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 În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii mai 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: o inspecţie specială, nouă 
inspecţii anuale, cinci inspecţii ocazionale, două inspecţii pe uscat, două inspecţii recertificare şi au fost 
supravegheate lucrările de reparaţii la două nave. 

• La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: patru inspecţii iniţiale, 27 inspecţii de 
reînnoire certificate, 148 inspecţii anuale, 57 inspecţii ocazionale, 27 inspecţii în doc, trei inspecţii stare 
tehnică, două inspecţii supraveghere tehnică construcţie nouă, 11 inspecţii de înmatriculare şi au fost 
supravegheate lucrările de reparaţii la 26 nave. Au mai fost  eliberate două certificate de tonaj. 

• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 86 inspecţii periodice, 88 inspecţii pentru 
înmatriculare, patru inspecţii pentru reînmatriculare şi s-au eliberat patru certificate de tonaj. 

• La hidrobiciclete, skijeturi, caiace au fost efectuate opt inspecţii. 
• La navele de navigaţie interioară au fost efectuate opt inspecţii de recertificare, două inspecţii 

înmatriculare şi 15 onspecţii pe uscat.  
• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate 24 inspecţii de înmatriculare.  

 
o Avizări Produse Navale şi Industriale:  
 

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

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

lămpi iluminat 160 de bucăţi.  
 

o Acreditări/autorizări societăţi/laboratoare/personal:  
 

• S-au autorizat cinci sudori, s-a acreditat un laborator de examinări nedistructive 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 trei 
societăţi. 
 

o Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
 

• Nave maritime şi de navigaţie interioară:   
 

- Autorizare şi înscriere nave în construcţie: 3 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  roman pentru nave nou 

construite: 5 
- Scoatere din evidenta nave nou construite: 8 
- Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi 

eliberarea actelor de naţionalitate: 18 
- Eliberarea actelor de nationalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în 

registrele matricole: 12 
- Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate: 8 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 12 



 

- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing) 
încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori:  14 

- Radiere transcriere sarcini: 5 
- Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 11 
- Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 24 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave: 77 
- Inscriere procese verbale de sechestru: 2 
- Autorizaţii modificare navă : 1 
- Retragere drept de arborare a pavilionului român şi radiere nave : 10 
 

• Ambarcaţiuni  de agrement  
 

- Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie: 5 
- Scoatere din evidenţă ambarcaţiuni nou construite: 1 
- Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare 

acte de naţionalitate: 126 
- Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate in registrele 

matricole: 14 
- Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate: 151 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate  

 ambarcaţiuni:  1 
- Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă): 227 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat /contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 8 
- Radiere transcriere sarcini: 3 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni: 14 

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

 
o Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 98 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. 

Inspectorii PSC din cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au efectuat inspecţii PSC/FSC  la nave 
maritime sub pavilion român şi străin şi au reţinut şase nave. 

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

În cursul  lunii mai 2008 a  fost inspectată PSC în portul Tulcea o navă maritimă. 
 
o Serviciul Inspecţii, Control, Operare, Mărfuri Periculoase a executat mai multe 

acţiuni vizând inspecţii şi supraveghere operare nave, astfel: 
 

- 13 inspectori din cadrul serviciului  au efectuat un număr de 119 inspecţii în vederea 
eliberării Permisului de Operare; 

- 26 inspectori din cadrul serviciului au efectuat supravegherea unui număr de  118 nave. 
 

o  Serviciul Inspecţii Terminale şi Gas-Free a efectuat un număr de 20 inspecţii pentru 
eliberarea permiselor de “gas free” 
 

    Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, prin inspectorii de specialitate,  
a participat la cursul de instruire având tematica „Elementul uman în siguranţa maritimă tratat de către 
legislaţia europeană şi internaţională”, organizat de EMSA la Lisabona. 
           Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii mai 2008, a 
efectuat următoarele operaţiuni: 
 
Nr. crt.  Operaţiuni prestate mai 2008 
    



 

SICPNM CONSTANŢA 
1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 87 
2 Preschimbări/ duplicate CM 34 
Autorizar
i agenti 
economic
i3 

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

146 

4 Reconfirmări certificate de competenta - COC 223 
5 Preschimbări/ duplicate COC 6
6 Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 137 
7 Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime 

(ACC99) 
60 

8 Certificate naţionale de specializare (FTK) 105 
9 Certificate naţionale de specializare (STK-P) 41 
10 Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 42 
11 Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 12 
12 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 234 
13 Certificate naţionale de specializare (BRS) 4 
14 Prelungiri CM (vize) 1129 
15 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4036 
16 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 515 
17 Preschimbări CAA 104 
  

SICPNF GALAŢI 
  

1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CS 65 
2 Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 

capacitate fluviale) - DA 
 

131 
3 Reconfirmări documente de atestare - DA 64 
4 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 198 
5 Preschimbare/duplicate CAA 218 
6 Prelungiri CM (vize) 104 
7 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 2376 
8 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 90 
9 Sesiuni examen profesionişti 2 
10 Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 3 
11 Eliberare certificat radar 15 
12 Eliberare carnet serviciu 98 
13 Preschimbări/duplicate DA 3 
14 Prelungiri CS 22 
15 Eliberare certificat condilieri de siguranţă 4 
16 Eliberare certificat pasagere 1 
17 Preschimbări/duplicate CS 3 
18 Preschimbări/duplicate CM 

SEC-STCW  
22 

1 sesiuni examen brevetaţi  4 
2  înscrişi 75 
3  promovaţi 33 
4  restanţieri 13 
5  nepromovaţi 19 
6  neprezentaţi 9 
7 sesiune examen nebrevetaţi 4 
8  înscrişi 43 
9  promovaţi 25 
10  restanţieri 6 
11  nepromovaţi 11 



 

12  neprezentaţi 1 
13 sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 2 
14  înscrişi 111 
15  promovaţi 109 
16 neprezentaţi 2 
17 verificări externe  133 
18 confirmări autenticitate documente 109 
  

AUTORIZARI CREWING 
 

1 eliberare autoriz. crewing 27 
2 prelungire autoriz. crewing 9 
3 retragere autoriz. crewing 30 
4 inspecţii crewing 1 
5 Total autorizaţii emise 203 
 

Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, prin compartimentul de specialitate, 
Compartiment Autorizări Agenţi Economici, în cursul lunii mai 2008 a efectuat următoarele 
operaţiuni specifice: 

 
-     Eliberare autorizaţii agenţi economici: 8 
-     Prelungire autorizaţii agenţi economici: 30 
-     Preschimbare autorizaţii agenţi economici: 27 
-     Duplicate autorizaţii: 1 
-     Inspecţii agenţi economici: 13 
-     Retragere autorizaţii agenţi economici: 7 
-     Sancţiuni agenţi economici: 2 
 

 Total autorizaţii emise: 753. 
 

Căpitănia Zonală Galati, în cursul lunii mai 2008 a eliberat un număr de două autorizaţii, a 
reconfirmat prin viză anuală un număr de cinci autorizaţii de funcţionare, a retras o autorizaţie şi au fost 
controlaţi un număr de trei agenţi economici. 

 
Căpitănia Zonală Giurgiu a reconfirmat prin viză anuală un număr de cinci autorizaţii şi au fost 

retrase două autorizaţii de transport naval. 
 
Căpitănia Zonală Dr. Tr. Severin a eliberat două autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de 

transport public fluvial de mărfuri şi persoane, a vizat o autorizaţie şi a controlat trei agenţi economici. 
 
În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii mai 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:  

 
o Serviciul SAR – Poluare 
 

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

-    Nr. controale prevenire poluare efectuate la nave:  6 
-    Nr. bunkerări monitorizate şi supravegheate la nave: 71 
-    Nr. de sesizări cazuri poluare: 6 
-    Nr. sancţiuni aplicate (contravenţii) pentru prevenirea poluării: 1. 

 
• Activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare, conform prevederilor Convenţiei SAR 

’79: 



 

    Pe parcursul lunii mai s-a intervenit în cazul recuperării a două persoane dintr-o barcă aflată în 
dificultate în zona bara Sulina. S-a transmis aviz către navigatori cu privire la o ambarcaţiune ukraineană 
cu patru persoane la bord la solicitarea IJPF. S-au înregistrat cinci alerte false.  
 

 Serviciul Investiţii Achiziţii Publice a întocmit documentaţia pentru atribuirea următoarelor 
contracte de produse: 

- „Calculatoare +imprimanta”, „Videoproiector”. Procedura aplicată, licitaţie deschisă. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de 12.06.2008.    

- „Copiatoare” , „Soft şi aplicaţii”. Procedura aplicată, licitaţie deschisă. Deschiderea ofertelor va 
avea loc în data de 19.06.2008.    

-  „Of. Cpt. Mahmudia: stâlp antenă+container+generator”. Procedura aplicată, cerere de oferte. 
Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 11.06.2008.    

-  „Containere”. Procedura aplicată, cerere de oferte. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 
18.06.2008.    

     Anunţurile şi invitaţiile de participare au fost publicate în SEAP. 
 

În cele ce urmează, se prezintă activităţile desfăşurate în luna mai 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 3341 nave, din care 2085 nave româneşti şi 1256 nave sub pavilion străin. S-a constatat o 
contravenţie, amenda aplicată în acest caz având o valoare de 8000 lei. 

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice ale lunii mai 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 Căpităniei Zonale Constanţa, în luna mai 
2008, au fost emise 11 avize către navigatori.  

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 59 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 mai 2008 formalităţi de sosire/plecare la un 

număr de 867 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 120 controale la navele româneşti şi 82 controale la nave sub pavilion străin. 

Au fost efectuate două controale pe linia prevenirii poluării la nave.  
In cursul lunii mai au fost efectuate doua andocări şi două lansări.  
Au fost reţinute în portul Olteniţa, pentru 24 de ore, navele CLOSCA şi LUGOJ aparţinând S.C. 

DANUBTRANS S.R.L. Smârdan pentru creanţe către terţi. 
In data de 20.05.2008 orele 0.30 s-a înregistrat un eveniment de navigaţie în zona de jurisdicţie a 

Căpităniei  Portului Călăraşi la  km. 358 când M/N ALCOR s-a pus pe uscat în afara şenalului navigabil. 
M/N ALCOR  a fost dezeşuată în data de 21.05.2008 orele 20.45 de R/I EUROEST şi împingător 
MERCUR 203. In perioada 20 - 21.05.2008 navigaţia în zona km. 358 s-a desfăşurat normal, şenalul 
navigabil nefiind blocat. 
 

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 261 controale, ocazie cu 
care au fost verificate un număr de 117 nave româneşti şi 144 nave sub pavilion străin. S-au constatat 
cinci contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 2.100 lei. În această lună s-a 
dispus reţinerea a două nave care au suferit avarii în urma coliziunii între Ş/M LUCTOR cu convoiul 
Ş/m KRAMATORSK.  

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi s-au efectuat inspecţii tehnice privind operaţiuni 
de încărcare/descărcare produse petroliere la trei nave şi supravegherea acestora pe timpul operării, a 
fost efectuată o inspecţie GAS FREE şi a fost eliberat un Permis de lucru cu foc. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 29 andocări 
şi 28 lansări, s-au emis 20 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special amenajate, s-a emis o 
autorizaţie de reparaţii la nave, s-a eliberat o autorizaţie pentru construcţii nave şi a fost emis un aviz 
pentru înfiinţare punct de lucru izolat.  

S-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 57 nave de navigaţie interioară şi s-au 
eliberat trei autorizaţii de construcţie navă. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi, în luna mai 
2008 au fost emise două avize către navigatori de atenţionare privind obligativitatea preschimbării 
Certificatelor de încadrare cu personal minim de siguranţă pe navele maritime româneşti, de atenţionare 
privind desfăşurare spectacol pirotehnic de pe o navă. 
 

o Căpitănia Zonală Tulcea: 
 

În luna mai 2008 au fost efectuate formalităţi de sosire/plecare 2134 nave care au sosit/plecat în 
porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 1982 nave fluviale şi 152 nave 
maritime sub pavilion român şi străin.  

În urma controalelor efectuate au fost aplicate cinci amenzi contravenţionale în sumă de 47400 
lei. 

A fost oprită din navigaţie nava SR Limanul, proprietar S.C.S. Manciuc Navotrans SRL Tulcea, 
pentru inspecţie tehnică periodică expirată. 

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

S-a emis aviz din punct de vedere al siguranţei navigaţiei pentru operare în punctul izolat situat 
Km 63 Braţ Sfântu Gheorghe pentru operatorul SC Exprel Prod SRL Constanţa.  

S-a acordat asistenţă la un număr de trei andocări de nave şi cinci lansări de nave la apă. 
 

o Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin: 
 

În cursul lunii mai 2008 un număr de 2018 nave au intrat în port cu formalităţi de sosire 
efectuate, din care: 472  nave fără marfă, 1462 cu marfă şi 84 nave în tranzit, precum şi un număr de 
2012 nave au ieşit din port cu formalităţi de plecare efectuate, din care: 479 nave fără marfă,  1449 cu 
marfă şi 84 nave cu marfă în tranzit. 
            În luna mai 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost efectuate 166  
de controale la nave sub pavilion român şi 137 controale la nave sub pavilion străin.  

Ofiţerii desemnaţi au efectuat în cursul lunii mai 2008 un număr de  78  de  inspecţii tehnice la 
nave de navigaţie interioară şi 25 de operaţiuni de prelungire a valabilităţii certificatelor de ambarcaţiune 
de agrement. 
 In cursul lunii mai 2008 în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Tr. Severin au fost 
consemnate  două evenimente de navigaţie şi anume: 
 - Căpitănia Portului Drobeta Tr. Severin: eveniment de navigaţie petrecut la data de 27.05.2008, 
la km. flv. 930+700 la cheu în urma căruia P/A MAI 8209 a fost avariat uşor de către S/M « SPOT » în 
timpul manevrei de acostare. 
 - Oficiul de Căpitănie Moldova Veche: eveniment de navigaţie petrecut la data de 30.05.2008 şi 
soldat cu eşuarea S/M « ALEXANDAR », pavilion sârb, la km.flv. 1042 malul drept al Ostrovului 
Moldova Veche. Nava a fost dezeşuată cu ajutorul împingătorului SISAK. 
 


