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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 69/1998 privind unele mãsuri
de protecþie pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare
a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române
În temeiul art. 12 din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998,
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. 1. Ñ Se aprobã Normele de aplicare a Ordonanþei
Guvernului nr. 69/1998 privind unele mãsuri de protecþie
pentru personalul al cãrui contract individual de muncã va
fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective determinate
de reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate
Române, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

Art. 2. Ñ Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale,
Ministerul Finanþelor, Comisia Naþionalã pentru Statisticã,
Ministerul Transporturilor, Regia Autonomã ”Societatea
Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ, Societatea de Servicii
de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A. ºi Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni vor lua mãsurile necesare în
vederea aplicãrii normelor prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finanþelor,
Decebal Traian Remeº
Ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucureºti, 30 septembrie 1998.
Nr. 668.
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ANEXÃ

NORME
de aplicare a Ordonanþei Guvernului nr. 69/1998 privind unele mãsuri de protecþie pentru personalul
al cãrui contract individual de muncã va fi desfãcut ca urmare a concedierilor colective
determinate de reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române
cu art. 1 din Ordonanþa

Sociale ºi Ministerului Transporturilor situaþia cuprinzând

Guvernului nr. 69/1998, beneficiazã de mãsurile de protec-

numãrul personalului disponibilizat, pe judeþe, conform

þie salariaþii disponibilizaþi prin concedieri colective, efectu-

anexei nr. 2b) la prezentele norme.

Art. 1. Ñ În conformitate

ate în baza art. 51 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a

Art. 5. Ñ Câºtigul salarial mediu net pe ramurã, prevã-

Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate

zut la art. 2 alin. (1) din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998,

române ºi reorganizarea Societãþii Naþionale a Cãilor

este câºtigul salarial mediu net lunar pe ramura

Ferate Române.

”Transporturi terestre; transporturi prin conducteÒ, comuni-

Art. 2. Ñ Numãrul persoanelor disponibilizate se deter-

cat, în scris, Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale ºi

minã în funcþie de numãrul efectiv de salariaþi existent la

Ministerului Transporturilor de cãtre Comisia Naþionalã pen-

data reorganizãrii ºi de numãrul de salariaþi preluat de

tru Statisticã pânã la data de 25 a lunii pentru luna ante-

compania naþionalã, societãþile naþionale ºi societãþile

rioarã.

comerciale înfiinþate în baza art. 43 alin. (1) din Ordonanþa

Art. 6. Ñ (1) Direcþiile generale de muncã ºi protecþie

de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998, denumite în continu-

socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor cal-

are societãþi comerciale, precum ºi de numãrul de salariaþi

cula, iniþial, sumele aferente plãþilor compensatorii pe baza

rãmas la Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã a Cãilor

câºtigului salarial mediu net lunar pe ramura ”Transporturi

Ferate RomâneÒ dupã reorganizare.

terestre; transporturi prin conducteÒ, cunoscut la data des-

Art. 3. Ñ În carnetul de muncã al persoanei cãreia i

facerii contractului individual de muncã.

s-a desfãcut contractul individual de muncã ºi care benefi-

(2) Regularizarea sumelor aferente plãþilor compensatorii

ciazã de plata compensatorie se va face ºi menþiunea

cuvenite se va face în termen de cel mult 15 zile de la

”Beneficiar de drepturi, conform Ordonanþei Guvernului

comunicarea de cãtre Comisia Naþionalã pentru Statisticã a

nr. 69/1998Ò.

câºtigului salarial mediu net lunar pe ramura ”Transporturi
salariaþii cãrora li s-a

terestre; transporturi prin conducteÒ, pentru luna în care s-a

contractul individual de muncã se vor întocmi în

stabilit dreptul la plata compensatorie, respectiv luna în

Art. 4. Ñ (1) Listele cuprinzând
desfãcut

patru exemplare, potrivit anexelor nr. 1a) ºi 1b) la prezen-

care s-a desfãcut contractul individual de muncã.

tele norme, de cãtre Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã

(3) În situaþiile în care beneficiarii plãþilor compensatorii

a Cãilor Ferate RomâneÒ, pe judeþele în care îºi au

solicitã încasarea întregii sume într-o singurã tranºã, în

domiciliul salariaþii disponibilizaþi ºi în ordinea vechimii în

conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanþa

muncã. Listele vor fi transmise direcþiilor generale de

Guvernului nr. 69/1998, direcþiile generale de muncã ºi pro-

muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului

tecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti,

Bucureºti, în douã exemplare, ºi Societãþii de Servicii de

ºi Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de

Management Feroviar

”S.M.F.Ò Ñ S.A., un exemplar, în

Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A., vor calcula ºi vor

termen de cel mult 30 de zile de la data intrãrii în vigoare

vira cãtre sucursalele judeþene ale Casei de Economii ºi

a hotãrârilor Guvernului de înfiinþare a societãþilor comer-

Consemnaþiuni suma integralã cuvenitã ºi comisionul; elibe-

ciale rezultate din reorganizarea Societãþii Naþionale a

rarea sumelor de bani din contul curent personal purtãtor

Cãilor Ferate Române.

de dobândã se va face de cãtre sucursalele judeþene ale

(2) Un exemplar din listele întocmite potrivit anexei

Casei de Economii ºi Consemnaþiuni numai dupã efectua-

nr. 1a) va fi transmis sucursalelor judeþene ale Casei de

rea regularizãrilor prevãzute la alin. (2) al prezentului

Economii ºi Consemnaþiuni de cãtre direcþiile generale de

articol.

muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului
Bucureºti.
(3) Listele vor fi însoþite de adresa întocmitã potrivit
anexei nr. 2a) la prezentele norme.

Art. 7. Ñ (1) Direcþiile generale de muncã ºi protecþie
socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi
Ministerul Transporturilor, prin Societatea de Servicii de
Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A., vor vira sucursale-

(4) Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã a Cãilor

lor judeþene ale Casei de Economii ºi Consemnaþiuni

Ferate RomâneÒ va înainta Ministerului Muncii ºi Protecþiei

sumele de bani reprezentând plãþile compensatorii, în
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(6) În cazul în care persoanele care au primit sumele

conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) ºi (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998.
(2) Prima operaþiune de virare se va efectua de cãtre
direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, în termen de cel mult
25 de zile de la data depunerii de cãtre Regia Autonomã

3

de bani aferente plãþilor compensatorii nu prezintã documentele prevãzute la alin. (5) în termenul stabilit, sumele
acordate reprezintã plãþi nedatorate ce se recupereazã ºi
se plãtesc lunar, în condiþiile legii.

”Societatea Naþionalã a Cãilor Ferate RomâneÒ a documen-

(7) Dupã expirarea termenului ºi prezentarea documen-

telor prevãzute la art. 4 din prezentele norme. Sumele

telor prevãzute la alin. (5), Ministerul Transporturilor, prin

virate vor reprezenta drepturile bãneºti cuvenite, calculate

Societatea de Servicii de Management Feroviar

la zi.
(3) Sucursalele judeþene ale Casei de Economii ºi
Consemnaþiuni vor efectua plata cãtre beneficiarii de plãþi
compensatorii la 5 zile de la data intrãrii în cont a sumelor

”S.M.F.Ò Ñ S.A., va elibera suma cuvenitã de la bugetul
de stat pentru plãþile compensatorii, în completarea sumei
plãtite din Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj.
Art. 9. Ñ (1) Orice modificare a situaþiei iniþiale prevã-

virate.
Art. 8. Ñ (1) În vederea aplicãrii prevederilor art. 2

zute în anexele nr. 1a) ºi 1b), constatatã de cãtre direcþiile

alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998, solicitanþii

generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv

vor depune la direcþiile generale de muncã ºi protecþie
socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, un
angajament scris, întocmit în conformitate cu prevederile
anexei nr. 3 la prezentele norme.

a

municipiului

Bucureºti,

Ministerul

Transporturilor,

Societatea de Servicii de Management Feroviar
”S.M.F.Ò Ñ S.A. sau sucursalele judeþene ale Casei de

(2) Efectuarea plãþilor pentru desfãºurarea activitãþii pre-

Economii ºi Consemnaþiuni, va fi comunicatã, dupã caz,

vãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului

celorlalte unitãþi menþionate, care vor acþiona în consecinþã.

nr. 69/1998 se va face de cãtre sucursalele judeþene ale

(2) Direcþiile generale de muncã ºi protecþie socialã

Casei de Economii ºi Consemnaþiuni, direct beneficiarului
sau prin virament, în contul persoanei juridice indicate de
titular, în scris, pe baza înºtiinþãrii eliberate de direcþiile

judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, vor comunica
Societãþii

de

Servicii

de

Management

Feroviar

generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv

”S.M.F.Ò Ñ S.A. data expirãrii plãþilor compensatorii din

a municipiului Bucureºti.

Fondul pentru plata ajutorului de ºomaj.

(3) În cazul înfiinþãrii unei asociaþii familiale sau al des-

(3) De la aceeaºi datã plãþile compensatorii care

fãºurãrii unei activitãþi comerciale pe cont propriu, pe bazã

urmeazã a fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul

de liberã iniþiativã, plata se va face direct beneficiarului.
(4) Dacã beneficiarul se angajeazã sã înfiinþeze o societate comercialã, sã achiziþioneze singur sau prin asociere

Ministerului Transporturilor, conform art. 9 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998, se transferã, lunar, prin

utilaje de inventar agricol sau sã cumpere acþiuni, plata se

Societatea de Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A.,

efectueazã prin virament.

la sucursalele judeþene ale Casei de Economii ºi

(5) În termen de 90 de zile de la efectuarea plãþii,
beneficiarul va prezenta direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi
Societãþii de Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A.
urmãtoarele documente:
a) copie de pe certificatul de înmatriculare, de pe statutul societãþii comerciale înfiinþate ºi de pe codul fiscal;
b) autorizaþie pentru desfãºurarea de activitãþi pe cont
propriu, pe bazã de liberã iniþiativã;
c) copie de pe autorizaþia de funcþionare a asociaþiei
familiale;
d) documente justificative din care sã rezulte utilizarea
sumelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din
Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998.

Consemnaþiuni.
(4) Sumele solicitate lunar de la bugetul de stat vor fi
justificate prin centralizatoarele listelor cuprinzând personalul
disponibilizat, întocmite conform anexei nr. 1a), ºi actualizate de Societatea de Servicii de Management Feroviar
”S.M.F.Ò Ñ S.A.
Art. 10. Ñ Pentru deschiderea de conturi curente personale purtãtoare de dobândã ºi pentru operaþiuni efectuate
în acestea beneficiarii de plãþi compensatorii nu plãtesc
comision.
Art. 11. Ñ Anexele nr. 1a)Ð3 fac parte integrantã din
prezentele norme.
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ANEXA Nr. 1a)
la norme

Vizat

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ
Sediul ............................................................
Telefon ...........................................................
Codul fiscal ...........................................
Nr. de salariaþi disponibilizaþi .......................

DIRECÞIA GENERALÃ DE MUNCÃ
ªI PROTECÞIE SOCIALÃ A JUDEÞULUI
............/MUNICIPIULUI BUCUREªTI

Director general adjunct,
S.S.

LISTA

cuprinzând persoanele care beneficiazã de plãþi compensatorii, conform Ordonanþei Guvernului nr. 69/1998,
ca urmare a reorganizãrii Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
aprobatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998

Câºtigul salarial mediu net lunar pe ramurã, cunoscut la data stabilirii dreptului.............................. lei**)

Nr.
crt.

0

Numele
ºi
prenumele

Data
ºi locul
naºterii

Buletinul/
Cartea
de identitate
seria.....
nr. ..........

1

2

3

Numãrul
Data
deciziei
desfacerii
Domiciliul
de desfacere
contractului
stabil*)
a contractului
individual
individual
de muncã
de muncã
4

5

6

Suma plãþii compensatorii
conform vechimii în muncã
Numãrul
Vechimea
Meseria
TOTAL din care, plãtite de:
contului
în
(profesia,
Ministerul personal
D.G.M.P.S.
muncã specialitatea)
Transporturi****)
**)
lor***)
7

8

9

10

11

12

Director general,
S.S.

NOTÃ:
Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998.
Tabelul nu cuprinde persoane care îndeplinesc condiþiile de înscriere la pensie în luna în care are loc desfacerea
contractelor individuale de muncã.
****)
****)
****)
****)

Se
Se
Se
Se

va
va
va
va

înscrie adresa completã (localitatea, judeþul etc.).
completa de cãtre Direcþia generalã de muncã ºi protecþie socialã judeþeanã, respectiv a municipiului Bucureºti.
completa de cãtre Societatea de Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A.
completa de cãtre Casa de Economii ºi Consemnaþiuni.
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ANEXA Nr. 1b)
la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ
Sediul .............................................................
Telefon ...........................................................
Codul fiscal ...................................................
Nr. de salariaþi disponibilizaþi .......................

LISTA

cuprinzând persoanele disponibilizate ca urmare a reorganizãrii Societãþii Naþionale a Cãilor Ferate Române,
care se încadreazã în prevederile art. 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998

Nr.
crt.

0

Numele
ºi
prenumele

Data
ºi locul
naºterii

Buletinul/
Cartea
de identitate
seria.....
nr. ..........

Domiciliul
stabil*)

Data
desfacerii
contractului
individual
de muncã

1

2

3

4

5

Numãrul
deciziei
de
desfacere a
contractului
individual
de muncã

Vechimea
în
muncã

Meseria
(profesia,
specialitatea)

Motivaþia,
conform
prevederilor
art. 7 alin. (2)
lit. a)Ðe) din
Ordonanþa
de urgenþã
a Guvernului
nr. 9/1997

6

7

8

9

Director,
S.S.

NOTÃ:
Prezentul tabel a fost întocmit cu respectarea prevederilor art. 1 ºi 4 din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998.

*) Se va înscrie adresa completã (localitatea, judeþul etc.).
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ANEXA Nr. 2a)
la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ

Cãtre ...............................................
Prin prezenta vã comunicãm cã s-a aprobat, prin hotãrârile Guvernului*) nr. .............. /199....,
înfiinþarea ............................................................................., ca urmare a reorganizãrii Societãþii
Naþionale a Cãilor Ferate Române ºi a menþinerii Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor
Ferate RomâneÒ, în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998.
Numãrul total de salariaþi care au domiciliul în judeþul dumneavoastrã, disponibilizaþi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998, este de ............................... .

Director,
S.S.

ANEXA Nr. 2b)
la norme

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonomã ”Societatea Naþionalã
a Cãilor Ferate RomâneÒ

MINISTERUL MUNCII ªI PROTECÞIEI SOCIALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Prin prezenta vã comunicãm cã s-a aprobat, prin hotãrârile Guvernului*) nr. ............. /199.....,
înfiinþarea ............................................................................., ca urmare a reorganizãrii Societãþii
Naþionale a Cãilor Ferate Române ºi a menþinerii Regiei Autonome ”Societatea Naþionalã a Cãilor
Ferate RomâneÒ, în baza Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 12/1998.
Numãrul efectiv de salariaþi la data intrãrii în vigoare a reglementãrilor sus-menþionate este
de ............... .
Numãrul total de salariaþi disponibilizaþi în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanþa
Guvernului nr. 69/1998 este de .........................................., din care beneficiari de plãþi compensatorii ...................................., din care, pe judeþe:
Ñ judeþul Alba .................. salariaþi;
Ñ judeþul .................... .

Director,
S.S.
*) Se anexeazã în copie.
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ANEXA Nr. 3
la norme

Dat în faþa noastrã
DIRECÞIA GENERALÃ DE MUNCÃ ªI PROTECÞIE SOCIALÃ

......................................................................................................
ANGAJAMENT

Subsemnatul .................................................., domiciliat în localitatea .........................................,
str. .......................................... nr. .........., bl. .........., et. ........., ap. ....., sectorul/judeþul......................,
posesor al buletinului/cãrþii de identitate seria ......... nr. ................, eliberat/ã de .................................
la data de ............................., titular al contului curent personal purtãtor de dobândã, deschis la
unitatea C.E.C. ............................, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraþii, mã angajez ca suma de .................................................. lei sã o utilizez, în baza
prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanþa Guvernului nr. 69/1998, în scopul*) ..................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Mã oblig ca, în termen de 90 de zile de la data la care C.E.C. îmi va elibera suma de bani
solicitatã, sã prezint direcþiei generale de muncã ºi protecþie socialã judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, ºi Societãþii de Servicii de Management Feroviar ”S.M.F.Ò Ñ S.A. copii de pe
actele doveditoare, din care sã rezulte utilizarea sumei în scopul de mai sus. În caz contrar, mã
oblig sã restitui suma încasatã, urmând sã primesc lunar plãþile compensatorii cuvenite potrivit
legii.
Semnãtura
..................................................
Data ............................................
*)
1.
2.
3.
4.
5.

Se va menþiona una dintre situaþiile:
înfiinþarea unei societãþi comerciale;
înfiinþarea unei asociaþii familiale;
desfãºurarea unei activitãþi comerciale pe cont propriu;
achiziþionarea sau asocierea în vederea achiziþionãrii de inventar agricol;
cumpãrarea de acþiuni.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Guvernului nr. 375/1998 pentru aprobarea finanþãrii
repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport
din patrimoniul companiilor de navigaþie maritimã cu capital majoritar de stat
Guvernul României

h o t ã r ã º t e :

Art. I. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 375/1998 pentru
aprobarea finanþãrii repatrierii personalului navigant debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport din
patrimoniul companiilor de navigaþie maritimã cu capital
majoritar de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 256 din 8 iulie 1998, se modificã ºi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 1, dupã alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
”(2) Economiile rezultate dupã efectuarea tuturor plãþilor
pentru acoperirea cheltuielilor de repatriere a personalului
navigant de pe navele înscrise în lista cuprinzând navele
pentru care se asigurã finanþarea în vederea repatrierii personalului navigant, prezentatã la pct. II din anexã, se pot
folosi pentru acoperirea cheltuielilor privind diurnele restante,

pânã la data de 31 mai 1998, pentru personalul navigant
care s-a aflat pe navele menþionate la pct. II1 din anexã.Ò
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ (1) Suma prevãzutã la art. 1 alin. (1) se
repartizeazã de cãtre Ministerul Transporturilor prin convenþii încheiate cu companiile de navigaþie beneficiare ºi se
justificã de cãtre acestea, pe bazã de decont de cheltuieli,
pânã la data de 31 octombrie 1998.
(2) Convenþiile încheiate se vor completa potrivit prevederilor prezentei hotãrâri.Ò
3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 3. Ñ Sumele neconsumate pânã la data de
31 octombrie 1998 vor fi virate Ministerului Transporturilor de
cãtre companiile de navigaþie ÇNavromÈ Ñ S.A. Constanþa,
ÇRomlineÈ Ñ S.A. Constanþa ºi ÇPetrominÈ Ñ S.A.
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Constanþa, în vederea reîntregirii Fondului de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului.Ò
4. Textul din subsolul punctului I ”Sumele necesare
repatrierii personalului navigantÒ din anexã va avea urmãtorul cuprins:
”Sumele în lei au fost calculate la cursul valutar de
8.531 lei/dolar S.U.A., majorat cu 10%, plãþile efective

urmând a fi fãcute în perioada iulieÑoctombrie
1998.Ò
5. În anexã, dupã punctul II se introduce punctul II1, al
cãrui cuprins este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. II. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 375/1998, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, se va
republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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ANEXÃ
II1 L I S T A

cuprinzând navele pentru care se asigurã finanþarea, în vederea repatrierii personalului navigant,
din economiile realizate la navele prevãzute la pct. II
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Compania de Navigaþie ”NavromÒ Ñ S.A.
Constanþa

Rubin (Cotnari)
Xenia (Fierbinþi)
Livia (Hagieni)
Histria Faith (Reghin)
Martha (Mirceºti)
Michelle (Tismana)
Nãsãud
Ocean Line 4 (Humuleºti)
Ocean Line 5 (Plopeni)
Râureni
Saphire (Panciu)
Sovata (Oscar S)
ªtefãneºti (Oscar V)
Tudor (Teiuº)
Focºani

Compania de Navigaþie Maritimã ”RomlineÒ Ñ S.A.
Constanþa

Rostar
Oscar Vega
Drobeta
Cristian A
Oscar 10
Mediaº
Novaci
Palas
Pãuliº
Periº
Râmnicu Sãrat
Oscar Altair
Oscar Polaris
Târgu Mureº
Sea Lion
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