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ACTE ALE ORGANELOR ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind acordarea licenþelor ºi a autorizaþiilor agenþilor economici care îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul naval
În temeiul prevederilor art. 1 din Decretul nr. 443/1972 privind navigaþia civilã ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 452/1994
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Transporturilor,
ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ Activitãþile de transport naval de mãrfuri ºi cãlãtori, prestaþiile auxiliare în apele naþionale în legãturã cu
aceste activitãþi, precum activitãþile lucrative care se desfãºoarã în perimetrul infrastructurilor de transport naval
Ñ porturi ºi cãi navigabile Ñ, prevãzute în anexa nr. 1 la
prezentul ordin, se vor desfãºura de cãtre toþi agenþii economici numai pe bazã de autorizaþie acordatã de Ministerul
Transporturilor ca autoritate publicã în domeniu.
Art. 2. Ñ Pentru activitãþile de transport naval prevãzute
în anexa nr. 1, cap. A, la prezentul ordin autorizarea se realizeazã în douã etape:
Ñ etapa I Ñ obþinerea licenþei;
Ñ etapa a II-a Ñ obþinerea autorizaþiei de efectuare a
transporturilor.
Pentru celelalte activitãþi prevãzute în anexa nr. 1,
cap. B, la prezentul ordin este necesarã numai obþinerea
autorizaþiei.

Art. 3. Ñ Pentru fiecare activitate prevãzutã în anexa
nr. 1, cap. A, Ministerul Transporturilor stabileºte, prin caietul de sarcini, condiþiile ºi criteriile pe care trebuie sã le îndeplineascã agentul economic solicitant pentru a obþine licenþa
ºi, separat, pentru a obþine autorizaþia. Caietele de sarcini
pentru licenþe se întocmesc pentru fiecare agent economic
pe baza modelelor prevãzute în anexa nr. 3 la prezentul
ordin, iar pentru autorizaþii, în anexele nr. 4.1.Ð4.19. la acesta.
Ministerul Transporturilor va actualiza caietele de sarcini
în concordanþã cu modificãrile cadrului legal al fiecãrei
activitãþi.
Art. 4. Ñ Ministerul Transporturilor autorizeazã funcþionarea agenþilor economici care desfãºoarã activitãþile prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin în baza avizului
prealabil al administraþiei portului ºi/sau a cãii navigabile respective ºi al autoritãþilor publice competente (cãpitãnii, organe
fitosanitare, organe vamale etc.).
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Avizul administraþiei portului ºi/sau a cãii navigabile va
cuprinde condiþiile tehnice ºi funcþionale specifice desfãºurãrii activitãþii în perimetrul administrat, care ulterior vor fi
incluse în caietul de sarcini.
Art. 5. Ñ Pentru fiecare activitate care face obiectul autorizãrii unui agent economic, Ministerul Transporturilor stabileºte prin caietul de sarcini, în funcþie de caracteristicile
infrastructurii, condiþiile ºi criteriile pe care trebuie sã le îndeplineascã agentul economic solicitant. Caietele de sarcini se
întocmesc pentru fiecare agent economic pe baza modelelor prevãzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin. Ministerul
Transporturilor va actualiza caietele de sarcini în concordanþã
cu modificãrile cadrului legal al fiecãrei activitãþi.
Art. 6. Ñ Obligaþia de a solicita acordarea licenþei ºi/sau
a autorizaþiei o au toþi agenþii economici, persoane fizice sau
juridice, române sau strãine, indiferent de modul de înfiinþare, de titularul dreptului de proprietate a capitalului social.
Sunt exceptate administraþiile portuare ºi de cãi navigabile,
unitãþile aparþinând Ministerului Apãrãrii Naþionale ºi ale
Ministerului de Interne, instituþiile publice care executã activitãþi în porturi ºi pe cãile navigabile, în scop de control
vamal, control privind navigaþia civilã, inspecþie sanitar-veterinarã, inspecþii efectuate de Registrul Naval Român.
Art. 7. Ñ Licenþa acordatã atestã capacitatea agentului
economic de a efectua, în conformitate cu legislaþia internã
în vigoare, precum ºi cu acordurile internaþionale la care
România este parte, activitãþile cuprinse în anexa nr. 1,
cap. A, la prezentul ordin, la un nivel de siguranþã ºi calitate corespunzãtoare, impus de caietul de sarcini.
Autorizaþia este documentul în baza cãruia autoritatea
publicã permite unui agent economic sã desfãºoare în apele
naþionale ºi în perimetrul infrastructurilor de transport naval,
precum ºi în apele internaþionale, dupã caz, activitãþile prevãzute în anexa nr. 1.
Licenþele ºi autorizaþiile se elibereazã de cãtre autoritatea desemnatã, potrivit art. 3 ºi 4, la cererea agenþilor economici care fac dovada cã îndeplinesc condiþiile stabilite prin
caietul de sarcini ºi care se angajeazã sã respecte prevederile caietului de sarcini pe toatã durata de valabilitate.
Licenþele se acordã pentru o perioadã de 2 ani, iar autorizaþiile pentru o perioadã de un an, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pentru aceleaºi perioade.
Licenþele ºi autorizaþiile nu sunt transmisibile de la un
agent economic la altul ºi nu pot fi utilizate în comun de
mai mulþi agenþi economici.
Art. 8. Ñ Un agent economic poate sã deþinã o licenþã
simplã sau multiplã, precum ºi o autorizaþie simplã sau
multiplã.
Art. 9. Ñ Licenþele ºi autorizaþiile au forma prevãzutã în
anexa nr. 5 ºi, respectiv, nr. 6 la prezentul ordin.
Art. 10. Ñ Metodologia privind obþinerea licenþelor ºi a
autorizaþiilor, controlul, suspendarea sau retragerea ºi prelungirea acestora este prevãzutã în anexa nr. 7 la prezentul ordin.
Art. 11. Ñ Agenþii economici care la data intrãrii în vigoare
a acestui ordin desfãºoarã activitãþi cuprinse în anexa nr. 1
la prezentul ordin au obligaþia ca, în termen de 60 de zile
de la aceastã datã, sã solicite Ministerului Transporturilor eliberarea licenþelor ºi/sau a autorizaþiilor.
Art. 12. Ñ Ministerul Transporturilor are obligaþia ca, în
termen de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii, sã comunice agentului economic acordarea sau neacordarea licenþei
ºi/sau a autorizaþiei. Acordarea acesteia se comunicã la

Inspectoratul navigaþiei civile ºi la administraþiile de port sau
de cãi navigabile interesate.
Inspectoratul navigaþiei civile va informa cãpitãniile portuare în a cãror sferã de autoritate urmeazã sã se desfãºoare
aceste activitãþi.
Contestaþiile la refuzul de acordare a licenþelor sau a autorizaþiilor se rezolvã potrivit legii.
Art. 13. Ñ Administraþia portului sau a cãii navigabile în
perimetrul cãreia a fost autorizatã funcþionarea agentului economic are obligaþia ca în contractele încheiate cu acesta sã
includã clauze în concordanþã cu avizul dat în prealabil pentru autorizare.
Art. 14. Ñ Agentul economic care a obþinut licenþa ºi/sau
autorizaþia are obligaþia ca, atât la sediul sãu, cât ºi la fiecare loc în care îºi desfãºoarã activitatea sau la bordul fiecãrei nave, sã deþinã câte o copie dupã acestea, însoþitã
de caietele de sarcini, pe care sã le prezinte organelor de
control.
Art. 15. Ñ În cazul în care agentul economic renunþã sã
mai desfãºoare activitãþile pentru care a primit licenþa ºi/sau
autorizaþia, are obligaþia sã anunþe autoritatea emitentã cu
15 zile înainte ºi sã depunã la aceastã autoritate documentele
respective la încetarea activitãþii.
Art. 16. Ñ Nerespectarea condiþiilor ºi a criteriilor în desfãºurarea activitãþilor pentru care s-a obþinut licenþa ºi/sau
autorizaþia atrage dupã sine suspendarea sau retragerea
acestor documente. Aceste mãsuri se vor comunica administraþiilor portuare sau de cãi navigabile interesate ºi la
Inspectoratul navigaþiei civile, care va informa cãpitãniile portuare interesate.
Art. 17. Ñ Pe data prezentului ordin se înfiinþeazã compartimente de licenþe ºi autorizaþii în cadrul Direcþiei porturilor ºi navigaþiei maritime ºi al Direcþiei generale a Dunãrii
ºi canalelor navigabile.
Compartimentele de licenþe ºi autorizaþii au rolul de elaborare ºi actualizare a caietelor de sarcini, analiza documentaþiilor, eliberarea ºi evidenþa licenþelor ºi autorizaþiilor.
Relaþiile ºi sarcinile compartimentelor de licenþe ºi autorizaþii sunt cele prevãzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Controlul privind modul cum se respectã licenþele ºi/sau
autorizaþiile acordate agenþilor economici se exercitã de personalul din cadrul Direcþiei porturilor ºi navigaþiei maritime,
al Direcþiei generale a Dunãrii ºi canalelor navigabile ºi al
Inspectoratului navigaþiei civile, împuternicit în acest scop.
Art. 18. Ñ Începând cu data intrãrii în vigoare a acestui
ordin îºi înceteazã valabilitatea ordinele ministrului transporturilor nr. 158/1993 ºi nr. 159/1993 privind autorizarea trecerilor peste Dunãre ºi activitatea de pilotaj, precum ºi
Decizia nr. 7/1994 a ºefului Departamentului transporturilor
navale privind operatorii portuari.
Agenþii economici autorizaþi în baza acestor acte normative au obligaþia de a solicita, dupã caz, acordarea de licenþe
ºi/sau autorizaþii în termen de 90 de zile de la data intrãrii
în vigoare a prezentului ordin, în conformitate cu prevederile acestuia.
Art. 19. Ñ Prezentul ordin se va publica în Monitorul
Oficial al României ºi va fi pus în aplicare experimental pentru o perioadã de 2 ani de la data publicãrii. Dupã perioada
de experimentare, Ministerul Transporturilor îºi rezervã dreptul revizuirii lui.

Ministrul transporturilor,
Aurel Novac
Bucureºti, 28 august 1994.
Nr. 308.
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ANEXA Nr. 1

ACTIVITÃÞILE

pentru care Ministerul Transporturilor autorizeazã agenþii economici
CAPITOLUL A
Autorizarea efectuãrii transporturilor în baza licenþei:
1. transport maritim de mãrfuri;
2. transport maritim de persoane;
3. transport maritim de mãrfuri periculoase;
4. transport maritim de mãrfuri agabaritice;
5. transport maritim combinat feribot, ROÐRO ºi de persoane;
6. transport fluvial de mãrfuri;
7. transport fluvial de persoane;
8. transport fluvial de mãrfuri periculoase;
9. transport fluvial de mãrfuri agabaritice;
10. transport fluvial combinat de mãrfuri, cãlãtori, vehicule, pentru traversãri cãi navigabile.
CAPITOLUL B
Autorizarea funcþionãrii în perimetrul infrastructurilor de
transport naval:
1. încãrcarea-descãrcarea navelor în porturi, în rade sau
în puncte izolate ºi amararea mãrfurilor;
2. expediþii de mãrfuri din porturi;
3. depozitarea mãrfurilor în magazii sau pe platforme
portuare;
4. legarea-dezlegarea navelor de la chei;
5. agenturarea navelor;
6. bunkerarea navelor;
7. aprovizionarea navelor cu alimente ºi materiale;
8. pilotajul navelor în porturi ºi pe cãile navigabile;

9. remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi ºi
pe cãile navigabile;
10. extracþii de balast din cãile navigabile;
11. depoluarea cãilor navigabile ºi a acvatoriilor portuare;
12. salvarea navelor;
13. ranfluarea navelor;
14. pescuitul industrial;
15. mãsurãtori batimetrice sau topometrice;
16. dragarea, întreþinerea, repararea cãilor navigabile ºi
a acvatoriilor portuare;
17. construcþii ºi reparaþii hidrotehnice, civile, industriale,
drumuri, poduri, cãi ferate etc.;
18. curãþãri tancuri ºi hambare, preluãri reziduuri de la
nave;
19. reparaþii utilaje portuare;
20. reparaþii nave în afara incintei ºantierului naval;
21. transport rutier;
22. reparaþii auto;
23. reprezentanþe firme;
24. servicii de control mãrfuri;
25. servicii de reclamã ºi publicitate;
26. servicii de telecomunicaþii;
27. cercetare ºtiinþificã ºi proiectare;
28. consultanþã, servicii informaþionale;
29. servicii de salubrizare;
30. servicii de pazã;
31. alte activitãþi comerciale;
32. agenþii de docheri ºi de personal navigant.

ANEXA Nr. 2
SARCINILE ªI RELAÞIILE

compartimentelor de licenþe ºi autorizaþii
1. Sarcinile compartimentelor de licenþe ºi autorizaþii
Compartimentele de licenþe ºi autorizaþii (C.L.A.) sunt
organe de lucru ale Direcþiei porturilor ºi navigaþiei maritime
ºi ale Direcþiei generale a Dunãrii ºi canalelor navigabile în
cadrul sistemului de acordare a licenþelor ºi a autorizaþiilor
privind efectuarea transporturilor navale ºi a prestaþiilor auxiliare în apele naþionale ºi în infrastructurile de transport naval
ºi au urmãtoarele sarcini:
Ñ elaboreazã ºi actualizeazã caietele de sarcini ale
licenþelor ºi ale autorizaþiilor;
Ñ verificã ºi analizeazã documentaþiile depuse de agenþii
economici care solicitã acordarea licenþei ºi/sau a autorizaþiei ºi întocmirea raportului ºi a propunerii de acordare sau
neacordare a acestora;
Ñ redacteazã licenþele, autorizaþiile, caietele de sarcini
ºi angajamentele pentru fiecare agent economic;
Ñ þine evidenþa documentelor eliberate;
Ñ þine evidenþa cererilor ºi a dosarelor depuse de agenþii economici la obþinerea licenþelor ºi/sau a autorizaþiilor;
Ñ þine evidenþa ºi pãstreazã documentele întocmite cu
ocazia controalelor efectuate la agenþii economici;
Ñ elaboreazã corespondenþa specificã cu agenþii economici care au solicitat licenþe ºi/sau autorizaþii;
Ñ analizeazã documentaþia ºi propune reînnoirea licenþelor ºi/sau a autorizaþiilor;

Ñ asigurã instruirea ºi coordonarea metodologicã a corpului de experþi-controlori ai activitãþii agenþilor economici deþinãtori de licenþe ºi/sau autorizaþii;
Ñ þine evidenþa proceselor-verbale de control ºi comunicã agenþilor economici ºi celorlalþi factori interesaþi (cãpitãnii portuare ºi administraþii de porturi ºi de cãi navigabile)
mãsurile luate privind suspendarea sau retragerea licenþelor
ºi/sau a autorizaþiilor;
Ñ þine evidenþa agenþilor economici care au renunþat la
licenþe ºi/sau autorizaþii ºi anunþã factorii interesaþi (cãpitãnii portuare ºi administraþii);
Ñ informeazã serviciile de statisticã ale Ministerului
Transporturilor asupra agenþilor economici deþinãtori de licenþe
ºi autorizaþii.
2. Relaþiile compartimentelor de licenþe ºi autorizaþii
Compartimentele de licenþe ºi autorizaþii sunt subordonate
Direcþiei porturilor ºi navigaþiei maritime ºi Direcþiei generale
a Dunãrii ºi canalelor navigabile din cadrul Ministerul
Transporturilor.
Compartimentele de licenþe ºi autorizaþii colaboreazã cu
serviciile de specialitate din cadrul Direcþiei porturilor ºi navigaþiei maritime ºi al Direcþiei generale a Dunãrii ºi canalelor navigabile pentru actualizarea caietelor de sarcini,
formarea ºi instruirea corpului de control ºi pentru informarea privind agenþii economici cãrora li s-au acordat licenþe
ºi autorizaþii.
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ANEXA Nr. 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Seria..........Nr..........

LICENÞÃ DE TRANSPORT NAVAL

Agentul economic .........................................., cod fiscal ....................................., are capacitatea
tehnicã ºi profesionalã de a executa urmãtoarele activitãþi de transport naval:
1

Transport maritim de mãrfuri

MM

2

Transport maritim de persoane

MC

3

Transport maritim de mãrfuri periculoase

MP

4

Transport maritim de mãrfuri agabaritice

MA

5

Transport maritim combinat feribot, ROÐRO ºi de persoane

MR

6

Transport fluvial de mãrfuri

FM

7

Transport fluvial de persoane

FC

8

Transport fluvial de mãrfuri periculoase

FP

9

Transport fluvial de mãrfuri agabaritice

FA

Transport fluvial combinat de mãrfuri, cãlãtori, vehicule, pentru
traversãri cãi navigabile

FT

10

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. .............../....................... ºi ale
caietului de sarcini anexat la prezenta.
Director,
Secretar de stat,
Data emiterii.......................
Valabilã pânã la................................
ANEXA Nr. 6.1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Seria..........Nr..........
AUTORIZAÞIE

pentru efectuare de transporturi navale
Agentul economic ..................................................................................................................................,
cod fiscal ..............................., deþinãtor al licenþei seria .........................nr. ......................., este autorizat
sã efectueze urmãtoarele categorii de transporturi navale:
1

Transport maritim de mãrfuri

MM

2

Transport maritim de persoane

MC

3

Transport maritim de mãrfuri periculoase

MP

4

Transport maritim de mãrfuri agabaritice

MA

5

Transport maritim combinat feribot, ROÐRO ºi de persoane

MR

6

Transport fluvial de mãrfuri

FM

7

Transport fluvial de persoane

FC

8

Transport fluvial de mãrfuri periculoase

FP

9

Transport fluvial de mãrfuri agabaritice

FA

Transport fluvial combinat de mãrfuri, cãlãtori, vehicule,
pentru traversãri cãi navigabile

FT

10

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ....................../..........................ºi
ale caietului de sarcini anexat la prezenta.
Director,
Secretar de stat,
Data emiterii...........................
Valabilã pânã la....................................
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ANEXA Nr. 6.2.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Seria..........Nr..........
AUTORIZAÞIE

de funcþionare în perimetrul portuar
Agentul economic ..................................., cod fiscal ..........., este autorizat sã funcþioneze în
perimetrul portuar ........... din administrarea ................. ºi sã efectueze urmãtoarele categorii de
activitãþi:
1

Încãrcarea-descãrcarea navelor în porturi, în rade sau
în puncte izolate ºi amararea mãrfurilor

PO

2

Expediþii de mãrfuri din porturi

PE

3

Depozitarea mãrfurilor în magazii sau pe platforme portuare

PD

4

Legarea-dezlegarea navelor de la chei

PL

5

Agenturare nave

PA

6

Aprovizionarea navelor cu alimente ºi materiale

PS

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ...../..... ºi ale caietului de
sarcini anexat la prezenta.
Director,
Secretar de stat,
Data emiterii .......................
Valabilã pânã la ................................

ANEXA Nr. 6.3.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Seria..........Nr..........
AUTORIZAÞIE

de funcþionare în perimetrul portuar ºi pe cãile navigabile
Agentul economic ..................................., cod fiscal ................., este autorizat sã funcþioneze
în perimetrul portuar ................ din administrarea ....................... ºi pe calea navigabilã ....................
din administrarea ..................... ºi sã efectueze urmãtoarele categorii de activitãþi:
1

Pilotajul navelor în porturi ºi pe cãile navigabile

PN

2

Remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi ºi pe cãile navigabile

RM

3

Extracþii de balast

EB

4

Depoluarea cãilor navigabile ºi a acvatoriilor portuare

DP

5

Salvarea navelor

SN

6

Ranfluarea navelor

FN

7

Pescuitul industrial

PI

8

Mãsurãtori batimetrice sau topometrice

MT

9

Dragarea, întreþinerea, repararea cãilor navigabile ºi a acvatoriilor portuare

DR

10

Construcþii ºi reparaþii hidrotehnice civile, industriale, drumuri, poduri, cãi ferate etc.

CH

11

Bunkerarea navelor

BN

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. ...../...... ºi ale caietului de sarcini
anexat la prezenta.
Director,
Secretar de stat,
Data emiterii .......................
Valabilã pânã la ................................
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ANEXA Nr. 6.4.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Seria ..........Nr ..........
AUTORIZAÞIE

de funcþionare în perimetrul portuar
Agentul economic ......................................................................................................................................
........................................................., cod fiscal ...................................................................................,
este autorizat sã funcþioneze în perimetrul portuar ................... din administrarea ............................
................................................. ºi sã efectueze urmãtoarele categorii de activitãþi:
1

Curãþãri tancuri ºi hambare, preluãri reziduuri de la nave

CT

2

Reparaþii utilaje portuare

RU

3

Reparaþii nave în afara incintei ºantierului naval

RN

4

Transport rutier

TR

5

Reparaþii auto

RA

6

Reprezentanþe firme

RF

7

Servicii de control mãrfuri

CM

8

Servicii de reclamã ºi publicitate

RP

9

Servicii de telecomunicaþii

TL

10

Cercetare ºtiinþificã ºi proiectare

CS

11

Consultanþã, servicii informaþionale

CI

12

Servicii de salubrizare

SS

13

Servicii de pazã

SP

14

Alte activitãþi comerciale

AC

15

Agenþii de docheri ºi de personal navigant

AP

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transportului nr. ...../...... ºi ale caietului de sarcini
anexat la prezenta.
Director,
Secretar de stat,
Data emiterii .......................
Valabilã pânã la ................................
ANEXA Nr. 7
METODOLOGIA

privind obþinerea licenþelor ºi a autorizaþiilor, controlul, suspendarea, retragerea
ºi prelungirea acestora*)
1. Generalitãþi
Prezenta metodologie se referã la întregul sistem instituit pentru obþinerea licenþelor de transport naval, a autorizaþiilor de efectuare a transporturilor navale de mãrfuri ºi
cãlãtori, precum ºi a autorizaþiilor de funcþionare în perimetrele portuare ºi pe cãile navigabile, fiind un ghid util atât
pentru agenþii economici solicitanþi, cât ºi pentru personalul
Ministerului Transporturilor cu sarcini în acest domeniu.
2. Definiþii
Licenþa de transport naval, definitã în conformitate cu
art. 7 din ordin, poate fi simplã, dacã este acordatã pentru
o singurã activitate, sau poate fi multiplã, dacã este acordatã pentru douã sau mai multe activitãþi ºi dacã aceste

activitãþi se efectueazã cu acelaºi parc de mijloace tehnice
ºi cu acelaºi personal.
Autorizaþia de efectuare a transportului naval ºi autorizaþia
de funcþionare în perimetrele portuare ºi pe cãile navigabile,
definite în conformitate cu art. 7 din ordin, pot fi simple, dacã
sunt acordate pentru o singurã activitate, sau pot fi multiple, dacã sunt acordate pentru douã sau mai multe activitãþi ºi dacã aceste activitãþi se efectueazã cu acelaºi parc
de mijloace tehnice ºi cu acelaºi personal.
Caietul de sarcini este documentul care însoþeºte licenþa
sau autorizaþia ºi cuprinde condiþiile complexe în care autoritatea publicã permite desfãºurarea activitãþilor de transport,
precum ºi prestaþiile auxiliare în porturi ºi pe cãile navigabile. Caietul de sarcini poate cuprinde condiþiile pentru o singurã activitate sau pentru mai multe activitãþi din aceeaºi
grupã.

*) Anexele nr. 3, 4, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.17 se vor putea consulta la sediul Ministerului Transporturilor Ñ Direcþia porturilor ºi navigaþiei maritime ºi Direcþia generalã a Dunãrii ºi canalelor navigabile Ñ la administraþiile porturilor/cãilor navigabile, precum ºi la cãpitãniile
portuare coordonatoare.
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3. Organismele sistemului
Ñ Ministerul Transporturilor, autoritatea publicã în domeniul transporturilor.
Ñ Direcþia porturilor ºi navigaþiei maritime Ñ D.P.N.M.
Ñ ºi Direcþia generalã a Dunãrii ºi canalelor navigabile Ñ
D.G.D.C.N. Ñ, direcþii de specialitate în cadrul Ministerului
Transporturilor, asigurã emiterea licenþelor ºi a autorizaþiilor,
precum ºi efectuarea controlului privind respectarea prevederilor acestora.
Ñ Compartimente de licenþe ºi autorizaþii Ñ C.L.A. Ñ,
organe de lucru în cadrul D.P.N.M. ºi D.G.D.C.N. în procesul de acordare a licenþelor ºi a autorizaþiilor.
Ñ Centrul de perfecþionare a personalului din marina civilã
ºi calificare personal pentru exploatare portuarã Constanþa,
instituþie publicã în subordinea Ministerului Transporturilor,
abilitatã sã organizeze cursuri pentru formarea managerialã
a personalului de conducere a activitãþilor specifice procesului
de transport maritim.
Ñ Centrul de perfecþionare a personalului din navigaþia
fluvialã Galaþi, instituþie publicã în subordinea Ministerului
Transporturilor, abilitatã sã organizeze cursuri pentru formarea
managerialã a personalului de conducere a activitãþilor
specifice procesului de transport fluvial.
Ñ Administraþia de port sau de cale navigabilã, regie autonomã de administrare a infrastructurilor, care avizeazã solicitãrile agenþilor economici înainte de solicitarea autorizaþiei.
Ñ Cãpitãnia portului, instituþie publicã din subordinea
Ministerului Transporturilor care þine evidenþa agenþilor economici deþinãtori de licenþe ºi de autorizaþii, care activeazã
în zona sa de competenþã.
Ñ Inspectoratul navigaþiei civile (I.N.C.), direcþie de specialitate în cadrul Ministerului Transporturilor cu rol de înmatriculare a mijloacelor tehnice plutitoare ale agenþilor
economici ºi de atestare a personalului navigant ºi care coordoneazã activitatea cãpitãniilor portuare ºi asigurã personal
de specialitate pentru efectuarea controlului privind respectarea licenþelor ºi a autorizaþiilor.
4. Documentele sistemului
4.1. Documentele privind acordarea licenþei

4.1.1. Cererea privind acordarea licenþei (modelul cuprins
în anexa nr. 7.1.).
Pe verso, cererea are înscris cuprinsul dosarului care se
depune pentru obþinerea licenþei.
4.1.2. Caietele de sarcini cuprind condiþiile privind navele
ºi celelalte mijloace tehnice utilizate, precum ºi condiþiile privind personalul de conducere (modelele cuprinse în anexele
nr. 3, 3.1 ºi 3.2).
4.1.3. Licenþa de transport naval (modelul cuprins în anexa
nr. 5).
4.1.4. Angajamentul agentului economic de a respecta
condiþiile din caietul de sarcini este documentul în baza cãruia
se elibereazã licenþa (modelul cuprins în anexa nr. 7.2).
4.1.5. Registrul de evidenþã a cererilor de acordare a licenþelor (modelul cuprins în anexa nr. 7.3).
4.1.6. Registrul de evidenþã a licenþelor are rolul de a
atribui seria ºi numãrul licenþelor (modelul cuprins în anexa
nr. 7.4).
4.1.7. Registrul de evidenþã a agenþilor economici care
deþin licenþe (modelul cuprins în anexa nr. 7.5).
4.1.8. Raportul Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii
este documentul în baza cãruia se ia decizia de a acorda
sau nu licenþa solicitatã (modelul cuprins în anexa nr. 7.6).
4.1.9. Cererea de renunþare la licenþã (modelul cuprins
în anexa nr. 7.7).
4.2. Documente privind autorizarea

4.2.1. Cererea privind acordarea autorizaþiilor (modelul
cuprins în anexele nr. 7.8.1, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.4). Pe verso,
cererea are înscris cuprinsul dosarului care se depune
pentru obþinerea autorizaþiei.
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4.2.2. Caietele de sarcini cuprind condiþiile de autorizare
specifice fiecãrei activitãþi (modelele cuprinse în anexele
nr. 4.1, 4.2, ... 4.19), cadrul normativ, condiþiile privind
mijloacele tehnice, condiþiile privind personalul de conducere
ºi cel de execuþie, condiþiile generale ºi cele speciale, raportarea indicatorilor.
4.2.3. Autorizaþia, care, dupã caz, este de efectuare a
transporturilor navale, de funcþionare în perimetrul portuar,
de funcþionare în perimetrul portuar ºi pe cãile navigabile
(modelele cuprinse în anexele nr. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).
4.2.4. Angajamentul agentului economic de a respecta
condiþiile din caietul de sarcini este documentul în baza cãruia
se elibereazã autorizaþia (modelul cuprins în anexa nr. 7.9).
4.2.5. Registrul de evidenþã a cererilor de acordare a autorizaþiilor (modelul cuprins în anexa nr. 7.10).
4.2.6. Registrul de evidenþã a autorizaþiilor are rolul de a
atribui seria ºi numãrul autorizaþiilor (modelul cuprins în anexa
nr. 7.11).
4.2.7. Registrul de evidenþã a agenþilor economici care
sunt autorizaþi (modelul cuprins în anexa nr. 7.12).
4.2.8. Raportul Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii
este documentul în baza cãruia se ia decizia de a elibera
sau nu autorizaþia solicitatã (modelul cuprins în anexa
nr. 7.13).
4.2.9. Cerere de renunþare la autorizaþie (modelul cuprins
în anexa nr. 7.14).
4.3. Documente privind controlul ºi sancþionarea

4.3.1. Legitimaþia de control privind modul de respectare
a licenþelor ºi a autorizaþiilor (modelul cuprins în anexa
nr. 7.15).
4.3.2. Procesul-verbal de control (modelul cuprins în
anexa nr. 7.16).
4.3.3. Registrul de evidenþã a proceselor-verbale (modelul cuprins în anexa nr. 7.17).
5. Metodologia de obþinere a licenþelor
ºi a autorizaþiilor
5.1. Agentul economic, prin reprezentant împuternicit în
acest scop, interesat în obþinerea licenþei ºi/sau autorizaþiei,
se prezintã la Ministerul Transporturilor Ñ Direcþia porturilor
ºi navigaþiei maritime Ñ D.P.N.M. Ñ ºi, respectiv, Direcþia
generalã a Dunãrii ºi canalelor navigabile Ñ D.G.D.C.N. Ñ
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii, unde solicitã cererea
privind acordarea licenþei/autorizaþiei.
5.2. Cererea completatã cu datele necesare, însoþitã de
documentaþia precizatã pe verso se depune la
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii, unde se înregistreazã
ºi se stabileºte termenul de prezentare a persoanei împuternicite sã semneze angajamentul ºi sã ridice licenþa ºi/sau
autorizaþia.
5.3. Expertul desemnat de ºeful Compartimentului de
licenþe ºi autorizaþii cu analizarea solicitãrii va verifica dacã
cererea este însoþitã de documentaþia completã prevãzutã
pentru licenþa ºi/sau autorizaþia solicitatã. În cazul în care
documentaþia nu este completã Compartimentul de licenþe ºi
autorizaþii va comunica în scris agentului economic lista documentelor lipsã sau neconforme. Intervalul de timp scurs de
la comunicare ºi pânã la completarea documentaþiei nu este
cuprins în termenul de 30 de zile în care se analizeazã solicitarea licenþei ºi/sau autorizaþiei.
5.4. În urma analizei documentaþiei complete, expertul
elaboreazã, în douã exemplare, caietul de sarcini al activitãþilor ºi întocmeºte un raport cãtre Compartimentul de
licenþe ºi autorizaþii, care urmeazã a fi aprobat de directorul
direcþiei respective.
5.5. Dupã aprobarea raportului, expertul va elabora, în
douã exemplare, angajamentul agentului economic ºi
licenþa/autorizaþia corespunzãtoare ºi va anunþa agentul economic sã se prezinte pentru eliberarea documentelor.
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5.6. În cazul în care concluzia Compartimentului de
licenþe ºi autorizaþii, validatã de D.P.N.M. ºi, respectiv, de
D.G.D.C.N., este cã nu se poate acorda licenþa ºi/sau autorizaþia, acest fapt se comunicã în scris agentului economic,
sub semnãtura directorului. Comunicarea va cuprinde motivele de bazã pentru care nu se poate acorda licenþa ºi/sau
autorizaþia.
Agentul economic poate depune o nouã cerere de acordare a licenþei ºi/sau autorizaþiei dupã ce se conformeazã
criteriilor expuse în scrisoarea de rãspuns la prima solicitare.
5.7. Agentul economic poate depune contestaþie în termen de 10 zile de la data comunicãrii la secretarul de stat
cu sarcini în domeniu, care poate dispune reanalizarea
cererii.
5.8. Agentul economic care nu este mulþumit de modul
de rezolvare a contestaþiei se poate adresa în justiþie, în baza
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
5.9. Caietul de sarcini elaborat pentru un agent economic
este semnat pe fiecare paginã de expertul care l-a întocmit
ºi poartã ºtampila direcþiei pe fiecare paginã.
Licenþa/autorizaþia se semneazã de directorul direcþiei de
specialitate ºi de secretarul de stat ºi poartã ºtampilele corespunzãtoare.
5.10. Licenþa/autorizaþia este eliberatã de ºeful
Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii reprezentantului
împuternicit al agentului economic, care va semna în faþa
acestuia angajamentul.
5.11. La eliberare, licenþa/autorizaþia va purta seria ºi
numãrul de ordine din registrul deschis la Compartimentul
de licenþe ºi autorizaþii. Seria este formatã din ultimele douã
cifre ale anului în care se elibereazã licenþa/autorizaþia, iar
numãrul este dat din registrul de evidenþã a licenþelor sau
din registrul de evidenþã a autorizaþiilor. Înregistrãrile sunt
completate de ºeful Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii
dupã ce licenþa/autorizaþia este semnatã de directorul direcþiei de specialitate.
5.12. Prin grija ºefului Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii se vor completa ºi datele din registrul de evidenþã a
agenþilor economici autorizaþi.
6. Prelungirea licenþelor/autorizaþiilor
6.1. În vederea prelungirii licenþelor/autorizaþiilor, cu minimum 30 de zile înaintea termenului de expirare a valabilitãþii acestora, agentul economic are obligaþia, în mod similar
procedurii de obþinere, sã se prezinte cu o cerere, însoþitã
de documentaþia corespunzãtoare modificãrilor survenite de
la obþinerea precedentei licenþe/autorizaþii.
6.2. Agentul economic are obligaþia sã se prezinte cu
licenþa/autorizaþia deþinutã, prelungirea fãcându-se prin reþinerea celei expirate ºi eliberarea uneia noi.
6.3. Procedura de prelungire este similarã celei de la obþinere, cu precizarea cã în registrul agenþilor economici va fi
înscrisã ºi seria ºi numãrul licenþei/autorizaþiei noi.
7. Controlul agenþilor economici privind modul
de respectare a licenþelor ºi autorizaþiilor
7.1. Controlul agenþilor economici privind modul de
respectare a licenþelor ºi autorizaþiilor se face de cãtre
experþi din cadrul D.P.N.M., D.G.D.C.N. ºi I.N.C., special
împuterniciþi.
7.2. Expertul care deþine legitimaþia de control (modelul
cuprins în anexa nr. 7.15) poate efectua controlul la un agent
economic numai în baza unei delegãri semnate de directorii
direcþiilor de specialitate (D.P.N.M., D.G.D.C.N.).
7.3. Controlul se efectueazã în concordanþã cu caietul de
sarcini. În urma controlului, expertul întocmeºte procesul-verbal de control (modelul cuprins în anexa nr. 7.16). Expertul
are obligaþia de a propune menþinerea, suspendarea sau
retragerea licenþei sau a autorizaþiei.

7.4. Decizia de suspendare sau de retragere a licenþei
sau a autorizaþiei revine secretarului de stat, la propunerea
directorilor direcþiilor de specialitate (D.P.N.M. ºi D.G.D.C.N.)
7.5. Decizia de suspendare sau de retragere a licenþei
sau a autorizaþiei se comunicã agentului economic în termen
de 10 zile de la data încheierii procesului-verbal de control.
7.6. Aceastã decizie se comunicã prin grija
Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii ºi a administraþiei
portuare sau a cãii navigabile unde a fost autorizat sã funcþioneze agentul economic. Administraþia va rezilia contractul
cu agentul economic cãruia i s-a retras autorizaþia.
7.7. În cazul suspendãrii autorizaþiei se stabileºte un termen în care agentul economic are obligaþia de încadrare în
prevederile caietului de sarcini. În acest caz, administraþiile
portuare sau ale cãilor navigabile nu au obligaþia de a rezilia contractul cu agentul economic.
7.8. Direcþiile de specialitate (D.P.N.M. ºi D.G.D.C.N.) au
obligaþia de a verifica dacã agentul economic a luat mãsurile necesare în vederea încadrãrii în prevederile caietului de
sarcini ºi de a anula suspendarea sau de a propune retragerea licenþei.
7.9. Mãsura de retragere a licenþei sau a autorizaþiei se
propune de expertul-controlor în urmãtoarele cazuri:
Ð nu mai sunt îndeplinite condiþiile iniþiale privind
siguranþa navigaþiei, mãrfurilor, cãlãtorilor ºi de protecþie a
mediului;
Ð nu mai sunt îndeplinite condiþiile de încadrare în
normele internaþionale recunoscute sau adoptate în þarã;
Ð nu se iau mãsurile de încadrare în prevederile caietului de sarcini în cadrul termenului de suspendare a licenþei
sau a autorizaþiei;
7.10. Mãsura de suspendare a licenþei sau a autorizaþiei
se propune de expertul-controlor în toate cazurile în care nu
se respectã prevederile caietelor de sarcini, cu excepþia cazurilor când se propune retragerea.
7.11. Expertul-controlor nu are dreptul sã opreascã derularea unor activitãþi, chiar dacã se încalcã condiþiile de autorizare.
7.12. Agentul economic poate depune contestaþie, în termen de 10 zile de la data comunicãrii, la secretarul de stat,
în cazul luãrii împotriva sa a mãsurii de suspendare sau de
retragere a licenþei sau a autorizaþiei. Secretarul de stat va
analiza contestaþia ºi în termen de 30 de zile va lua decizia privind menþinerea sau anularea mãsurii.
7.13. Agentul economic care nu este mulþumit de modul
de rezolvare a contestaþiei se poate adresa în justiþie, în baza
Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
8. Renunþarea agenþilor economici la licenþe
ºi autorizaþii
8.1. Agentul economic deþinãtor al unei licenþe ºi/sau autorizaþii poate renunþa la aceasta în cazul în care nu mai
desfãºoarã activitãþile pentru care au fost eliberate.
8.2. Cererea corespunzãtoare (modelele cuprinse în anexele nr. 7.6. ºi 7.13) se depune la Compartimentul de licenþe
ºi autorizaþii împreunã cu licenþa ºi/sau autorizaþia ºi caietul
de sarcini corespunzãtor.
8.3. Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii va opera în
mod corespunzãtor în registrele de evidenþã ºi va anunþa
administraþiile portuare ºi ale canalelor navigabile interesate.
8.4. Renunþarea la licenþã ºi/sau autorizaþie intrã în
vigoare de la data prezentãrii cererii sau de la o datã ulterioarã, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii
cererii.
9. Dispoziþii finale
9.1. Toate documentele care se elibereazã unui agent economic se vor redacta în mod unitar, pe baza modelelor
cuprinse în prezentul ordin, utilizând computere cu memorii
corespunzãtoare.
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9.2. Evidenþele prevãzute în prezentul ordin se vor þine
atât scriptic pe formularele stabilite, cât ºi utilizând computere adecvate.
9.3. Multiplicarea documentelor redactate la computer se
va face cu aparate de fotocopiere.
9.4. Certificarea fiecãrei pagini ºi a fiecãrui exemplar emis
se va face, dupã multiplicare, de cãtre expertul
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Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii prin semnãturã ºi
aplicarea ºtampilei direcþiei de specialitate.
9.5. Falsificarea sau emiterea frauduloasã a documentelor privind licenþele ºi autorizaþiile cuprinse în prezenta metodologie se pedepseºte potrivit legii.
ANEXA Nr. 7.1.

CERERE

pentru acordarea licenþei de transport naval
Agentul economic ÉÉÉÉÉÉÉÉ........................................................................................ÉÉ
É.....................................................É, cu sediul în ÉÉÉ....................ÉÉÉÉ............ÉÉÉÉÉ,
str. ÉÉÉÉÉ............ÉÉÉ nr. É........................................É, înregistrat în Registrul comerþului la
Camera de comerþ ºi industrie a judeþului É..ÉÉÉÉÉ sub nr. É....É, cod fiscal É..........ÉÉ,
telefon ÉÉÉ............ÉÉ, telex ÉÉ.É...........É, fax É.........ÉÉÉ, reprezentat prin
ÉÉÉÉÉÉÉ........................................ÉÉÉÉ, domiciliat în ÉÉÉ.... ÉÉÉ.........................ÉÉÉ,
str. ÉÉ...............................ÉÉÉÉ nr. ÉÉ, B.I. seria ÉÉ.... nr. ÉÉ...............É, eliberat de
ÉÉÉ..............................................ÉÉ, având funcþia de ÉÉÉ.............................ÉÉÉ, pe baza
pieselor anexate la dosar *) solicit eliberarea licenþei de transport naval pentru urmãtoarele activitãþi
de transport **):
FLUVIAL

MARITIM

Ñ transport de mãrfuri

FM

MM

Ñ transport de persoane

FC

MC

Ñ transport de mãrfuri periculoase

FP

MP

Ñ transport de mãrfuri agabaritice
Ñ transport combinat de mãrfuri, cãlãtori, vehicule, pentru
Ñ traversãri cãi navigabile

FA

MA

FT

MR

Data ÉÉÉÉ

Semnãtura,

Direcþiei ÉÉÉÉÉÉÉÉ
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii
(verso)
Dosarul va cuprinde urmãtoarele piese:
a) cererea agentului economic, cu indicarea activitãþilor pentru care se solicitã licenþa de
transport;
b) dovada înregistrãrii la Registrul comerþului ºi statutul din care sã rezulte ca obiect de activitate
,,transportul naval de ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÒ;
c) lista parcului de nave pentru transport aflate în proprietate sau închiriate, împreunã cu avizul eliberat de cãtre o societate de clasificare recunoscutã de autoritatea publicã abilitatã în acest
scop sau a cãpitãniilor porturilor de înmatriculare a navelor;
d) dosarul persoanei desemnate pentru conducerea ºi organizarea activitãþii de transport, care
cuprinde:
Ñ actul emis de agentul economic prin care persoana în cauzã este desemnatã pentru
conducerea ºi organizarea activitãþii de transport ºi calitatea de angajat al acestuia în cadrul agentului economic solicitant;
Ñ dovada de studii pentru persoana desemnatã;
Ñ curriculum vitae al persoanei desemnate, care sã descrie detaliat natura ºi durata funcþiilor îndeplinite în activitatea de transport ºi alte activitãþi profesionale;
Ñ certificatul de cazier judiciar.
În cazul în care persoana desemnatã pentru conducerea ºi organizarea activitãþii de transport
a semnat contractul de management, va prezenta numai hotãrârea adunãrii generale a acþionarilor;
e) memoriu privind activitãþile pe care le va desfãºura agentul economic.
Toate actele solicitate se prezintã în original ºi în copie pentru autentificare de cãtre
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii sau în copie legalizatã.
*) Cuprinsul dosarului este prevãzut pe verso.
**) Se bareazã activitãþile pentru care nu se solicitã licenþa.
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ANEXA Nr. 7.2.
ANGAJAMENT

1. Subscrisa ÉÉÉÉÉÉÉ..........................................................................ÉÉ, persoanã juridicã,
cu sediul în ÉÉÉÉ.........................É, str. ÉÉÉ...........ÉÉÉ nr. ÉÉ, înregistratã în Registrul
comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului ÉÉÉÉ..........ÉÉ sub nr. É..........É, prin
reprezentantul sãu ÉÉ........ÉÉÉÉÉÉ, domiciliat în ÉÉ..........ÉÉÉ, str. ÉÉÉÉÉÉÉ nr. ÉÉ,
B.I. seria É...É nr. ÉÉ.........É., eliberat de .........................., în baza Deciziei nr. ÉÉ..É, având
funcþia de ÉÉÉ..............................ÉÉ
2. Suntem de acord cu prevederile licenþei de transport ºi ne obligãm sã conducem ºi sã
organizãm activitatea de transport pentru: (dupã caz)*)
FLUVIAL

MARITIM

Ñ transport de mãrfuri

FM

MM

Ñ transport de persoane

FC

MC

Ñ transport de mãrfuri periculoase

FP

MP

Ñ transport de mãrfuri agabaritice
Ñ transport combinat de mãrfuri, cãlãtori, vehicule, pentru
Ñ traversãri cãi navigabile

FA

MA

FT

MR

în conformitate cu caietul de sarcini seria ÉÉ........É nr. É........É
Administratorul societãþii comercialeÉÉÉ........................ÉÉ.....ÉÉ
(numele în clar)

Semnãtura,

Data ÉÉÉ.........

ANEXA Nr. 7.7.
CERERE

de renunþare la licenþã
Agentul economic ÉÉÉÉÉ...............................................................................ÉÉÉÉÉÉÉ...
..................................................................., cu sediul în ÉÉÉ................ÉÉÉÉÉ, str. ÉÉÉÉÉÉ...É
nr. É......É, înregistrat în Registrul comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului
ÉÉÉÉ..........ÉÉ sub nr. É......É, cod fiscal ÉÉ.........É, tel. ÉÉ.É, telex É.ÉÉ, fax É.ÉÉÉ,
reprezentat prin É....ÉÉÉ...........................ÉÉÉÉ, domiciliat în ÉÉ...........................ÉÉÉÉÉÉ,
str. ÉÉÉ...................ÉÉÉ nr. .ÉÉ, B.I. seria É...É nr. É.........ÉÉ, eliberat de ÉÉÉ......ÉÉÉ,
având funcþia de ÉÉÉ..............................................................ÉÉÉ, vã aducem la cunoºtinþã cã
începând cu data de ÉÉ....................ÉÉÉ nu vom mai desfãºura activitãþile de transport naval
pentru care ni s-a acordat licenþa seria É......É nr. ÉÉ....................É
În consecinþã, rugãm a fi scos din evidenþa dumneavoastrã.

Data ÉÉÉÉ.....

Semnãtura,

Depunem anexat licenþa seria ÉÉÉÉÉ nr. ÉÉÉ ºi caietul de sarcini aferent.

Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii
*) Se înscriu numai activitãþile pentru care se elibereazã licenþa.
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ANEXA Nr. 7.8.1.

CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de efectuare de transporturi navale
Agentul economic ÉÉÉÉ..............................ÉÉÉ........................................................ÉÉÉÉ
É.........................................................................................., cu sediul în ÉÉ..................ÉÉÉÉÉÉ,
str. ÉÉÉÉÉ.......................................ÉÉ nr. É......É, înregistrat în Registrul comerþului la Camera
de comerþ ºi industrie a judeþului ÉÉÉ..............ÉÉ sub nr. É.........ÉÉ, cod fiscal ÉÉ......ÉÉ,
telefon É.............ÉÉ, telex É.................ÉÉ, fax ...............ÉÉÉ......É, reprezentat prin
ÉÉ......................................ÉÉ......................É, domiciliat în ÉÉÉÉ........................................ÉÉÉ,
str. ÉÉÉÉ.............ÉÉÉ nr. É....É, B.I. seria É......É nr. É......................ÉÉ, eliberat de
É..........ÉÉÉÉ, având funcþia de ÉÉÉÉÉ...............................................ÉÉ, pe baza pieselor
anexate la dosar *) solicit eliberarea autorizaþiei pentru activitatea**):
FLUVIAL

MARITIM

Ñ transport de mãrfuri

FM

MM

Ñ transport de persoane

FC

MC

Ñ transport de mãrfuri periculoase

FP

MP

Ñ transport de mãrfuri agabaritice
Ñ transport combinat de mãrfuri, cãlãtori, vehicule,
Ñ pentru traversãri cãi navigabile

FA

MA

FT

MR

Semnãtura,

Data ÉÉÉ
Direcþiei ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii

(verso)
Dosarul va cuprinde urmãtoarele piese:
a) cererea agentului economic, cu indicarea activitãþilor pentru care se solicitã autorizaþia de
efectuare transporturi navale;
b) licenþa de transport naval obþinutã;
c) memoriu privind activitatea de transport naval ce urmeazã a fi desfãºuratã, cu precizarea
zonelor geografice.
ANEXA Nr. 7.8.2.
CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de funcþionare în perimetrul portuar
Agentul economic ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ.....................................................................................ÉÉ
É......................................., cu sediul în ÉÉÉÉ................ÉÉÉÉ str. ÉÉÉ..................ÉÉÉÉ
nr. É, înregistrat în Registrul comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului ÉÉÉÉ....
sub nr. ÉÉ...É, cod fiscal ÉÉÉ....., telefon É..ÉÉÉ, telex É...ÉÉ, fax ÉÉ..É, reprezentat
prin ......ÉÉÉÉÉÉ...........................................É, domiciliat în ÉÉÉÉÉÉ......................................,
str. ÉÉÉ.............ÉÉÉ nr. ÉÉ, B.I. seria É........É nr. ÉÉ............É, eliberat de É......ÉÉÉÉ,
având funcþia de ÉÉÉÉ.......................................É, pe baza pieselor anexate la dosar*) solicit
eliberarea autorizaþiei de funcþionare în perimetrul portuar pentru urmãtoarele activitãþi**):
1

Încãrcarea/descãrcarea navelor în porturi,
în rade sau în puncte izolate ºi amararea mãrfurilor

PO

2

Expediþii de mãrfuri din porturi

PE

3

Depozitarea mãrfurilor în magazii sau pe platforme portuare

PD

4

Legarea/dezlegarea navelor de la chei

PL

5

Agenturare nave

PA

6

Aprovizionarea navelor cu alimente ºi materiale

PS

DataÉÉÉ
Direcþiei ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii
*) Cuprinsul dosarului este prevãzut pe verso.
**) Se bareazã activitãþile pentru care nu se solicitã autorizaþia.

Semnãtura,
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(verso)
Dosarul va cuprinde urmãtoarele piese:
a) cererea agentului economic, cu indicarea activitãþilor pentru care se solicitã autorizaþia de
funcþionare în perimetrul portuar;
b) dovada înregistrãrii la Registrul comerþului ºi statutul din care sã rezulte ca obiect de activitate
toate activitãþile pentru care se solicitã autorizarea;
c) lista principalelor mijloace fixe, dotãri, construcþii etc. ce urmeazã a fi utilizate în desfãºurarea activitãþii;
d) documentul de numire a persoanei care conduce activitatea, diplomele care atestã calificarea acesteia, curriculum vitae al acestei persoane;
e) avizele administraþiilor portuare unde agentul economic doreºte sã-ºi desfãºoare activitatea. Avizele vor cuprinde condiþiile în care agentul economic poate funcþiona în perimetrul portuar;
f) memoriu privind activitãþile pe care le va desfãºura agentul economic.
ANEXA Nr. 7.8.3.
CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de funcþionare în perimetrul portuar ºi pe cãile navigabile
Agentul economic .......................................................................................................................................
.................................................................., cu sediul în ........................................., str. ...........................
nr. ........., înregistrat în Registrul comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului ..........................
sub nr. .........., cod fiscal .................., telefon .................., telex .............., fax ..............., reprezentat
prin ........................................................., domiciliat în ..................................................................................,
str. ................................... nr. .........., B.I. seria ............ nr. ........................., eliberat de ...............................,
având funcþia de ......................................................................., pe baza pieselor anexate la dosar*)
solicit eliberarea autorizaþiei de funcþionare în perimetrul portuar ºi pe cãile navigabile pentru
urmãtoarele activitãþi**):

1

Pilotajul navelor în porturi ºi pe cãile navigabile

PN

2

Remorcajul pentru manevra navelor în rade, porturi ºi pe cãile navigabile

RM

3

Extracþii de balast

EB

4

Depoluarea cãilor navigabile ºi acvatoriilor portuare

DP

5

Salvarea navelor

SN

6

Ranfluarea navelor

FN

7

Pescuitul industrial

PI

8

Mãsurãtori batimetrice sau topometrice

MT

9

Dragarea, întreþinerea, repararea cãilor navigabile ºi acvatoriilor portuare

DR

Construcþii ºi reparaþii hidrotehnice, civile, industriale, drumuri, poduri,
cãi ferate etc.

CH

Bunkerarea navelor

BN

10
11

Data ..............

Semnãtura,

Direcþiei ...........................
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii
(verso)
Dosarul va cuprinde urmãtoarele piese:
a) cererea agentului economic, cu indicarea activitãþilor pentru care se solicitã autorizaþia de
funcþionare în perimetrul portuar;
b) dovada înregistrãrii la Registrul comerþului ºi statutul din care sã rezulte ca obiect de activitate toate activitãþile pentru care se solicitã autorizarea;
c) lista principalelor mijloace fixe, dotãri, construcþii etc. ce urmeazã a fi utilizate în desfãºurarea activitãþii;
d) documentul de numire a persoanei care conduce activitatea, diplomele care atestã calificarea acesteia, curriculum vitae al acestei persoane;
e) avizele administraþiilor portuare ºi/sau de cãi navigabile unde agentul economic doreºte
sã-ºi desfãºoare activitatea. Avizele vor cuprinde condiþiile în care agentul economic poate funcþiona în perimetrul portuar sau pe cãile navigabile;
f) memoriu privind activitãþile pe care le va desfãºura agentul economic.
*) Cuprinsul dosarului este prevãzut pe verso.
**) Se bareazã activitãþile pentru care nu se solicitã autorizaþia.
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ANEXA Nr. 7.8.4.

CERERE

pentru acordarea autorizaþiei de funcþionare în perimetrul portuar
Agentul economic ......................................................................................................................................
.................................................................., cu sediul în ........................................, str. ...........................
nr. ........., înregistrat în Registrul comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului ..........................
sub nr. .........., cod fiscal ................., telefon ................., telex .............., fax ................., reprezentat
prin ..........................................................., domiciliat în ..................................................................................,
str. ................................... nr. .........., B.I. seria ............ nr. ........................., eliberat de ...............................,
având funcþia de........................................................................, pe baza pieselor anexate la dosar*)
solicit eliberarea autorizaþiei de funcþionare în perimetrul portuar pentru urmãtoarele activitãþi**):

1

Curãþãri de tancuri ºi hambare, preluãri reziduuri de la nave

CT

2

Reparaþii utilaje portuare

RU

3

Reparaþii nave în afara incintei ºantierului naval

RN

4

Transport rutier

TR

5

Reparaþii auto

RA

6

Reprezentanþe firme

RF

7

Servicii de control mãrfuri

CM

8

Servicii de reclamã ºi publicitate

RP

9

Servicii de telecomunicaþii

TL

10

Cercetare ºtiinþificã ºi proiectare

CS

11

Consultanþã, servicii informaþionale

CI

12

Servicii de salubrizare

SS

13

Servicii de pazã

SP

14

Alte activitãþi comerciale

AC

15

Agenþii de docheri ºi de personal navigant

AP

Data ...................

Semnãtura,

Direcþiei .................................
Compartimentul de licenþe ºi autorizaþii
(verso)
Dosarul va cuprinde urmãtoarele piese:
a) cererea agentului economic, cu indicarea activitãþilor pentru care se solicitã autorizaþia de
funcþionare în perimetrul portuar;
b) dovada înregistrãrii la Registrul comerþului ºi statutul din care sã rezulte ca obiect de activitate toate activitãþile pentru care se solicitã autorizarea;
c) lista principalelor mijloace fixe, dotãri, construcþii etc. ce urmeazã a fi utilizate în desfãºurarea activitãþii;
d) avizele administraþiilor portuare unde agentul economic doreºte sã-ºi desfãºoare activitatea. Avizele vor cuprinde condiþiile în care agentul economic poate funcþiona în perimetrul portuar;
f) memoriu privind activitãþile pe care le va desfãºura agentul economic.

*) Cuprinsul dosarului este prevãzut pe verso.
**) Se bareazã activitãþile pentru care nu se solicitã autorizaþia.
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ANEXA Nr. 7.9.
ANGAJAMENT

1. Subscrisa ......................................................................................................, persoanã juridicã,
cu sediul în ............................................................, str. ...................................................... nr. .............,
înregistrat în Registrul comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului ........................................
sub nr. ..................................., prin reprezentantul sãu ......................................................., domiciliat în
..........................................., str. ........................................ nr. ..................., B.I. seria ....... nr. ........................,
eliberat de ..........................., în baza Deciziei nr. ............., având funcþia de ................................
2. Suntem de acord cu prevederile autorizaþiei seria ................ nr. .................................... ºi ne
obligãm sã conducem ºi sã organizãm activitatea în conformitate cu caietul de sarcini.

Semnãtura reprezentantului împuternicit,

Data...........................

ANEXA Nr. 7.14
CERERE

de renunþare la autorizaþie
Agentul economic ...................................................................................................................................
........................................., cu sediul în .........................................., str. ..............................................
nr. ........, înregistrat în Registrul comerþului la Camera de comerþ ºi industrie a judeþului ..........................
sub nr. ......................, cod fiscal ......................., telefon ................., telex ..................., fax ....................,
reprezentat prin ................................................................., domiciliat în ............................................,
str. .................................. nr. .........., B.I. seria .......... nr. ......................., eliberat de .............................,
având funcþia de ................................................................, vã aducem la cunoºtinþã cã începând cu
data de ......................................... nu vom mai desfãºura activitãþile de transport naval pentru care
ni s-a acordat autorizaþia seria ....................... nr. .................................
În consecinþã, rugãm a fi scos din evidenþa dumneavoastrã.

Semnãtura,

Data............................

Depunem anexat autorizaþia seria ................... nr. ........ ºi caietul de sarcini aferent.

Compartimentului de licenþe ºi autorizaþii

ANEXA Nr. 7.15
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
LEGITIMAÞIE DE CONTROLOR

fotografie

Director,

Seria ...................... Nr. ................
Dl .................................. are dreptul de control privind modul de
respectare a licenþelor ºi autorizaþiilor.

B.I. seria ....... nr. ...............................
Valabil pânã la data de ....................
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ANEXA Nr. 7.16

P R O C E S - V E R B A L D E C O N T R O L Nr. .........................

Încheiat astãzi ........................................
(ziua, luna, anul)
Subsemnatul ................................................................................................, posesorul legitimaþiei de
controlor ................................................................., eliberatã de Ministerul Transporturilor, am efectuat
controlul privind modul de respectare a licenþei .........................................................................................
ºi/sau autorizaþiei ........................................... acordate agentului economic ..........................................,
cu sediul în ......................................., ºi am constatat urmãtoarele:
(Notã: se va prezenta modul de încadrare în prevederile fiecãrui capitol din caietul de sarcini)

Faþã de cele constatate propun:
Ñ menþinerea licenþei ºi/sau autorizaþiei;
Ñ suspendarea licenþei ºi/sau autorizaþiei;
Ñ retragerea licenþei ºi/sau autorizaþiei;
motivat de: ........................................................

Controlor,

Reprezentantul agentului economic,

RECTIFICÃRI
În Hotãrârea Guvernului nr. 460/1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 23 august 1994, se fac urmãtoarele
rectificãri:
Ñ La articolul 4 alineatul (2), dupã: ...,,Institutul de sãnãtate publicã ºi cercetãri medicale TimiºoaraÒ...
se introduce ,,Institutul de sãnãtate publicã ºi cercetãri medicale Tîrgu MureºÒ...
Ñ La articolul 7, alineatul (2) se completeazã cu cuvintele ,,cu excepþia regiei autonomeÒ.

«
Numãrul Regulamentului Bãncii Naþionale a României privind efectuarea operaþiunilor valutare,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, în loc de
,,V/10.813Ò se va citi ,,7Ò.
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