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Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii  
 

Ordinul nr. 459/2022 privind măsuri de punere în aplicare a 
dispoziţiilor art. 3ea alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 
833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri 

restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare 
a situaţiei în Ucraina   

 
 
   Art. 1. -   Se desemnează Direcţia transport naval pentru autorizarea 
navelor care arborează pavilion rus să acceseze porturile româneşti, dacă 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3ea alin. (5) din Regulamentul (UE) 
nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în 
vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina, modificat prin 
Regulamentul (UE) nr. 576/2022.   
   Art. 2. -   Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei de acces în 
porturile româneşti al navelor care arborează pavilion rus, prevăzută în anexa 
nr. 1.   
   Art. 3. -   Forma şi conţinutul autorizaţiei de acces în porturile româneşti al 
navelor care arborează pavilion rus sunt prevăzute în anexa nr. 2.   
   Art. 4. -   Prevederile prezentului ordin se aplică şi navelor care şi-au 
schimbat pavilionul rus în pavilionul oricărui alt stat sau care şi-au schimbat 
înmatricularea în Rusia în înmatricularea în oricare alt stat după 24 februarie 
2022.   
   Art. 5. -   Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 6. -   Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii comunică Comisiei 
Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene orice autorizaţie 
acordată potrivit prezentului ordin.   
   Art. 7. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
 

  

 
p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, 

Bogdan-Stelian Mîndrescu, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 4 mai 2022.   
    Nr. 459.   
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Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Procedură din 04 mai 2022 
 

Procedura de emitere a autorizaţiei de acces în porturile 
româneşti al navelor care arborează pavilion rus, din 

04.05.2022   
 
 Art. 1. -   În vederea obţinerii autorizaţiei de acces într-un port românesc al 
unei nave care arborează pavilion rus, agentul navei trebuie să transmită 
electronic, la adresa de e-mail dtndir@mt.ro, cu cel puţin 3 zile lucrătoare 
înainte de intrarea în zona de control al traficului, următoarele documente şi 
informaţii:   
   a) solicitarea agentului navei, potrivit modelului din anexa nr. 1;   
   b) declaraţia pe propria răspundere, potrivit modelului din anexa nr. 2;   
   c) certificatul de naţionalitate al navei;   
   d) formularul FAL nr. 2: Declaraţie de marfă, astfel cum este prevăzut în 
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transportului şi infrastructurii nr. 1.413/2012 
pentru publicarea acceptării unor amendamente la anexa la Convenţia privind 
facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), 1965, adoptate de Organizaţia 
Maritimă Internaţională prin Rezoluţia FAL.8 (32) a Comitetului de Facilitare 
din 7 iulie 2005 şi prin Rezoluţia FAL.10 (35) a Comitetului de Facilitare din 16 
ianuarie 2009;   
   e) contracte comerciale referitoare la marfă/facturi/orice alt document 
comercial relevant care să ateste că marfa se încadrează în unul dintre 
cazurile prevăzute la art. 3ea alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al 
Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acţiunile 
Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina, modificat prin Regulamentul (UE) 
nr. 576/2022, pentru care s-a solicitat derogarea şi autorizarea accesului în 
port.   
   Art. 2. -   În temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
Direcţia transport naval solicită sprijinul autorităţilor/instituţiilor publice, în 
vederea verificării/clarificării documentelor şi informaţiilor transmise de agentul 
navei potrivit art. 1, precum şi pentru obţinerea unor noi date şi informaţii pe 
care le consideră relevante în vederea fundamentării deciziei de a emite sau 
nu autorizaţia de acces în port.   
   Art. 3. -   Direcţia transport naval emite autorizaţia de acces în port în 
termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării agentului navei.   
   Art. 4. -   În cazul în care, în urma analizării documentelor şi informaţiilor 
transmise de agentul navei potrivit art. 1, precum şi a datelor şi informaţiilor 
obţinute potrivit art. 2, se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru 
autorizarea accesului în port, Direcţia transport naval notifică agentul navei în 
acest sens.   
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ANEXA Nr. 1  
la procedură   

 
Solicitare 
- model -   

 
    Antetul societăţii   
    (numele oficial complet, adresa oficială completă,   
    numărul de ordine din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare 
fiscală)   
 

Nr. . . . . . . . . . .   
Data: . . . . . . . . . .   

 
    Către: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii   
    Direcţia transport naval   
 
    Ref.: solicitare derogare de la măsura restrictivă prevăzută la art. 3ea din 
Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri 
restrictive având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în 
Ucraina, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 576/2022   
 
    Prin prezenta, societatea.......... (a se introduce numele oficial complet), în 
calitate de agent al navei.......... (denumirea navei), pavilion Rusia.......... (după 
caz, pavilionul deţinut după 24 februarie 2022), cu număr de identificare 
IMO.........., tipul navei.........., capacitate deadweight.........., solicit derogare de 
la măsura restrictivă prevăzută la art. 3ea din Regulamentul (UE) nr. 
833/2014, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 576/2022, şi obţinerea 
autorizaţiei de acces în portul.......... al navei.......... (denumirea navei), în 
condiţiile prevăzute la art. 3ea alin. (5) lit........... din Regulamentul (UE) nr. 
833/2014, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 576/2022.   
    În acest sens, ataşez următoarele documente şi informaţii:   
   1. . . . . . . . . . .    
   2. . . . . . . . . . .    
   3. . . . . . . . . . .    
    . . . . . . . . . .   
 

  

 

Director general, 
. . . . . . . . . . 

(nume, prenume, semnătura, ştampila societăţii) 
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ANEXA Nr. 2  
la procedură   

 
Declaraţie pe propria răspundere 

- model -   
 
    Subsemnatul/Subsemnata,.........., în calitate de director general al 
societăţii.......... (a se introduce numele oficial complet), cetăţenia.........., 
CNP.........., identificat (ă) cu BI/CI nr..........., eliberat (ă) de către.......... la data 
de.........., cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu 
art. 326 din Codul penal şi înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în 
prezentarea documentelor şi informaţiilor constituie fals în declaraţii şi este 
pedepsită conform legii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, 
următoarele:   
   1. toate documentele şi informaţiile furnizate în vederea obţinerii autorizaţiei 
de acces în portul . . . . . . . . . . a navei . . . . . . . . . . care arborează pavilion 
rus (după caz, pavilionul deţinut după 24 februarie 2022) sunt complete, reale 
şi corecte în fiecare detaliu prezentat;   
   2. îmi dau acordul privind accesarea şi prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi de alte 
autorităţi/instituţii publice care vor oferi date şi informaţii în vederea 
fundamentării deciziei de a emite sau nu autorizaţia de acces în port.   
 

  

 

Director general, 
. . . . . . . . . . 

(nume, prenume, semnătura, ştampila societăţii) 
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ANEXA Nr. 2    
 

AUTORIZAŢIE DE ACCES 
- model -      

 

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII 
DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL 

Nr. . . . . . . . . . .   
Data: . . . . . . . . . .   

 
    Către: solicitant (agentul navei, numele oficial complet, adresa oficială 
completă)   
    Spre ştiinţă:   
    AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ   
    Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. 
Constanţa/Compania Naţională "Administraţia   
    Porturilor Dunării Maritime" - S.A. (după caz)   
    AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ   
    Ca urmare a Adresei dumneavoastră nr. . . . . . . . . . ., înregistrată la 
Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii cu nr. . . . . . . . . . ., şi a analizării documentelor şi informaţiilor 
transmise,   
    în temeiul art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 
privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,   
    în conformitate cu prevederile art. 3ea alin. (5) lit........... din Regulamentul 
(UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive 
având în vedere acţiunile Rusiei de destabilizare a situaţiei în Ucraina, 
modificat prin Regulamentul (UE) nr. 576/2022, prin prezenta se   

AUTORIZEAZĂ   
    accesul în portul . . . . . . . . . . al navei . . . . . . . . . . (denumirea navei), 
pavilion Rusia (după caz, pavilionul deţinut după 24 februarie 2022), cu număr 
de identificare IMO . . . . . . . . . ., tipul navei . . . . . . . . . ., capacitate 
deadweight . . . . . . . . . ., proprietar/armator/navlositor . . . . . . . . . . (denumirea 
companiei şi numărul de identificare, după caz), în vederea descărcării . . . . . . 
. . . . (cantitatea şi tipul mărfii), având destinaţia . . . . . . . . . .   
   

 

Director, 
. . . . . . . . . . 

(nume, prenume, semnătura, ştampila Direcţiei transport naval) 

    Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti   
    Tel.: 021.319.62.03, fax: 0374.808.432   
    e-mail: dtndir@mt.ro   
    www.mt.ro   
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