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În cadrul Direcţiei de Inspecţii şi Securitate Navală, în cursul lunii septembrie 2008: 
 
o Serviciul Certificare Tehnică Nave/FSC şi Inspectorate 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 ocazională, o 
inspecţie iniţială, 2 inspecţii recertificare, 8 inspecţii anuale, 9 inspecţii ocazionale, 4 inspecţii 
pe uscat, 2 inspecţii speciale de stare tehnică şi 2 inspecţii supraveghere reparaţii nave; 

• La navele de navigaţie interioară au fost efectuate: o inspecţie iniţială, 39 inspecţii de reînnoire 
certificate, 148 inspecţii anuale, 23 inspecţii ocazionale, 31 inspecţii în doc, 2 inspecţii stare 
tehnică şi prelungire CTNI, 3 inspecţii speciale, 5 inspecţii de înmatriculare şi au fost 
supravegheate lucrările de reparaţii la 35 nave. A mai fost efectuată o inspecţie în vederea 
eliberării Certificatului ADN-D pentru o navă şi au fost eliberate 3 certificate de tonaj; 

• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 82 inspecţii periodice, 78 inspecţii pentru 
înmatriculare, o inspecţie pentru reînmatriculare;  

• La motovehicule nautice: au fost efectuate 10 inspecţii; 
• Au fost autorizaţi 15 sudori, au fost avizate 4 documentaţii tehnice, s-au eliberat documente 

pentru înmatriculare – reînmatriculare la o navă maritimă şi 2 nave fluviale; 
• S-au supravegheat materiale şi produse industriale pentru certificare după cum urmează: 61,02 

tone tablă, 10 buc. bloc ventile şi 15 buc stingătoare şi s-au verificat 2 buc. elice; 
• La platforma Gloria s-au efectuat probe la tablourile electrice şi o inspecţie la gruiul de salvare 

barca nr. 2. 
 
o Avizări Produse Navale şi Industriale:  
 

• În cursul acestei luni s-au avizat documentaţiile tehnice pentru 8 societăţi. 
 
o Acreditări/autorizări societăţi / laboratoare / personal:  
 

• Au fost autorizaţi 9 sudori, un producător în domeniul naval şi industrial, a fost acreditat un 
laborator de încercări probe şi analize în domeniul naval; 

• S-a efectuat supraveghere echipamente şi produse (navale si industriale) pentru o societate 
comercială; 

• La ambarcaţiunile de agrement au fost efectuate: 4 inspecţii de înmatriculare.  
 

o Serviciul Înmatriculări Nave a fectuat următoarele operaţiuni: 
 

• Nave maritime şi de navigaţie interioară   
 

- Autorizare şi înscriere nave în construcţie : 2 
- Eliberare permis provizoriu de arborare a pavilionului  român pentru nave nou construite: 2  
- Prelungire valabilitate permis provizoriu arborare pavilion român : 2 
- Scoatere din evidenţă nave nou construite : 10 



- Acordarea dreptului de arborare a pavilionului român, înmatricularea navelor şi eliberarea 
actelor de naţionalitate : 14 

- Eliberarea actelor de naţionalitate ca urmare a modificării datelor menţionate în registrele 
matricole :25  

- Eliberare duplicate acte de naţionalitate :3 
- Prelungire valabilitate  acte  naţionalitate : 48  
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate nave:  45 
- Autorizaţii modificare navă : 2 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere/contracte de bare-boat/contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori : 19 
- Radiere transcriere sarcini :17 
- Înscriere în registrele matricole a procesului verbal de sechestru :4 
- Transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave :8  
- Radiere transcriere garanţii reale mobiliare pt. nave : 7 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere nave : 5 
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. nave : 29 
 

• Ambarcaţiuni  de agrement  
 
- Autorizare şi înscriere ambarcaţiuni în construcţie :1  
- Scoatere din evidenta ambarcaţiuni  nou construite : 1 
- Acordare drept de arborare a pavilionului român, înmatriculare ambarcaţiuni şi eliberare 

acte de naţionalitate   : 132 
- Eliberare acte de naţionalitate ca urmare a modificării datelor menţionate în registrele 

matricole : 11 
- Eliberare duplicate acte de  naţionalitate : 3 
- Prelungire valabilitate  acte de  naţionalitate : 55 
- Transcriere transmitere drept de proprietate şi eliberare acte de naţionalitate ambarcaţiuni:  

26 
- Transcriere transmitere drept de proprietate ambarcaţiuni agrement în construcţie :2 
- Inspectii tehnice anuale pt. ambarcaţiuni mici (luntre, lotcă) : 90 
- Transcriere sarcini (contracte de închiriere / contracte de bare-boat / contracte de leasing) 

încheiate între proprietari români şi operatori români sau străini ori între operatori :5 
- Radiere transcriere sarcini : 2 
- Suspendare drept arborare pavilion roman : 1 
- Retragere drept de arborare a pavilionului roman şi radiere ambarcaţiuni :12  
- Eliberare certificate privind menţiunile din registrele matricole/evidenţă pt. ambarcaţiuni: 

18. 
 

o Serviciul Port State Control a inspectat şi reinspectat PSC un număr de 89 de nave. Au fost 
reţinute 2 nave pentru deficienţe ce ar fi putut periclita siguranţa navigaţiei. Toate datele au fost 
introduse în baza de date SIRENAC a Paris MoU şi în baza de date BSIS a BSMoU. 
 
o Serviciul Inspecţii, Control, Operare, Mărfuri Periculoase a executat mai multe activităţi, 
după cum urmează: 

- au fost efectuate 112 inspecţii în vederea eliberării permisului de operare; 
- au fost supravegheate un număr de 110 nave; 
- au fost efectuate un număr de 15 inspecţii pentru eliberarea permiselor de “gas free”; 
- a fost efectuată o inspecţie pentru eliberarea certificatului de conformitate - terminal. 

 
o Direcţia de Certificare şi Examinare Personal Navigant, în cursul lunii septembrie, a 

efectuat următoarele operaţiuni: 



 
Nr. crt. 

  
Operaţiuni prestate 

 
             Sept.

2008
  

SICPNM CONSTANŢA   

1.  Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CM 97
2.  Preschimbări/ duplicate CM 37
3.  Eliberare certificate de competenţă (brevete/certificate de capacitate 

maritime şi maritim portuare) - COC 
256

4.  Reconfirmări certificate de competenta - COC 226
5.  Preschimbări/ duplicate COC 8
6.  Eliberări atestate de confirmare brevete maritime (ABV99) 231
7.  Eliberări atestate de confirmare certificate de capacitate maritime (ACC99) 71
8.  Certificate naţionale de specializare (FTK) 109
9.  Certificate naţionale de specializare (STK-P) 52
10.  Certificate naţionale de specializare (STK-CH) 46
11.  Certificate naţionale de specializare (STK-LPG) 8
12.  Certificate naţionale de specializare (BRS) 3
13.  Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 89
14.  Preschimbări CAA 114
15.  Prelungiri CM (vize) 1158
16.  Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 4475
17.  Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 591

  
SICPNF GALAŢI 

 

1.  Înmatriculare şi reînmatriculare (carnete de marinar) - CS 42
2.  Preschimbări/ duplicate CM 85
3.  Eliberare/ Preschimbare  documente de atestare (brevete/certificate de 

capacitate fluviale) - DA 
52

4.  Preschimbări/ duplicate DA 409
5.  Eliberări certificate de conducător de ambarcaţiune de agrement - CAA 364
6.  Preschimbare/ duplicate CAA 88
7.  Prelungiri CM (vize) 21
8.  Adnotări de stagii de îmbarcare (Îmbarcări/Debarcări) 1770
9.  Eliberări copii foi matricole şi transfer de foi matricole 96
10.  Sesiuni examen profesionişti 2
11.  Sesiuni examen conducători ambarcaţiune agrement 6
12.  Sesiuni examen consilieri de siguranţă 1
13.  Eliberare certificate consilieri de siguranţă 3
14.  Eliberare certificat radar 23
15.  eliberare carnet serviciu 68
16.  preschimbare carnet de serviciu 1
17.  eliberare certificat pasagere 1

  
SEC-STCW  

 

1.  sesiuni examen brevetaţi  4
2.   înscrişi 154
3.   promovaţi 93
4.   restanţieri 28
5.   nepromovaţi 25
6.  sesiune examen nebrevetaţi 4
7.   înscrişi 46



8.   promovaţi 22
9.   restanţieri 5
10.   nepromovaţi 17
11.  sesiuni conducători ambarcaţiune agrement 2
12.   înscrişi 83
13.   promovaţi 73
14.   nepromovaţi 7
15.  verificări externe  133
16.  confirmări autenticitate documente 102

  
AUTORIZĂRI CREWING 

 

1.  eliberare autoriz. crewing 1
2.  prelungire autoriz. crewing 2
3.  inspecţii crewing 5
4.  Total autorizaţii valabile 119

 
o În cadrul Centrului Maritim de Coordonare, în cursul lunii septembrie 2008, situaţia este 
următoarea: 
o  Serviciul SAR-Poluare 
În cadrul activităţii de căutare şi salvare a vieţii omeneşti pe mare, conform prevederilor 
Convenţiei SAR `79, au fost coordonate 3 acţiuni de salvare de vieţi omeneşti pe mare şi au fost 
înregistrate 4 alerte false. 
   Serviciul Dirijare Trafic a monitorizat şi controlat mişcările de  nave în portul Constanţa astfel: 
- sosiri –   416; 
- plecări – 394; 
- mutări -   84. 
  
o  Serviciul Investiţii Achiziţii Publice, în cursul lunii septembrie, a publicat anunţuri de 
participare în SEAP pentru atribuirea următorului contract: 
- „Reînnoire contract de licenţiere Microsoft şi pachetul de servicii upgrade asociate”.  
Procedura aplicată: licitaţie deschisă prin mijloace electronice. Depunerea ofertelor va avea loc în 
data de 21.10.2008. 
• Proceduri de atribuire în curs de desfăşurare: 

- „Aplicaţie personal navigant - SEAFERERS”.  Procedura aplicată – licitaţie deschisă prin 
mijloace electronice. Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 09.09.2008;  
- „Sediu Căpitănie Constanţa Sud Agigea”. Procedura aplicată – cerere de oferte. Deschiderea  
ofertelor a avut loc în data de 10.09.2008;  
- „Şalupe cu corp metalic Al.”. Procedura aplicată – licitaţie deschisă prin mijloace electronice.  

• Depunerea ofertelor a avut loc în data de 19.09.2008;  
-„Soft Web Design”. Procedura aplicată –licitaţie deschisă prin mijloace electronice. 
Deschiderea ofertelor a fost reprogramată  în data de 23.09.2008.  

• În luna septembrie a fost încheiat Contractul de lucrări „Sediu Căpitănie Zonală Giurgiu” cu 
societatea  S.C.EUROSTRADE SRL Comana. Data încheierii contractului 11.09.2008. 

 
o Serviciul Supraveghere Piaţă, în cursul lunii septembrie, a desfăşurat următoarele activităţi 

specifice: 
• Controale efectuate la producătorii şi distribuitorii de ambarcaţiuni de agrement şi accesorii 

pentru acestea, în conformitate cu cerinţele HG 2195/2004 privind stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement: 
- Fair Play - Giurgiu  – producător de ambarcaţiuni de agrement; 
- Unicomp - Bucureşti – importator  de ambarcaţiuni de agrement. 

• Inspecţii efectuate la ambarcaţiuni de agrement: 



- 5 inspecţii tehnice în vederea înmatriculării ambarcaţiunilor de agrement, în valoare totală de 
1399 lei. 

- două  inspecţii în vederea acreditării laboratorului firmei S.C. ELCOMEX I.E.A. Cernavodă  
şi pentru autorizarea producătorului la AZIELA Prescom Ploieşti. 

 
În cele ce urmează se prezintă activităţile desfăşurate în luna septembrie în cadrul Căpităniilor Zonale: 
 

o Căpitănia Zonală Constanţa 
  

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Constanţa au fost efectuate un număr de 3.540 
controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 2.233 nave româneşti şi 1.307 nave sub 
pavilion străin. S-au constatat 4 contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 
27.000 lei. 

Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a C.Z. Constanţa, în luna septembrie 
2008 au fost emise 7 avize către navigatori de notificare, privind avizele rămase în vigoare la data de 
01 septembrie 2008, 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 si 
Mangalia. 

Având în vedere condiţiile hidro-meteorologice din luna septembrie 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 34 
andocări / lansări. De asemenea, au fost eliberate un număr de 51 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 Tulcea: 
 

În luna Septembrie 2008 au fost efectuate formalităţi de sosire/ plecare la un număr de 2641 
din porturile de pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea, din care 2453 nave fluviale şi 194 
nave maritime sub pavilion roman şi străin,  operându-se o cantitate totală de marfă de 149633 tone.  

În cursul lunii septembrie 2008, pe raza de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Tulcea  au avut loc 5 
evenimente/incidente de navigaţie. În continuare  prezentăm două dintre acestea : 

1. La data de 04.09.2008, orele 16.oo, Dunărea Veche – sat Mila 23, ambarcaţiunea 0354 - Dej 
cu motor 40 C.P, pavilion român, a abordat o ambarcaţiune cu motor de 4 C.P, ce naviga regulamentar 
cu 4 pasageri la bord. Cele două ambarcaţiuni au fost avariate. Evenimentul s-a produs pe fondul 
conducerii imprudente a amabarcaţiunii 0354 Dej, cel care o conducea nefiind posesor al certificatului 
de conducător. În cauză s-a început urmărirea penală pentru infracţiunea de conducerea navei fără 
calificare. 

2. În noaptea de 19-20.09.2008, canal Sulina, Mm.12+200 m, mal drept, com.Crişan, 
construcţia plutitoare (ex.ponton dormitor) 7839, pavilion român, aflată acostată în malul drept al 
canalului Sulina, s-a înclinat în bordul tribord circa 45 grade şi s-a scufundat cca 50%. Nava a fost 
asigurată la mal cu parâme suficiente. S-a intervenit cu două macararale plutitoare şi două utilaje de la 
mal, dar nu s-a reuşit ranfluarea. Cercetarea se efectueaza de ofiţerii Căpităniei Sulina. 
 

o Căpitănia Zonală Giurgiu: 
 

Căpitănia Zonală Giurgiu a efectuat în cursul lunii septembrie 2008 formalităţi de 
sosire/plecare la un număr de 1090 nave. În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei 



şi prevenirea apariţiei evenimentelor de navigaţie în cadrul căpităniilor de port şi oficiilor de căpitănie  
din subordine, s-au efectuat un număr de 52 de controale la navele româneşti şi 31 de controale la nave 
sub pavilion străin. 

Au fost efectuate două controale, pe linia prevenirii poluării, la nave.  
În cursul lunii septembrie s-au supravegheat trei andocări şi trei lansări de navă pentru reparaţii 

corp şi s-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 23 nave de navigaţie interioară. 
Pentru reglementarea navigaţiei, în zona de jurisidicţie a Căpităniei Zonale Giurgiu, în luna 

septembrie s-a emis un aviz către navigatori referitor la lucrările subacvatice de montare a cablurilor 
optice în zona fluvială 494+800 – port Ruse, Bulgaria în perioada 11.09 – 15.09.2008. 

În cursul lunii septembrie 2008 s-a emis 1 autorizaţie pentru desfăşurarea activităţilor de  
transport naval fluvial de mărfuri şi/sau de pasageri, au fost reconfirmate prin viză anuală 2  autorizaţii  
de funcţionare şi au fost retrase 2 autorizaţii pentru desfăşurarea activităţilor de transport naval şi 
activităţi conexe şi auxiliare acestora. 
 

o Căpitănia Zonală Galaţi: 
 

          În această lună s-au efectuat formalităţi de sosire/plecare la 2.418 de nave, au tranzitat fără 
formalităţi zona de jurisdicţie a C.Z. Galaţi un număr de 7.179 de nave.  

În luna septembrie au fost dirijate prin Port Control – VTMIS (intrări, ieşiri, manevre) un 
număr de 2.415 nave şi au fost supravegheate prin Trafic Control un număr de 11.737 nave (cumulat 
de la toate căpităniile şi oficiile de căpitănie din structura Căpităniei Zonale Galaţi). 

Privind trecerile organizate cu bacul s-au efectuat 9.089 curse (treceri bac) transportându-se 
139.609 pasageri şi 93.999 vehicule (cumulat la toate căpităniile şi oficiile de căpitănie). 

În vederea respectării normelor privind siguranţa navigaţiei şi prevenirii apariţiei 
evenimentelor de navigaţie, în cadrul Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate un număr de 201 
controale, ocazie cu care au fost verificate un număr de 74 nave româneşti şi 127 nave sub pavilion 
străin. S-au constatat 6 contravenţii, amenzile aplicate în aceste cazuri având o valoare de 100 lei.  

În zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi au fost efectuate inspecţii tehnice privind 
operaţiuni de încărcare/descărcare produse petroliere la cinci nave şi supravegherea acestora pe timpul 
operării.  A fost efectuată o inspecţie în vederea eliberării certificatului GAS FREE. 

În această lună au fost aprobate şi supravegheate de ofiţerii de căpitănie un număr de 35 
andocări şi 38 lansări la apă, s-au emis douăzeci şi două de autorizări de bunkeraj, o autorizaţie de 
reparaţii la nave, două autorizaţii de construcţie navă şi una de dezmembrare navă. 
            Au fost emise două avize pentru înfiinţare puncte de lucru izolate.  

În luna septembrie s-au efectuat inspecţii şi măsurători la un număr de 20 ambarcaţiuni mici. 
Pentru reglementarea navigaţiei în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi, în luna 

septembrie 2008 au fost emise 7 avize către navigatori de atenţionare privind unele lucrări de 
scafandrerie şi dragaj în vederea ranfluării epavei pasagerului „Transilvania”, privind reglementarea 
trecerii pe sub podurile de la Feteşti, privind găsirea unei ambarcaţiuni de agrement cu motor (fără 
persoane la bord plutind în derivă în zona de jurisdicţie a Căpităniei Galaţi), de atenţionare privind 
încetarea aplicabilităţii unor avize către navigatori.  

În luna septembrie 2008 în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Galaţi au fost înregistrate 2 
evenimente de navigaţie după cum urmează: 

o Căpitănia Portului Galaţi 
• La data de 27.09.2008 orele 1400 ambarcaţiunea de agrement cu motor nr. GL 0576 sub pavilion 
român, în timp ce traversa Dunărea în zona Mm 73, având la bord 7 persoane ambarcate, s-a răsturnat 
şi scufundat la cca. 200 m de malul drept al Dunării. Evenimentul s-a produs din cauza factorilor 
hidro-meteorologici nefavorabili (vânt şi valuri mari), pe fondul unui comportament necorespunzător 
în barcă şi a unui număr prea mare de persoane aflate în ambarcaţiune. În urma răsturnării 
ambarcaţiunii numai 6 persoane au fost recuperate din apă, una a decedat. Dosarul este în curs de 
cercetare atât de organele de Căpitănie cât şi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi. 

o Căpitănia Portului Hârşova 



• La data de 06.09.2008, la ora 2330, convoiul S/M LOISAH, în cuplu cu şlepul DSH 1001, navigând 
amonte la km 42+300 a lovit un obiect aflat în imersiune la deschiderea dinspre malul drept a podurilor 
de la Feteşti. În urma acestei coliziuni S/M LOISAH a suferit avarii la corp sub linia de plutire. 
Evenimentul s-a produs din cauza nerespectării Regulamentului de Navigaţie pe Dunăre, fapt pentru 
care conducătorul ş/m LOISAH a fost sancţionat contravenţional. Evenimentul este cercetat de ofiţerii 
Căpităniei Hârşova. 

 
o Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin 

 
În luna septembrie 2008, un număr de 1931 nave au intrat în port cu formalităţi de sosire 

efectuate, din care: 406  nave fără marfă, 1420 cu marfă şi 105 nave cu marfă în, precum şi un număr 
de 1918 nave ieşite din port cu formalităţi de plecare efectuate, din care: 435 nave fără marfă, 1378 cu 
marfă şi 105 nave cu marfă în tranzit. 
 Pe parcursul lunii septembrie 2008, în cadrul operaţiunilor curente şi obligatorii de control au 
fost efectuate 130 de controale la nave sub pavilion român şi 119 la nave sub pavilion străin. 

În cursul acestei luni, în zona de jurisdicţie a Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin au fost 
consemnate  2 evenimente de navigaţie după cum urmează: 

o Oficiul de Căpitănie Calafat : 
1. În data de 12.09.2008 s-a petrecut un eveniment de navigaţie, soldat cu punerea pe uscat a 

convoilui Împ. HARTA sub pavlion Ungaria la Km.flv. 737+500 - limita dreaptă a şenalului navigabil. 
Evenimentul este în curs de cercetare la nivelul Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin. 

2. Evenimentul de navigaţie petrecut la data de 16.09.2008, soldat cu punerea pe uscat a navei 
de pasageri AMADEUS CLASIC, sub pavilion român la km.flv. 738. Dosarul a fost finalizat cu viză 
fară declaraţii. 
             În cursul lunii septembrie 2008, situaţia autorizării şi controlului agenţilor economici se 
prezintă astfel:  

 nr. agenţi economici autorizaţi de : 1; 
 autorizaţii vizate : 3 ; 
 nr. autorizaţii retrase în luna septembrie: 4; 
 nr. agenţi economici controlaţi  în luna septembrie: 6.     

  


