat că nava Ambulanţa-2 a trecut cu viteză iar valurile produse i-au avariat 
ambarcaţiunea, aflată în staţionare. S-au constatat zgârieturi uşoare în zona brâului navei „Helene”. 
Evenimentul este urmarea unui caz de „Stare de necesitate”, nava Ambulanţa-2 fiind în misiune de 
urgenţă. 

5. La data de 27.07.2008, orele 08.oo Canal Sulina-Mm.33, ambarcaţiunea rapidă 01438-SN, 
pavilion român, în timpul marşului  a lovit cu elicea un corp imers, probabil o buturugă ce plutea între 
două ape. Conducătorul a pierdut controlul ambarcaţiunii şi nava a eşuat pe digul de piatră. Nu au fost 
victime.  

 
o Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin: 

 
În cursul lunii iulie 2008 un număr de 1795 nave au intrat în port cu formalităţi de sosire 

efectuate, din care: 447  nave fără marfă, 1275 cu marfă şi 73 nave în tranzit, precum şi un număr de 
1763 nave au ieşit din port cu formalităţi de plecare efectuate, din care: 428 nave fără marfă,  1262 cu 
marfă şi 73 nave cu marfă în tranzit. 
            În luna iulie 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost efectuate 197  
de controale la nave sub pavilion român şi 145 controale la nave sub pavilion străin.  

              
 
 

 


