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           În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii martie 2008 : 
o     Serviciul Certificare Tehnică 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 iniţială, 12 inspecţii anuale, şase 

inspecţii ocazionale, trei inspecţii pe uscat şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la o navă. 
•     La unităţile mobile de foraj marin: s-a continuat inspecţia de recertificare la platforma Gloria. 
•     La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: şapte inspecţii iniţiale, 20 inspecţii de reînnoire certificate, 123 

inspecţii anuale, 30 inspecţii ocazionale, 21 inspecţii în doc, trei inspecţii stare tehnică, o inspecţie supraveghere tehnică 
construcţie nouă, patru inspecţii de înmatriculare şi au fost supravegheate lucrările de reparaţii la 25 nave. Au mai fost 
efectuate inspecţii ocazionale în vederea eliberării Rapoartelor de Inspecţie pentru probe de mare la două nave şi au fost 
eliberate trei certificate de tonaj. 

•     La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 78 inspecţii periodice, 51 inspecţii pentru înmatriculare, 10 
inspecţii pentru reînmatriculare şi s-au eliberat 12 permise de navigaţie. 

•     S-au eliberat şase certificate de tonaj la ambarcaţiunile de pescuit. 
•     La hidrobiciclete, skijeturi, caiace: au fost efectuate două inspecţii. 
•     La navele de navigaţie interioară au fost efectuate opt inspecţii pe uscat.  
•     La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 10 inspecţii de înmatriculare. 
•     S-a eliberat un certificat de tonaj la o navă maritimă.   

  
o    Avizări Produse Navale şi Industriale:  

•     În cursul acestei luni s-au avizat documentaţiile tehnice pentru 10 societăţi.  
•     Au fost avizate două documentaţii tehnice, s-a eliberat un aviz tehnic pentru societăţi comerciale. 
•     S-au supravegheat materiale şi produse industriale pentru certificare după cum urmează: 22,12 tone tablă, 3,067 

tone electrozi de sudură la Ductil Buzău.S-au supravegheat cinci bucăţi transformatoare, 10 bucăţi traductoare presiune, 11 
bucăţi produse navale, 128 bucăţi semicuzineţi,  două bucăţi bielă, două bucăţi parâme, 10800 ml cabluri electrice navale  

  
o    Acreditări/autorizări societăţi/laboratoare/personal:  

•     S-au autorizat 22 sudori, s-au acreditat două laboratoare de examinări nedistructive, s-au certificat doi operatori 
de examinări nedistructive şi s-au autorizat trei producători de servicii şi echipamente în domeniul naval. S-au eliberat trei 
certificate container tip CSC. 

•     S-au efectuat inspecţii şi certificări de echipamente şi produse navale pentru trei societăţi. 
  

o    Serviciul Înmatriculări Nave a efectuat următoarele operaţiuni: 
Nave maritime şi de navigaţie interioară  

            - Autorizare şi înscriere nave în construcţie: 76 
            - Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  roman pentru nave nou construite: 6 
            - Scoatere din evidenta nave nou construite: 10 
            - Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea  navelor şi eliberarea actelor de naţionalitate: 7
            - Eliberarea actelor de nationalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate în registrele matricole: 33 
            - Eliberare duplicate acte de naţionalitate : 1 
            - Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate: 30 
            - Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave: 7 
            - Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing) încheiate între proprietari 
români şi operatori români sau străini ori între operatori:  18 
            - Radiere transcriere sarcini:6 
            - Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 30 
            - Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave: 18 
            - Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave: 42 
            - Eliberare Registru Sinoptic Permanent: 4 

Ambarcaţiuni  de agrement  
            - Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie: 1 
            - Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului român pentru ambarcaţiuni nou construite: 7 
            - Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare acte de naţionalitate: 79 
            - Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificarii datelor mentionate in registrele matricole: 11 



            - Eliberare duplicate acte de  naţionalitat: 9
            - Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate: 109 
            - Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate ambarcaţiuni:  39 
            - Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă): 142 
            - Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat /contracte de leasing) încheiate între proprietari 
români şi operatori români sau străini ori între operatori: 4 
             - Radiere transcriere sarcini: 3 
             - Suspendare drept arborare pavilion roman: 2 
             - Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni: 16 
             - Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. ambarcaţiuni: 30. 

  
o     Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 108 nave şi a reţinut cinci nave, 

aceste date introducându-se în baza de date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date BSIS a BSMoU. 
Un inspector PSC a participat la Haga la Grupul de evaluare tehnică (TEG), organizat în cadrul Paris MoU, 

întrunirea având ca scop discutarea şi aprobarea rapoartelor primite de la grupele de lucru operative, active în perioada
intersesională. 

Se fac pregătiri intense pentru organizarea celei de-a IX-a întâlniri a Comitetului PSC al Memorandumului Mării 
Negre, la Constanţa. 

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

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi au fost executate un număr de 18 inspecţii şi reinspecţii PSC/FSC la 
nave maritime sub pavilion român şi străin şi a fost reţinută o navă. 

În cursul  lunii martie 2008 au  fost inspectate PSC în portul Tulcea două nave maritime, M/V A.ASLI, pavilion 
Cambogia, şi M/V ENDO MOON, pavilion St Kitts & Nevis. 
  

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  119 nave. 
  

o     Serviciul Inspecţii Terminale şi Gas-Free a desfăşurat următoarele activităţi: 
-          doi inspectori din cadrul serviciului au efectuat un număr de 22 inspecţii pentru eliberarea permiselor de 

“gas free”; 
-          doi inspectori au efectuat un număr de cinci inspecţii pentru eliberarea Certificatului de Conformitate-

Terminal.   
  
                  Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii martie 2008, a efectuat următoa

operaţiuni: 
Nr. crt.  Operaţiuni prestate martie 2008
    

SICPNM CONSTANŢA   
1 Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 175 
2 Preschimbări/ duplicate CM 48 
3 Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate maritime şi 

maritim portuare) - COC 
296 

4 Reconfirmări certificate de competenta - COC 244 
5 Preschimbări/ duplicate COC 8 
6 Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 181 
7 Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 101 

8 Certificate naţionale de specializare (FTK) 140 
9 Certificate naţionale de specializare (STK-P) 54 
10 Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 35 
11 Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 18 
12 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 111 
13 Preschimbări CAA 277 
14 Prelungiri CM (vize) 1084 



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

Autorizări Agenţi Economici, în cursul lunii martie 2008 a efectuat următoarele operaţiuni specifice: 

15 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 3728 
16 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 480 
    

SICPNF GALAŢI 
  

1 Reînmatriculare (carnete de marinar) - CS 37 
2 Eliberare/ Preschimbare documente de atestare (brevete/certificate de capacitate 

fluviale) - DA 
  
126 

3 Reconfirmări documente de atestare - DA  83 
4 Preschimbări/ duplicate DA 3 
5 Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 376 
6 Preschimbare/duplicate CAA 125 
7 Prelungiri CM (vize) 67 
8 Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 1594 
9 Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 105 
10 Sesiuni examen profesionişti 3 
11 Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 3 
12 Sesiuni examen consilieri de siguranţă  1 
13 Eliberare certificat radar 23 
14 Eliberare carnet serviciu 90 
15  Eliberare certificat pasagere 24 
16 Eliberare certificate consilieri de siguranţă  7 
17 Preschimbare carnet de serviciu 5 
18 Preschimbare certificate de serviciu - CS 58 
    

SEC-STCW  
  

1 sesiuni examen brevetaţi  4 
2  înscrişi 96 
3  promovaţi 68 
4  restanţieri 14 
5  nepromovaţi 9 
6  neprezentaţi 2 
7 eliminaţi 3 
8 sesiune examen nebrevetaţi 4 
9  înscrişi 54 
10  promovaţi 39 
11  restanţieri 2 
12  nepromovaţi 11 
13  neprezentaţi 2 
14 sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 3 
15  înscrişi 57 
16  promovaţi 56 
17 verificări externe 97 
18 confirmări autenticitate documente 118 
    

AUTORIZARI CREWING 
  

1 eliberare autoriz. crewing 4 
2 prelungire autoriz. crewing 3 
3 inspecţii crewing 5 
4 sancţiuni crewing 1 
5 Total autorizaţii emise 170 



-     Eliberare autorizaţii agenţi economici: 6
-     Prelungire autorizaţii agenţi economici: 21 
- Inspecţii agenţi economici: 14 
- Preschimbare autorizaţii agenţi economici: 23 
-     Retragere autorizaţii agenţi economici: 10 

  Total autorizaţii emise: 736 
Căpitănia Zonală Galati, în cursul lunii martie 2008, a eliberat patru autorizaţii pentru desfăşurarea de activităţi de 

transport public fluvial de mărfuri şi persoane, au fost reconfirmate prin viză anuală un număr de şase autorizaţii de 
funcţionare, a fost retrasă o autorizaţie şi au fost controlaţi un număr de trei agenţi economici. 

Căpitănia Zonală Giurgiu a eliberat o autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi de reparaţii nave, a reconfirmat 
prin viză anuală patru autorizaţii, a retras o autorizaţie şi a. verificat trei agenţi economici care deţin nave pentru transport 
fluvial şi li s-a interzis efectuarea de activităţi de transport fluvial până la obţinerea autorizaţiilor necesare 
                Căpitănia Zonală Dr. Tr. Severin a eliberat o autorizaţie pentru desfăşurarea de activităţi de transport public 
fluvial de mărfuri şi persoane,  a vizat patru autorizaţii, a retras un număr de opt autorizaţii şi a controlat cinci agenţi 
economici. 
  

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

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

-    Nr. controale prevenire poluare efectuate la nave:  20 
-    Nr. bunkerări monitorizate şi supravegheate la nave: 106 
-    Nr. de sesizări cazuri poluare: 4 
-    Nr. poluări produse şi constatate : 2 
-    Nr. sancţiuni aplicate (contravenţii) pentru poluări constatate : 2 
-    Nr. sancţiuni aplicate (contravenţii) pentru prevenirea poluării: 1 
-    Valoare amenzi aplicate pentru poluări constatate : 19.000 RON 
-    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 martie s-a intervenit în cazul unui posibil înecat în zona 2 Mai şi în cazul eşuării remorcherului 

BRĂILA pe bara Sulina, s-au verificat şi înregistrat două cazuri alerte false. 
  

Serviciul Investiţii Achiziţii Publice, în data de 31.03.2008, a reprogramat deschiderea ofertelor în vederea  
atribuirii contractului de achiziţie publică „Sediu Căpitănie Giurgiu”. 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 martie 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 un număr de 3202 controale, ocazie cu care au fost verificate un 
număr de 1988 nave româneşti şi 1214 nave sub pavilion străin. S-au constatat două contravenţii, amenzile aplicate în acest 
caz având o valoare de 2.500 lei.  

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice ale lunii martie 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 23 andocări/lansări. De 
asemenea au fost eliberate un număr de 57 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 martie 2008 formalităţi de sosire/plecare la un număr de 844 

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 59 
controale la nave sub pavilion străin. 

Au fost efectuate două controale pe linia prevenirii poluării la nave.  
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în luna martie 2008, a fost emis 

un aviz către navigatori.  
In cursul lunii martie au fost efectuate doua andocări şi două lansări. S-a lansat la apă un ponton de acostare –

constructie nouă.  



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 266 controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 98 
nave româneşti şi 168 nave sub pavilion străin. S-au constatat cinci contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o 
valoare de 1.600 lei.  

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi s-au efectuat inspecţii tehnice 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 38 andocări şi 36 lansări, s-au 
emis 18 autorizări de bunkeraj în alte locuri decât cele special amenajate, s-au emis patru autorizaţii de reparaţii la nave, s-au 
eliberat patru autorizaţii pentru construcţii nave şi au fost emise trei avize pentru înfiinţare puncte de lucru izolat.  

S-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 48 nave de navigaţie interioară şi s-a eliberat o autorizaţie de 
construcţie navă. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi, în luna martie 2008 au fost emise 
cinci avize către navigatori privind încetare aplicabilitate a unor avize către navigatori, de atenţionare efectuare exerciţii 
militare cu folosirea muniţiei de război, de atenţionare privind înlocuire semnalizare cu geamanduri plutitoare şi lipsă semnal 
costier. 

o    Căpitănia Zonală Tulcea: 
În luna martie 2008 au fost verificate şi controlate un număr de 1563 nave care au sosit/plecat din porturile de pe 

raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 1436 nave fluviale şi 128 nave maritime sub pavilion român şi străin.  
În urma controalelor efectuate a fost aplicată o amendă contravenţională în sumă de 1.100 lei. 

o    Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin: 
În cursul lunii martie 2008 un număr de 1993 nave au intrat în port cu formalităţi de sosire efectuate, din care: 403  

nave fără marfă, 1486 cu marfă şi 104 nave în tranzit, precum şi un număr de 2025  nave au ieşit din port cu formalităţi de 
plecare efectuate, din care: 460 nave fără marfă,  1461 cu marfă şi 104 nave cu marfă în tranzit. 
            În luna martie 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control, au fost efectuate 195  de controale la nave 
sub pavilion român şi 126 controale la nave sub pavilion străin. 
                În luna martie  2008  a  fost aplicată  o sancţiune contravenţională – cu avertisment, de către Oficiul de Căpitănie 
Bechet, pentru nava ARGO ( pavilion Bulgaria). 

În luna martie 2008 Căpitănia Portului Orşova a eliberat o autorizaţie de construcţie pentru nave noi.  
Ofiţerii desemnaţi au efectuat în cursul lunii martie 2008 un număr de  55  de  inspecţii tehnice la nave de navigaţie

interioară şi 31 de operaţiuni de prelungire a valabilităţii certificatelor de ambarcaţiune de agrement. 
              


