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  În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, pentru luna noiembrie 2010 situaţia se prezintă 

astfel: 
 Serviciul Port State Control a verificat şi retransmis rapoartele statistice privitoare la un număr de 
131 inspecţii şi reinspecţii PSC şi la 5 reţineri pe luna octombrie 2010, transmise de managerul sistemului 
informaţional (BSIS) al Memorandumului Mării Negre.  
        În luna noiembrie 2010, au fost inspectate şi reinspectate 134 nave, a fost efectuată o inspecţie la o 
navă eligibilă pentru inspecţie extinsă obligatorie şi 16 inspecţii concentrate la nave tip tanc. Toate 
rapoartele de inspecţie se introduc în baza de date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date BSIS a 
BSMoU. 
 

 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, după cum urmează: 

 La navele maritime pentru voiaje în ape internaţionale: a fost efectuată o inspecţie pentru voiaj 
internaţional ocazional; 

 La navele maritime pentru voiaje în ape naţionale: s-au efectuat 10 inspecţii anuale, o inspecţie 
iniţială, 5 inspecţii ocazionale, 6 inspecţii doc, 4 inspecţii recertificare şi o inspecţie specială de 
stare tehnică. S-au eliberat două documente pentru înmatriculare nave maritime şi au fost 
supravegheate reparaţiile la 5 nave; 

 La navele de navigaţie interioară: s-au efectuat 93 inspecţii anuale, 26 inspecţii ocazionale, 24 
inspecţii în doc, două inspecţii speciale de stare tehnică, două inspecţii iniţiale şi au fost 
supravegheate lucrările de reparaţii la 32 nave. S-au acordat două certificate de tonaj, 3 
certificate mărfuri periculoase, 21 certificate tehnice la nave comunitare şi 16 certificate tehnice 
la nave necomunitare;  

 La ambarcaţiunile de agrement: s-au efectuat două inspecţii iniţiale, 22 inspecţii înscriere, 3 
inspecţii reînscriere, 35 inspecţii periodice/ocazionale şi o inspecţie motovehicule nautice;  

 La ambarcaţiunile de pescuit: s-au efectuat 10 inspecţii periodice, 10 inspecţii pentru 
înmatriculare şi s-au eliberat 21 certificate de tonaj.  

 Au fost avizate 22 documentaţii tehnice, a fost acreditat un laborator de examinări nedistructive 
şi au fost certificaţi 4 operatori examinări nedistructive.  

 
 Serviciul Înmatriculări Nave      

A fost atribuit numărul european unic de indentificare unui număr de 30 nave de navigaţie  interioară 
la cererea proprietarului/reprezentantului.  

Situaţia înmatriculărilor de nave: 
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Nave maritime şi de navigaţie interioară 
 autorizarea şi înscrierea navelor în construcţie: 10 
 eliberarea permisului provizoriu de arborare a pavilionului român pentru nave nou construite:5 
 scoaterea din evidenţă a navelor nou construite: 2 
 acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea navelor şi eliberarea actelor 

de naţionalitate: 13 
 eliberarea actelor de naţionalitate ca urmare a modificării datelor menţionate în registrele 

matricole: 39 
 trecerea navei de la o categorie la alta şi eliberarea actului de naţionalitate: 28 
 prelungirea valabilităţii actelor de naţionalitate: 45 
 transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberarea actelor de naţionalitate nave: 13 
 transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bareboat/contracte de leasing) încheiate 

între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 10 
 radiere transcriere sarcini: 10 
 transcriere garanţii reale mobiliare pentru nave: 9 
 radiere transcriere garanţii reale mobiliare pentru nave: 7 
 retragerea dreptului de arborare a pavilionului român: 14 
 eliberarea certificatelor privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pentru nave: 38 
 

Ambarcaţiuni de agrement 
 autorizarea şi înscrierea navelor în construcţie: 1 
 acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea ambarcaţiunilor şi eliberarea 

actelor de naţionalitate: 27 
 eliberare duplicate acte de naţionalitate: 5 
 eliberarea actelor de naţionalitate ca urmare a modificării datelor menţionate în registrele  

matricole: 27 
 prelungirea valabilităţii actelor de naţionalitate: 20 
 transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate ambarcaţiuni: 13 
 inspecţii tehnice anuale pentru ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă): 38 
 radiere transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bareboat/contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori: 2 
 retragerea dreptului de arborare a pavilionului român şi radierea ambarcaţiunii: 5 
 eliberarea certificatelor privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pentru ambarcaţiuni: 18 

 
 Serviciul Inspecţii, Control Mărfuri Periculoase a executat în perioada raportată mai multe inspecţii 

vizând creşterea siguranţei personalului atât la bordul navelor cât şi în terminale, eliminarea 
accidentelor operaţionale şi de poluare a mediului, precum şi stoparea operării în porturile româneşti 
a navelor sub standard, după cum urmează: 

 109 inspecţii în vederea eliberării permisului de operare; 



 3

 15 inspecţii pentru eliberarea permiselor de “gas free”; 
  3 inspecţii  pentru eliberarea certificatului de conformitate - terminal.  

Au fost supravegheate 105 nave tip tanc. 

 Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant a efectuat, în cursul lunii noiembrie 2010, 
următoarele operaţiuni: 

 

Operaţiuni prestate noiembrie 2010 

SICPNM CONSTANŢA 

Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 174

Preschimbări/duplicate carnete de marinar - CM 46

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

311

Reconfirmări certificate de competenţă - COC 270

Preschimbări/ duplicate certificate de competenţă - COC 12

Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 322

Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 86

Certificate naţionale de specializare (FTK) 173

Certificate naţionale de specializare (STK-P) 88

Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 60

Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 16

Certificate naţionale de specializare (BRS) 2

Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 84

Preschimbări CAA 26

Prelungiri CM (vize) 906

Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4144

Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 437

Eliberare certificat ofiţer securitate (SSO) 56

SICPNF GALAŢI  

Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de serviciu) - CS 50

Eliberare/preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 
capacitate fluviale) - DA 86

Reconfirmări documente de atestare - DA 48

Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 52

Preschimbare CAA 21

Prelungiri CM (vize) 66

Prelungire CS 25
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Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 3906

Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 120

Eliberare certificat radar  27

Eliberare certificat expert AND 2

Eliberare carnet serviciu (CS) 53

Preschimbare/duplicate carnet de serviciu (CS) 10

Preschimbări/duplicate CM 1

Sesiuni examen brevetaţi  1

înscrişi 24

promovaţi 14

Sesiuni examen nebrevetaţi  1

înscrişi 40

promovaţi 25

Sesiuni examen experţi AND   1

înscrişi 2

promovaţi 2

SEC-STCW  

Sesiuni examen brevetaţi  4

înscrişi 148

promovaţi 81

Sesiune examen nebrevetaţi 4

înscrişi 55

promovaţi 32

Sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 1

înscrişi 1

promovaţi 1

Verificări externe  150

Confirmări autenticitate documente 187

AUTORIZĂRI CREWING  

Prelungire autorizaţii crewing 4

Retragere autorizaţii crewing 1

Inspecţii crewing 2

Total autorizaţii emise 199

 
 În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, situaţia se prezintă astfel: 

 Serviciul SAR-Poluare: în ceea ce priveşte activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe 
mare conform prevederilor Convenţiei SAR ’79, pe parcursul lunii noiembrie a fost coordonată o 
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activitate în acest sens, conform unei alerte reale primite. A fost monitorizată şi raportată zilnic 
situaţia existentă la navele eşuate în zona Sulina, m/v «JUPITER» şi m/v «TURGUT S». 

 Serviciul Dirijare Trafic  a  monitorizat  şi  controlat  mişcările  navelor în portul Constanţa,                
  după cum urmează: 

  sosiri   -  410;  
 plecări -  415; 
 mutări  -   67. 

 

 În luna noiembrie 2010, activitatea Serviciului Investiţii, Achiziţii Publice s-a desfăşurat după cum 
urmează: 
 În data de 02.11.2010, s-a încheiat contractul de furnizare pentru „Autocisternă produse 

petroliere” cu ofertantul declarat câştigător S.C. SCHRADER MEDIAŞ S.R.L. Durata de furnizare 
este de 45 de zile; 

 În data de 17.11.2010, s-a încheiat contractul pentru proiectare şi execuţie lucrări „Platformă 
amplasare containere, containere 4 module, branşament electric, racord la reţeaua de apă şi 
canalizare, împrejmuire - Oficiu de Căpitănie Moldova Veche” cu ofertantul câştigător, SC 
TEHNIX SRL Bacău.Termenul de execuţie este de 120 zile de la obţinerea autorizaţiei de 
construire; 

 Contractul de execuţie lucrări „Container (2 module) Oficiu Căpitănie Zimnicea” a fost atribuit 
ofertantului SC ALFA CONTAINER SRL Constanţa. Contractul s-a semnat în data de 
18.11.2010 şi are durata de execuţie de o zi de la predarea amplasamentului; 

 În vederea racordării sediului Căpităniei Portului Cernavodă la sistemul termic al oraşului, s-au 
achiziţionat direct serviciile de proiectare de la societatea PROTERMINT SRL Cernavodă. 
Contractul de proiectare s-a semnat în data de 19.11.2010, pentru o durată cumulată a 
termenelor de predare pe faze de proiectare de 15 zile. 

 

 Serviciul Supraveghere Piaţă, a executat următoarele activităţi specifice: 
 supraveghere piaţă ambarcaţiuni de agrement: au fost efectuate acţiuni de control la 

introducerea pe piaţă a produselor reglementate prin HG 2195/2004 (ambarcaţiuni de agrement 
şi componente pentru acestea) la 3 firme; 

 inspecţii tehnice ambarcaţiuni de agrement:: au fost efectuate două inspecţii iniţiale şi o inspecţie 
periodică/ocazională; 

 certificarea capabilităţii tehnice a 5 firme, producătoare în domeniul naval; 
 alocare cod de producător de ambarcaţiuni de agrement: in prezent exista 77 producători de 

ambarcaţiuni care au alocat cod de identificare ca producător de ambarcaţiuni. 
 

Referitor la activităţile desfăşurate în luna noiembrie 2010, în cadrul Căpităniilor Zonale, situaţia este 
următoarea:  
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 Căpitănia Zonală Constanţa 
 În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii evenimentelor de 
navigaţie, în cursul lunii noiembrie 2010, au fost efectuate 2.759 controale, ocazie cu care au fost 
verificate 1.458 nave româneşti şi 1.301 nave sub pavilion străin. S-au constatat două contravenţii şi 
au fost reţinute 9 nave; 
 s-au desfăşurat verificări ale sistemului 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 noiembrie 2010 
au fost emise 7 avize către navigatori, de notificare şi de atenţionare;  
 În această lună au fost aprobate şi supravegheate 32 andocări/lansări. Nu au fost semnalate 
probleme deosebite în timpul acestor operaţiuni. De asemenea, au fost eliberate 33 autorizaţii de 
reparaţii la navele staţionate în port; 
 Au fost aprobate şi supravegheate 150 operaţiuni de bunkeraj la nave; 
 În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a poluării, au fost efectuate 141 controale la nave, 
fiind aplicată o sancţiune contravenţională. Nu au fost înregistrate cazuri de poluare;  
 Referitor la activitatea de autorizare a agenţilor economici, în perioada raportată au fost eliberate 
5 autorizaţii, prelungite 30 autorizaţii şi au fost retrase 3 autorizaţii. Au fost efectuate operaţiuni de 
control la 12 agenţi economici. 

 
 Căpitănia Zonală Tulcea 
 În luna noiembrie 2010, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea au fost efectuate 
formalităţi de sosire pentru 944 nave, din care 71 maritime, operându-se 142.804 tone marfă.  
 Au fost efectuate formalităţi de plecare pentru 930 nave, din care 72 maritime, operându-se 
121.924 tone marfă. În tranzit, au fost înregistrate 391 nave; 
 S-au efectuat controale pe linia siguranţei navigaţiei la 494 nave, din care 3 nave sub pavilion 
străin, precum şi 42 controale complexe pe linia siguranţei navigaţiei la nave sub pavilion român. Au 
fost reţinute din navigaţie 3 nave;  
 În urma controalelor efectuate s-a aplicat o sancţiune contravenţională şi un avertisment. 

 
 Căpitănia Zonală Giurgiu 
 În cursul lunii noiembrie 2010, au fost înregistrate cu formalităţi de sosire 720 nave, dintre care: 
224 nave fără încărcătură, 458 nave încărcate cu marfă, 64 nave de pasageri, 14 nave tehnice şi 5 
nave de servitute. S-au înregistrat cu formalităţi de plecare 725 nave, dintre care: 216 nave fără 
încărcătură, 477 nave încărcate cu marfă, 3 nave de pasageri, 9 nave tehnice şi 7 nave de servitute. 
Au fost înregistrate 116 nave aflate în tranzit; 
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 Au fost efectuate două operaţiuni de andocare, două de lansare la apă nave, o lansare la apă 
corp nou de navă şi a fost aplicată o amendă contravenţională; 
 În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii evenimentelor de 
navigaţie, în cadrul căpităniilor de port şi oficiilor de căpitănie din subordine s-au efectuat 54 
controale la navele sub pavilion român şi 28 controale la nave sub pavilion străin; 
 Activitatea de trecere cu bacul a constat în efectuarea a 832 curse, care au înregistrat 
transportul a 7.342 pasageri şi 7.711 autovehicule; 
 În ceea ce priveşte activitatea de prevenire a poluării, în cursul lunii noiembrie au fost efectuate 
4 controale la nave.  Nu au fost înregistrate cazuri de poluare. 
 Au fost aprobate şi supravegheate 15 operaţiuni de bunkeraj la nave şi au fost efectuate 8 
controale în cadrul activităţii de monitorizare şi control  a conţinutului de sulf din combustibilii navali; 
 În cadrul activităţii de autorizare a agenţilor economici, a fost eliberată o autorizaţie pentru 
activităţi de transport fluvial şi au fost reconfirmate 3 autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de 
transport naval . 

 
 Căpitănia Zonală Galaţi  
 În perioada raportată s-au efectuat formalităţi de sosire/plecare la 2.327 nave şi au tranzitat fără 
formalităţi zona de jurisdicţie a C.Z.Galaţi 5.747 nave. Au fost supravegheate prin VTMIS (intrări, 
ieşiri, manevre) 3.686 nave; 
 Privind trecerile cu bacul, s-au efectuat 9.394 curse, fiind asigurat transportul a 112.120 pasageri 
şi 81.642 autovehicule; 
 În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii evenimentelor de 
navigaţie, în cadrul căpităniilor de port şi oficiilor de căpitănie din subordine au fost efectuate 161 
controale, ocazie cu care au fost verificate 78 nave sub pavilion român şi 83 nave sub pavilion 
străin; 
 S-au efectuat 10 inspecţii tehnice privind operaţiuni de încărcare/descărcare produse petroliere 
la nave şi supravegherea acestora pe timpul operării, două inspecţii pentru certificare GAS FREE şi 
o inspecţie în vederea eliberării permisului de lucru cu foc deschis; 
 În această lună au fost aprobate şi supravegheate 53 andocări/lansări, au fost supravegheate 82 
operaţiuni de bunkeraj în alte locuri decât cele special amenajate. Au fost eliberate 5 autorizaţii de 
reparaţii la nave, 7 avize pentru înfiinţarea unui punct de lucru izolat şi o autorizaţie de construcţie 
navă nouă; 
 Pe linia prevenirii poluării la nave, în luna noiembrie au fost efectuate 12 controale, fiind 
înregistrat un caz de poluare;  
 În activitatea de autorizare a agenţilor economici, a fost eliberată o autorizaţie privind efectuarea 
de activităţi de transport naval şi s-au reconfirmat prin viză anuală 8 autorizaţii. 

 
 Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin 
 În luna noiembrie 2010, au fost  înregistrate 1.871 nave intrate în port cu formalităţi de sosire, 
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din care: 452 nave fără marfă, 1.145 cu marfă şi 274 nave cu marfă în tranzit, precum şi 1.865 nave 
ieşite din port cu formalităţi de plecare, din care: 404 nave fără marfă, 1.188 cu marfă şi 273 nave cu 
marfă în tranzit; 
 Au fost verificate, urmărindu-se valabilitatea documentelor, 1.871 nave la sosirea şi 1.865 nave 
la plecarea din port;   
 Au fost înregistrate în trafic internaţional şi cabotaj 2.849 nave, din care: 2.701 nave aflate în 
voiaje internaţionale şi 148 nave în cabotaj;  
 În această lună au fost efectuate 3 inspecţii tehnice la ambarcaţiuni mici şi au fost aprobate şi 
supravegheate 6 operaţiuni de bunkeraj la nave; 
 În ceea ce priveşte activitatea de supraveghere a siguranţei navigaţiei, au fost verificate 8 nave; 
  În ceea ce priveşte activitatea de control, inspecţie şi supraveghere a operării navelor de 
transport produse petroliere, gaze lichefiate şi substanţe lichide nocive, în cursul lunii noiembrie au 
fost inspectate şi supravegheate 8 nave;  
 Pe parcursul lunii noiembrie 2010, în zona de jurisdicţie a C.Z.Drobeta Turnu Severin nu au fost 
înregistrate cazuri de poluare; 
 În cadrul activităţii de autorizare a agenţilor economici, au fost autorizaţi doi agenţi, au fost 
controlaţi 6 agenţi, a fost vizată o autorizaţie, iar o autorizaţie a fost retrasă.   


