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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2008
privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. — Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 12 din
30 ianuarie 2008 privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea
nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din
1 februarie 2008, cu următoarele modificări și completări:
1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Rezidențiatul pe post se poate organiza numai pentru
unități sanitare publice din zone deficitare din punctul de vedere
al asigurării asistenței medicale. Pentru reședința de județ se
nominalizează numai specialitățile și unitățile sanitare care
funcționează cu 75% sau mai puțin din numărul de personal
normat pe locuri de muncă în unitatea sanitară respectivă,
stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști. Pentru
celelalte unități din județ se nominalizează numai specialitățile și
unitățile sanitare care funcționează cu 75% sau mai puțin din
numărul de personal normat pe locuri de muncă din localitatea
respectivă, stabilit pentru medici, medici dentiști sau farmaciști.”
2. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4),
rezidențiatul pe post pentru specialitatea medicină de urgență
se organizează în funcție de numărul de posturi solicitate de
unitățile sanitare publice, cu încadrarea în normativul de
personal.”
3. La articolul 6, după alineatul (5) se introduc trei noi
alineate, alineatele (51)—(53), cu următorul cuprins:
„(51) Preparatorii universitari medici, medici dentiști și
farmaciști, confirmați în rezidențiat, efectuează pregătirea în
rezidențiat în afara normei de bază didactice și fără a fi salarizați
ca rezidenți.
(52) Începând cu anul 2008, medicii, medicii dentiști și
farmaciștii, care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau
asistenți universitari în instituții de învățământ superior medical,
medico-dentar sau farmaceutic, se confirmă în rezidențiat în
specialitatea disciplinei. Confirmarea în rezidențiat a celor care
ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenți
universitari la disciplinele fără corespondent în Nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
rețeaua de asistență medicală se face în una dintre specialitățile
stabilite prin ordin al ministrului sănătății publice. Confirmarea
în rezidențiat se face pe baza punctajului de promovare obținut
la concursul de rezidențiat organizat de Ministerul Sănătății
Publice. Rezidenții care promovează prin concurs în posturi de
preparatori sau asistenți universitari își pot continua pregătirea
în specialitatea obținută prin concurs, după obținerea specialității
corespondente disciplinei în care au obținut postul didactic.
(53) Pierderea calității didactice anulează drepturile obținute
în baza prevederilor alin. (52).”
4. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Specialiștii formați în urma promovării concursului de
rezidențiat pe post încheie un contract individual de muncă cu

unitatea sanitară în care se găsește postul respectiv, înaintea
începerii pregătirii de rezidențiat. Prin acest contract se prevăd:
a) posibilitatea ca rezidentul să fie retribuit suplimentar față
de salariul de rezident de către unitatea sanitară respectivă, pe
perioada pregătirii în rezidențiat;
b) obligația de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a
încheiat contractul individual de muncă cel puțin un număr de
ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat;
c) negocierea condițiilor salariale pe care unitatea le va
asigura medicului pentru perioada prevăzută în contract.”
5. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
„(71) Obligația prevăzută la alin. (7) lit. b) se stabilește prin
act adițional la contractul individual de muncă, în temeiul
prevederilor art. 193 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modificările și completările ulterioare. Nerespectarea de către
salariat a obligației asumate îl obligă pe acesta la suportarea
tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională,
respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregătirii în
rezidențiat, precum și la restituirea primei de instalare,
proporțional cu perioada nelucrată din perioada stabilită,
conform actului adițional la contractul individual de muncă.”
6. La articolul 8, alineatele (1)—(3) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod
descentralizat, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de
medicină generală, medicină dentară și de farmacie acreditate
și evaluate cu grad ridicat de încredere.
(2) Evaluarea facultăților de medicină generală, medicină
dentară și de farmacie trebuie realizată în termen de maximum
6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei
ordonanțe.
(3) Numai instituțiile de învățământ superior medical, medicodentar sau farmaceutic acreditate și evaluate cu grad ridicat de
încredere au dreptul la pregătire în rezidențiat și doctorat în
specialități medicale și propun Centrului Național de
Perfecționare în Domeniul Sanitar, pentru rezidențiat,
coordonatorii, directorii de programe, precum și responsabilii de
formare, după caz, pe specialitățile în care se efectuează
pregătirea. Nominalizarea acestora se face prin ordin comun al
ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării
și tineretului. Plata unei indemnizații pentru îndeplinirea unor
sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază,
pentru directorul de program de rezidențiat medicină de urgență
și pentru responsabilul de formare în rezidențiat medicină de
urgență, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se face
numai în cazul în care aceștia nu dețin funcții didactice. Unitățile
nou-înființate vor fi evaluate conform legii.”
7. La articolul 12, alineatele (3) și (4) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(3) Rezidenții pot fi incluși în linia de gardă, în afara
programului normal de lucru, pe răspunderea și sub
supravegherea medicului titular de gardă.
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familie, la solicitarea cabinetelor de medicină de familie, cu
aprobarea unității sanitare angajatoare.
(4) Pe parcursul celor 3 ani, medicii care efectuează practica
supravegheată/asistată au obligația să se prezinte la concursul
de rezidențiat și dobândesc dreptul de liberă practică după
promovarea examenului de medic specialist.”
10. După articolul 24 se introduce un nou articol,
articolul 241, cu următorul cuprins:
„Art. 241. — (1) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii cetățeni
ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene,
statele aparținând Spațiului Economic European sau
Confederației Elvețiene pot efectua specializare prin Ministerul
Educației, Cercetării și Tineretului, cu respectarea prevederilor
legale, în una dintre specialitățile prevăzute în Nomenclatorul
specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru
rețeaua de asistență medicală.
(2) Specializarea se face cu respectarea duratei și curriculei
de pregătire prevăzute pentru rezidențiatul în specialitatea
respectivă în România.
(3) Examenul de specialist se organizează de Ministerul
Sănătății Publice la sfârșitul specializării, cu respectarea
condițiilor prevăzute pentru finalizarea rezidențiatului.”
Art. II. — Ordonanța Guvernului nr. 12/2008 privind
organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2008, cu
modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va
republica în Monitorul Oficial al Românie, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

(4) Începând cu anul III de pregătire, rezidenții care
efectuează gărzi în afara programului normal de lucru sunt
salarizați pentru această activitate, cu respectarea
reglementărilor legale în vigoare, de către unitatea sanitară unde
efectuează garda.”
8. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Rezidenții au dreptul să examineze pacienții, să aplice
soluții terapeutice sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau
a responsabilului, utilizând abilitățile dobândite în conformitate
cu nivelul lor de pregătire.”
9. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 18. — (1) Începând cu promoția 2005, absolvenții
licențiați ai facultăților de medicină, neconfirmați în rezidențiat,
pot efectua 3 ani de practică supravegheată/asistată.
(2) În perioada în care medicii efectuează practica
supravegheată/asistată beneficiază de contract individual de
muncă pe durată determinată, care se încheie cu unități sanitare
publice, la solicitarea acestor unități, cu excepția serviciilor de
ambulanță. Actul medical pe care îl prestează medicul în timpul
celor 3 ani de practică este sub responsabilitatea unui medic cu
drept de liberă practică.
(3) Medicii care au încheiat contract individual de muncă pe
perioadă determinată cu unități sanitare publice vor efectua
practică supravegheată/asistată atât în structurile unităților
sanitare publice, inclusiv cabinete de medicină școlară și
cabinete de planing familial, cât și în cabinete de medicină de

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și
ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

Eugen Nicolicea

Nicolae Văcăroiu

București, 13 octombrie 2008.
Nr. 179.

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonanței Guvernului nr. 12/2008
privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 octombrie 2008.
Nr. 919.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. —
La articolul 26, litera b) a alineatului (6) din
Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității
sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie
2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
„b) persoanelor fizice sau juridice ale căror animale,
diagnosticate pozitiv, au fost predate pentru sacrificare către
unitățile de abatorizare, autorizate sanitar-veterinar, direct de
către proprietarii acestora ori prin intermediari, persoane fizice

sau juridice, în cadrul programelor naționale de eradicare a
epizootiilor, de la data aprobării acestor programe, conform
legislației în vigoare;”.
Art. II. — Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru
siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se aplică și
pentru animalele diagnosticate pozitiv, preluate și predate pentru
sacrificare în unități de abatorizare autorizate sanitar-veterinar,
direct de către proprietarii animalelor sau prin intermediari,
persoane fizice sau juridice, începând cu anul 2004.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

EUGEN NICOLICEA

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 13 octombrie 2008.
Nr. 180.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 alin. (6)
lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004
privind organizarea activității sanitar-veterinare
și pentru siguranța alimentelor
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b)
din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

București, 10 octombrie 2008.
Nr. 920.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate
sau pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
În temeiul art. 9 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea
și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă tarifele pentru activitățile și operațiunile
specifice desfășurate sau pentru activitățile efectuate în legătură
cu acestea de către Autoritatea Navală Română, prevăzute în
anexele nr. 1—3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Tarifele prevăzute la art. 1 se stabilesc în euro
și se încasează astfel:
a) pentru serviciile în legătură cu navele, în lei pentru cele
care arborează pavilion român și în euro sau în dolari SUA
pentru cele care arborează pavilion străin;
b) pentru serviciile care nu sunt în legătură cu navele, în lei
de la operatorii economici și persoanele fizice române și în euro
sau în dolari SUA de la operatorii economici și persoanele fizice
străine.
(2) Tarifele prevăzute la art. 1, care se plătesc în lei, se
actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română,
recalculându-se la cursul în lei al monedei euro comunicat de
Banca Națională a României pentru ultima zi lucrătoare a lunii
anterioare.
Art. 3. — Plata prestațiilor efectuate de către Autoritatea
Navală Română trebuie făcută de către beneficiari în maximum
15 zile de la data emiterii facturii. După această perioadă
beneficiarii vor plăti majorări de întârziere aplicate la suma
datorată, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorate inclusiv, în conformitate cu legislația în
vigoare.
Art. 4. — În cazul în care salariații Autorității Navale Române,
la solicitarea beneficiarilor, prestează servicii în afara localității
în care își desfășoară activitatea, în țară sau în străinătate,
beneficiarii vor suporta, pe lângă tarifele aferente prestațiilor
solicitate, și cheltuielile de transport, diurnă și cazare.

Art. 5. — În cazul în care un beneficiar solicită efectuarea
unei prestații, iar la sosirea inspectorului Autorității Navale
Române respectivul beneficiar renunță la efectuarea prestației
solicitate, acesta este obligat atât la plata contravalorii prestației,
cât și a cheltuielilor de transport, diurnă și cazare, cu excepția
cazurilor de forță majoră, când contravaloarea prestației nu se
plătește.
Art. 6. — În cazul în care pe parcursul inspecțiilor sunt
necesare probe sau încercări suplimentare, precum și analize
de laborator, fotografii etc., cheltuielile ocazionate de efectuarea
acestora vor fi suportate de beneficiar.
Art. 7. — Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 9. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și
turismului nr. 217/2006 privind aprobarea tarifelor pentru
activitățile și operațiunile specifice desfășurate sau pentru
activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea
Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 226 și 226 bis din 13 martie 2006, cu modificările și
completările ulterioare.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzașu
secretar de stat
București, 7 octombrie 2008.
Nr. 1.250.

TA R I F E L E

Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului
român/transcrierea dreptului de proprietate și emiterea actului de
naționalitate pentru:
— nave maritime > 15 TB
— nave maritime ≤ 15 TB
— ambarcațiuni de agrement

Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de
proprietate/emiterea documentului de evidență pentru:
— nave maritime ≤ 15 T B
— ambarcațiuni de agrement cu L ≥ 7 m sau P ≥ 15 kW
— ambarcațiuni de agrement cărora nu li se aplică reglementările
naționale în vigoare, privind introducerea pe piață a acestora
(ambarcațiuni construite pentru utilizare proprie, ambarcațiuni pe perne
de aer, ambarcațiuni pe aripi imerse) cu L ≥ 7 m sau P ≥ 15 kW
— ambarcațiuni de agrement cu vele cu L ≥ 7 m

Inventarierea și emiterea fișei de ambarcațiune pentru:
— ambarcațiuni mici cu L < 7 m și P < 15 kW
— ambarcațiuni mici cărora nu li se aplică reglementările naționale în
vigoare, privind introducerea pe piață a acestora (ambarcațiuni
construite pentru utilizare proprie, ambarcațiuni pe perne de aer,
ambarcațiuni pe aripi imerse) cu L < 7 m și P < 15 kW
— ambarcațiuni de agrement cu vele cu L < 7 m

Emiterea autorizației de reconstrucție, modificare, transformare a:
— navei maritime
— ambarcațiunii de agrement

Emiterea autorizației de dezmembrare a navei
— TB < 100
— TB între 100 și 500
— TB > 500
— ambarcațiuni de agrement

Emiterea/prelungirea valabilității:
— permiselor provizorii de arborare a pavilionului român pentru nave
maritime
— registrului sinoptic permanent pentru nave maritime

Emiterea documentelor cu date tehnice în vederea înscrierii în evidențe
a ambarcațiunilor de agrement cărora nu li se aplică reglementările
naționale privind introducerea pe piață a acestora (ambarcațiuni pe
perne de aer, ambarcațiuni pe aripi imerse)

Inspecția tehnică periodică sau intermediară a ambarcațiunilor de
agrement cu motor:
— 15 kW ≤ P ≤ 36,8 kW (50 CP)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

0

1.

Denumirea prestației
sau a operațiunii specifice

Nr.
crt.

Document

50+0,4xP

60+0,5xP

100,00

Navă
Document

100,00

50,00
200,00
400,00
30,00

Navă

Navă
Navă
Navă
Ambarcațiune

50,00
30,00

40,00

Ambarcațiune
Navă
Ambarcațiune

50,00
50,00

50,00

Ambarcațiune
Ambarcațiune
Ambarcațiune

100,00
100+0,5xP
80+0,5xP

350,00
200,00
200,00

3

Tariful
(euro/U.M.)

Navă
Ambarcațiune
Ambarcațiune

Navă
Navă
Ambarcațiune

2

U.M.

Inspecția se efectuează de căpitănii.
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

Aceste documente se emit de căpitănii.
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

TB — tonajul brut al navei

În cazul în care ambarcațiunea este înmatriculată.

L — lungimea maximă a navei
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

Tarifele vor fi percepute pentru fiecare operațiune în parte, în cazul în care
proprietarul/operatorul solicită simultan aceste operațiuni, precum și în cazul
pierderii sau deteriorării documentelor emise.
TB — tonajul brut al navei
L — lungimea maximă a navei
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

Tarifele vor fi percepute pentru fiecare operațiune în parte, în cazul în care
proprietarul/operatorul solicită simultan aceste operațiuni, precum și în cazul
pierderii sau deteriorării documentelor emise.
TB — tonajul brut al navei

4

Observații

pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
la navele maritime și pentru personalul navigant maritim

ANEXA Nr. 1
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Verificare și rezervare nume navă

Prelungirea valabilității:
— actului de naționalitate
— documentului de evidență
— fișei de ambarcațiune

Emiterea copiilor sau a certificatelor de pe evidențele Autorității Navale
Române:
— registrul matricol al navelor maritime sau registrul de evidență a
navelor în construcție
— registrul de evidență
— fișa de ambarcațiune
— foaie matricolă pentru personalul navigant
— alte copii de pe înscrisuri, evidențe și alte documente statistice

Radierea navelor/suspendarea dreptului de arborare a pavilionului
român/scoaterea din evidențe sau inventar
— nave maritime > 15 TB
— nave maritime ≤ 15 TB
— ambarcațiuni de agrement

Emiterea autorizației de construcție și înscrierea în registrul de evidență
a navelor în construcție/scoaterea din evidență a acestora:
— nave maritime > 15 TB
— nave maritime ≤ 15 TB
— ambarcațiuni de agrement construite pentru utilizare proprie

Transcrierea constituirii, transmiterii sau a stingerii garanțiilor reale
mobiliare sau a altor drepturi reale asupra navelor maritime/navelor
maritime înscrise în registrul de evidență a navelor în construcție

Transcrierea/radierea:
— contractelor de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat,
a actelor adiționale, a dreptului de administrare, a proceselor-verbale de
sechestru asupra navelor maritime înmatriculate
— proceselor-verbale de sechestru asupra navelor înscrise în registrul
de evidență

Emiterea de:
a) — certificat de competență pentru personalul navigant
— certificat de conducător de ambarcațiune de agrement
— carnet de marinar
b) atestat de confirmare a:
— certificatului de competență pentru personalul navigant
— certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS
c) atestat de recunoaștere a:
— certificatului de competență pentru personalul navigant
— certificatului de operator de radiocomunicații GMDSS
d) confirmare autenticitate documente navigatori români

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Înscrierea modificărilor în registre și acte de naționalitate, documente de
evidență și fișe de ambarcațiune, după caz
— registrul de evidență a navelor în construcție
— registrul matricol al navelor maritime
— registrul de evidență
— inventarul ambarcațiunilor mici

1

10.

9.

0

15,00
10,00
15,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00

Document
Document
Document
Document
Document

200,00

Navă/amb.

Document
Document
Document

200,00

200,00

400,00
100,00
100,00

50,00
20,00
5,00

Navă/amb.

Navă

Navă
Navă
Ambarcațiune

Navă
Navă
Ambarcațiune

10,00
10,00
10,00
10,00

Navă/doc.
Navă/doc.
Doc./pers.
Document

50,00
20,00
10,00

50,00

50,00
50,00
10,00
5,00

100,00

3

Navă/doc.

Document
Document
Document

Operațiune

Operațiune
Operațiune
Operațiune
Operațiune

2

TB — tonajul brut al navei

Tariful se aplică indiferent de motiv.
Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu.

4
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Viză pentru conformitate cu originalul pentru:
a) documentele personalului navigant
b) documentele navei și ale proprietarului/operatorului

Adnotări stagii de ambarcare personal navigant (îmbarcări, debarcări)

Reconfirmarea certificatelor de competență

Prelungirea valabilității carnetului de marinar sau a certificatului de
conducător de ambarcațiune de agrement

Înscrierea în vederea participării la examenele pentru obținerea:
a) brevetului de:
— comandant/șef mecanic
— ofițer punte secund/șef mecanic secund/șef electrician
— ofițer punte/mecanic/electrician
b) brevetului maritim portuar
c) certificatului de capacitate
d) brevetului de pilot maritim
e) certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement

Autorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare
profesională sau de perfecționare
— cursuri organizate de un furnizor de educație
— cursuri de formare profesională (calificare)
— cursuri de perfecționare sau specializare opționale
— cursuri de promovare obligatorii
— cursuri de Convenții obligatorii

Supravegherea și monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un
furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

Reautorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de
formare profesională sau de perfecționare

Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de
transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant

Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor
constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare

Înscrierea de alte activități pe autorizațiile existente, emiterea de
duplicate și preschimbarea autorizațiilor pentru desfășurarea activităților
de transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant

Vizarea anuală a autorizațiilor pentru desfășurarea activității de transport
naval sau de selecție și plasare a personalului navigant

Sigilarea actelor de bord și a altor documente

Emiterea avizului pentru organizarea activităților de agrement nautic

Însoțirea transporturilor speciale pe apă cu mijloace de transport ale
căpităniei de port

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Oră

Document

Document

Document

Operațiune

Operațiune

Document

Curs

Curs

Curs
Curs
Curs
Curs
Curs

100,00

100,00

3,00

100,00

50,00

100,00

300,00

50% din tarifele
de autorizare

300,00

1.000,0
800,00
900,00
500,00
1.500,00

600,00
300,00
60,00
60,00
50,00
300,00
60,00

3,00

Operațiune

Examen
Examen
Examen
Examen
Examen
Examen
Examen

5,00

1,00

1,00
2,00

Operațiune

Operațiune

Document
Pagină
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Navă

Emiterea de copii de pe rapoartele finale de constatare în caz de avarii,
care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)

Autorizări de încărcări/descărcări de produse petroliere și alte mărfuri
periculoase în alte locuri decât cele special amenajate

Controlul liniilor de încărcare (la cerere)

Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere)

Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere)

Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare
(la cerere)

Emiterea de documente informaționale la cerere

Emiterea autorizațiilor de reparații care se execută în alte locuri decât în
locurile special destinate reparațiilor
— cu imobilizarea navei
— alte lucrări

Autorizare de probe motor principal la cheu în dane aprobate (la cerere)

Solicitarea reținerii navei:
— nave maritime > 15 TB
— nave maritime ≤ 15 TB
— ambarcațiuni de agrement

Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranță

Dirijarea, supravegherea și controlul traficului naval în porturi
— nave maritime pentru mărfuri generale (solide)
— nave maritime portcontainer

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

— nave maritime pentru mărfuri lichide (produse petroliere, gaze lichefiate,
substanțe lichide nocive)
— nave maritime pentru pasageri
— remorchere maritime angajate în voiaje internaționale
— navele care efectuează curse între porturi și platformele petroliere și
remorcherele maritime care se deplasează între porturile românești pentru
manevre portuare
— navele care participă la realizarea de lucrări hidrotehnice sau cercetări
științifice în marea teritorială și care efectuează multiple intrări/ieșiri în/din port

Navă

Vizarea proceselor-verbale încheiate între terți privind diverse operațiuni în
port sau la bordul navelor (la cerere)

0,18xTB
0,05xTB
0,08xP
0,03xP/cursă
0,04xP/zi

Navă
Navă
Navă
Navă

0,13xTB
0,10xTB

75,00

400,00
100,00
300,00

10,00

100,00
100,00

100,00

150,00

400,00

250,00

120,00

300,00

40,00

25,00

Navă

Navă
Navă

Navă

Solicitare
Solicitare
Solicitare

Navă

Navă
Navă

Document

Magazie

Operațiune

Navă

Document

Document

10,00

Document

35.

50,00

10% din valoarea
expertizei

3

Document

Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare, a rapoartelor de avarii
cu/fără declarații (3 exemplare originale)
— o copie

34.

Document

2

Vizarea expertizelor tehnice și a rapoartelor de expertiză

1

33.

0

P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW
cursă = un voiaj dus-întors

TB — tonajul brut al navei
Dar nu mai puțin de 200 euro/navă
Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
Dar nu mai puțin de 300 euro/navă
(Navelor de buncheraj nu li se aplică baremul minim de 300 euro/navă)

TB — tonajul brut al navei

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 707/17.X.2008
9

Efectuarea reinspecțiilor la controalele PSC/FSC
— prima reinspecție
— a II-a reinspecție
— a III-a reinspecție

Aprobarea și supravegherea buncherării/transferului buncărului în alte
locuri decât în dane dotate cu instalații specializate
— remorchere și nave tehnice maritime
—TB < 500
— TB între 500 și 1.000
— TB > 1.000

Dirijarea și supravegherea navelor maritime în rade:
— rade interioare
— rade exterioare

Emiterea titlului executoriu — act de confirmare a operațiunilor de
asistentă și/sau de salvare a navei

Activități ISM
a) efectuare audit
— inițial/reînnoire la companie
— anual la companie
— suplimentar la companie
— inițial/reînnoire la navă
— intermediar/anual la navă
— suplimentar la navă
b) emitere certificate ISM
— document de conformitate (DOC) companie:
• pentru un singur tip de nave
• pentru fiecare tip suplimentar de navă (definiții SOLAS)
— viză anuală DOC
— DOC provizoriu companie
— certificat de management al siguranței la navă (SMC)
• vrachier
• petrolier
• navă-cisternă transport gaze lichefiate/substanțe lichide nocive
• navă de pasageri
• unitate mobilă de foraj marin
• alt tip de navă
— viză intermediară/anuală SMC
— SMC provizoriu
— duplicate DOC/SMS

Activități ISPS
a) efectuare audit
— inițial/reînnoire la navă
— anual la navă
— intermediar la navă
— suplimentar la navă
b) emitere certificate ISPS
— CISN navă inițial/reînnoire
— viză intermediară/anuală CIS
— CISN provizoriu navă
— duplicat CISN

Emiterea certificatelor CLC

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Document

50,00

500,00
150,00
100,00
50,00

Activitate
Activitate
Activitate
Activitate

300,00
400,00
450,00
500,00
500,00
250,00
150,00
150,00
50,00

Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document

1.000,00
500,00
750,00
300,00

700,00
300,00
200,00
100,00

Activitate
Tip navă
Document
Document

Activitate
Activitate
Activitate
Activitate

1.500,00
750,00
300,00
1.000,00
750,00
300,00

1.000,00

50,00
20,00

20,00
50,00
100,00
200,00

400,00
600,00
800,00

Activitate
Activitate
Activitate
Activitate
Activitate
Activitate

Document

Navă/zi
Navă/zi

Navă
Navă
Navă
Navă

Navă
Navă
Navă

TB — tonajul brut al navei
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Emitere permis de lucru pentru lucrări de scafandrerie

Inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor
de produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate

Reinspecția terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și
gaze lichefiate

Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free pentru
nave tip tanc
— navă până la 50.000 m3
1.000 m3 de volum
inspectat
1.000 m3 de volum
— navă peste 50.000 m3
inspectat pentru ce
depășește
50.000 m3

Autorizarea persoanelor fizice și juridice române pentru inspectarea
navelor în vederea eliberării certificatului de gas-free/non gas-free
— eliberarea autorizației
— viză anuală

Inspecția în vederea emiterii permisului de lucru cu foc

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Dirijarea, supravegherea și controlul traficului în cazul corpurilor de nave,
remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
— nave cu lungimea maximă < 100 ml
— nave cu lungimea maximă 100—150 ml
— nave cu lungimea maximă > 150 ml

64.

4

Dar nu mai puțin de 300 euro/navă

Dar nu mai puțin de 150 euro/navă

Dar nu mai puțin de 300 euro/navă

Pentru terminalele cu mai multe instalații, tariful se majorează cu 1.000 euro pe
fiecare instalație. În cazul manipulării mai multor categorii de produse, tariful se va
majora cu 1.000 euro pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs.

1. Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.
2. Pentru operațiunile specifice activității de înmatriculări nave (pct. 1—16) soluționate în regim de urgență, la cerere, tariful se majorează cu 100%.
Regim de urgență înseamnă soluționarea cererii în termen de maximum 5 zile de la înregistrare.
3. Operațiunea prevăzută la pct. 30 se execută în termen de 24 de ore de la efectuarea solicitării.

N O T Ă:

50,00

Inspecția în vederea emiterii certificatului de gas-free/non gas-free la nave
100 m3
(tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere și substanțe lichide de volum inspectat
nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul
produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive

63.

500,00
1.000,00
2.000,00

50,00

1.000 m3
de volum inspectat

Navă
Navă
Navă

500,00
100,00

40,00

35,00

50% din tariful
de inspecție

2.000/terminal
cu o instalație
pe o categorie
de produse
manipulate
declarate

50,00

20,00
7,00

600,00
200,00

3

Document
Document

Terminal

Terminal

Activitate

Om/oră
Om/oră

Supravegherea pe timpul operării:
— navei-tanc
— barjei-tanc

56.

Navă
Navă

2

Inspecția în vederea emiterii permisului de operare pentru:
— navă-tanc
— barjă-tanc

1

55.

0
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TA R I F E L E

Denumirea prestației
sau a operațiunii specifice

1

Înmatricularea/prelungirea dreptului de arborare a pavilionului
român/transcrierea dreptului de proprietate și emiterea actului de
naționalitate pentru :
— nave de navigație interioară cu ∆ > 15 m 3 sau CI ≥ 15 t
— nave de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 m3 sau CI < 15 t
— ambarcațiuni de agrement

Înscrierea în registrul de evidență/transcrierea dreptului de
proprietate/emiterea documentului de evidență pentru :
— nave de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 m3 sau CI < 15 t
— ambarcațiuni de agrement cu L ≥ 7 m sau P ≥ 15 kW
— ambarcațiuni de agrement cărora nu li se aplică reglementările naționale
în vigoare privind introducerea pe piață a acestora (ambarcațiuni construite
pentru utilizare proprie, ambarcațiuni pe perne de aer, ambarcațiuni pe
aripi imerse) cu L ≥ 7 m sau P ≥ 15 kW
— ambarcațiuni de agrement cu vele cu L ≥ 7 m

Nr.
crt.

0

1.

2.

100,00
100+0,5xP
80+0,5xP

50,00

Ambarcațiune

200,00
100,00
200,00

3

Tariful
(euro/U.M.)

Navă
Ambarcațiune
Ambarcațiune

Navă
Navă
Ambarcațiune

2

U.M.

Δ — deplasamentul navei
CI — capacitatea de încărcare a navei
L — lungimea maximă a navei
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

Tarifele vor fi percepute pentru fiecare operațiune în parte, în cazul în care
proprietarul / operatorul solicită simultan aceste operațiuni, precum și în cazul
pierderii sau deteriorării documentelor emise.

CI — capacitatea de încărcare a navei

Δ — deplasamentul navei

Tarifele vor fi percepute pentru fiecare operațiune în parte, în cazul în care
proprietarul / operatorul solicită simultan aceste operațiuni, precum și în cazul
pierderii sau deteriorării documentelor emise.

4

Observații

pentru activitățile și operațiunile specifice desfășurate și pentru activitățile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română
la navele de navigație interioară și pentru personalul navigant fluvial

ANEXA Nr. 2

4. Tarifele prevăzute la pct. 43 se aplică navelor maritime de transport marfă și pasageri staționate în danele portuare, cu excepția celor din șantierele navale.
5. În cazul pct. 45, dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.
6. Tariful prevăzut la pct. 47 nu se aplică navelor tip feribot (ferry boat).
7. Tarifele prevăzute la pct. 49 nu se aplică șalupelor și ambarcațiunilor de agrement.
8. Operațiunile prevăzute la pct. 52 lit. b) și pct. 53 lit. b) includ și analiza documentației SMS, respectiv analiza și avizarea evaluării de risc a planului de securitate a navei.
9. Pentru navele la care nu este obligatorie aplicarea prevederilor codurilor ISM și ISPS, activitățile prevăzute la pct. 52 și 53 se pot efectua la cerere, pe bază de comandă, iar tariful este de 50% din
tariful prevăzut în prezenta anexă.
10. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate după orele de program (8,00—16,00) tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale, acestea se majorează cu
100%, exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la pct. 47, 50, 55, 56, 58, 59, 62 și 63.
11. În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 58, sunt nominalizate 3 categorii de produse — petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate.
12. Substanță lichidă nocivă — înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de MARPOL 73/78, anexa II.
13. În cazul în care se solicită inspecții și constatări în rada portului, tariful se majorează cu 30%, cu excepția inspecțiilor prevăzute la pct. 60.
14. În cazul inspecțiilor prevăzute la pct. 60, atunci când se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 10%.
15. Ambarcațiune de agrement înseamnă o ambarcațiune destinată exclusiv utilizării pentru activități sportive sau de agrement în interes personal, cu lungimea între 2,5 și 24 metri.
Sunt considerate ambarcațiuni de agrement și motovehiculele nautice.
16. Ambarcațiune mică înseamnă orice ambarcațiune de agrement cu lungimea cuprinsă între 2,5 și 7 metri și propulsie mai mică de 15 kW sau propulsată de vele.
17. Ambarcațiunile de agrement pot fi înmatriculate la cerere și se tarifează conform pct. 1.
18. Se exceptează de la prevederile prezentei anexe ambarcațiunile de agrement propulsate prin forță umană.
19. Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant maritim (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Navale Române sunt gratuite.
20. Tarifele prevăzute în prezenta anexă includ și costurile imprimatelor.
21. Pentru emiterea actelor de naționalitate, a documentelor de evidență și a fișelor de ambarcațiune ale navelor deja înmatriculate, luate în evidență sau în inventar, ca urmare a schimbării formularelor,
se va achita doar prețul imprimatului.

12
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 707/17.X.2008

Emiterea copiilor sau a certificatelor de pe evidențele Autorității Navale
Române:
— registrul matricol al navelor de navigație interioară sau registrul de
evidență a navelor în construcție
— registrul de evidență
— fișa de ambarcațiune
— foaia matricolă pentru personalul navigant
— alte copii de pe înscrisuri, evidențe și alte documente statistice

Înscrierea modificărilor în registre și acte de naționalitate, documente de
evidență și fișe de ambarcațiune, după caz
— registrul de evidență a navelor în construcție
— registrul matricol al navelor de navigație interioară
— registrul de evidență
— inventarul ambarcațiunilor mici

9.

12.

Inspecția tehnică periodică sau intermediară a ambarcațiunilor de
agrement cu motor:
— 15 kW ≤ P ≤ 36,8 kW (50 CP)

8.

Prelungirea valabilității:
— actului de naționalitate
— documentului de evidență
— fișei de ambarcațiune

Emiterea documentelor cu date tehnice în vederea înscrierii în evidențe a
ambarcațiunilor de agrement cărora nu li se aplică reglementările naționale
privind introducerea pe piață a acestora (ambarcațiuni pe perne de aer,
ambarcațiuni pe aripi imerse)

7.

11.

Emiterea/Prelungirea valabilității permiselor provizorii de arborare a
pavilionului român pentru navele de navigație interioară

6.

Verificare și rezervare nume navă

Emiterea autorizației de dezmembrare a navei
— CI < 100 t
— CI între 100 t și 500 t
— CI > 500 t
— ambarcațiuni de agrement

5.

10.

Navă
Ambarcațiune

Emiterea autorizației de reconstrucție, modificare, transformare a:
— navei de navigație interioară
— ambarcațiunii de agrement

4.

100,00
10,00
10,00
5,00
10,00

Navă/doc.
Navă/doc.
Doc./pers.
Document

50,00
20,00
10,00

25,00

40,00
40,00
10,00
5,00

50+0,4xP

60+0,5xP

100,00

20,00
50,00
100,00
30,00

Navă/doc.

Document
Document
Document

Operațiune

Operațiune
Operațiune
Operațiune
Operațiune

Document

Document

Navă

Navă
Navă
Navă
Ambarcațiune

40,00

Ambarcațiune

30,00
30,00

50,00
50,00

3

Ambarcațiune
Ambarcațiune

3.

2

Inventarierea și emiterea fișei de ambarcațiune pentru:
— ambarcațiuni mici cu L < 7 m și P < 15 kW
— ambarcațiuni mici cărora nu li se aplică reglementările naționale în
vigoare privind introducerea pe piață a acestora (ambarcațiuni construite
pentru utilizare proprie, ambarcațiuni pe perne de aer, ambarcațiuni pe
aripi imerse) cu L < 7 m și P < 15 kW
— ambarcațiuni de agrement cu vele cu L < 7 m

1

0

Inspecția se efectuează de căpitănii.
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

Aceste documente se emit de căpitănii.
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

CI — capacitatea de încărcare a navei

L — lungimea maximă a navei
P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW

4
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Radierea navelor/suspendarea dreptului de arborare a pavilionului român/
scoaterea din evidențe sau din inventar
— nave de navigație interioară cu ∆ > 15 m3 sau CI ≥ 15 t
— nave de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 m3 sau CI < 15 t
— ambarcațiuni de agrement

Emiterea autorizației de construcție, înscrierea în registrul de evidență a
navelor în construcție / scoaterea din evidență a acestora:
— nave de navigație interioară cu ∆ > 15 m3 sau CI ≥ 15 t
— nave de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 m3 sau CI < 15 t
— ambarcațiuni de agrement construite pentru utilizare proprie

Transcrierea constituirii, transmiterii sau a stingerii garanțiilor reale
mobiliare ori a altor drepturi reale asupra navelor de navigație
interioară/navelor înscrise în registrul de evidență a navelor în construcție

Transcrierea/radierea:
— contractelor de închiriere, bare-boat, leasing, management, comodat, a
actelor adiționale, a dreptului de administrare, a proceselor verbale de
sechestru asupra navelor de navigație interioară înmatriculate
— proceselor-verbale de sechestru asupra navelor înscrise în registrul de
evidență

Emiterea de:
— documente de atestare pentru personalul navigant
— certificat de conducător de ambarcațiune de agrement
— certificat special de utilizator radar pe căile navigabile interioare
— certificat de pregătire profesională pentru consilieri de siguranță pentru
transportul mărfurilor periculoase
— certificat de pregătire specială pentru transportul de pasageri
— carnet de serviciu
— jurnal de bord
— jurnal de evidență a deșeurilor colectate

Viză pentru conformitate cu originalul pentru :
a) documentele personalului navigant
b) documentele navei și ale proprietarului/operatorului

Adnotări și vize în carnetul de serviciu

Reconfirmarea documentelor de atestare

Autorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare
profesională sau de perfecționare
— cursuri organizate de un furnizor de educație
— cursuri de formare profesională (calificare)
— cursuri de perfecționare sau specializare opționale
— cursuri obligatorii

Supravegherea și monitorizarea anuală a cursurilor organizate de un
furnizor de educație, de formare profesională sau de perfecționare

Reautorizarea cursurilor organizate de un furnizor de educație, de formare
profesională sau de perfecționare

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Curs

Curs

Curs
Curs
Curs
Curs

Operațiune

Operațiune

50% din tarifele
de autorizare

300,00

1.000,00
800,00
900,00
1.500,00

2,00

2,00

1,00
2,00

5,00
15,00
15,00
15,00

Document
Document
Document
Document

Document
Pagină

15,00
10,00
5,00
15,00

200,00

Navă/amb.

Document
Document
Document
Document

200,00

200,00

150,00
100,00
100,00

20,00
10,00
5,00

Navă/amb.

Navă

Navă
Navă
Ambarcațiune

Navă
Navă
Ambarcațiune

Tariful se aplică indiferent de motiv.
Se exceptează operațiunile de radiere efectuate din oficiu.
Δ — deplasamentul navei
CI — capacitatea de încărcare a navei
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1

Prelungirea valabilității carnetului de marinar/carnetului de serviciu sau a
certificatului de conducător de ambarcațiune de agrement

Înscrierea în vederea paricipării la examenele pentru obținerea de :
— brevete pentru personalul navigant
— certificate de capacitate pentru personalul navigant
— certificate de conducător de ambarcațiune de agrement
— certificate de pregătire profesională pentru consilier de siguranță pentru
transportul mărfurilor periculoase
— brevete de pilot pe sectorul maritim al Dunării

Autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activităților de
transport naval sau de selecție și plasare a personalului navigant

Reinspecția operatorilor economici pentru remedierea deficiențelor
constatate la controlul privind respectarea condițiilor de autorizare

Înscrierea de alte activități pe autorizațiile existente, emiterea de duplicate
și preschimbarea autorizațiilor pentru desfășurarea activităților de transport
naval sau de selecție și plasare a personalului navigant

Vizarea anuală a autorizațiilor pentru desfășurarea activității de transport
naval sau de selecție și plasare a personalului navigant

Sigilarea actelor de bord și a altor documente

Autorizarea/avizarea:
— activităților de agrement nautic
— operării în puncte izolate
— punctelor de trecere căi navigabile

Însoțirea transporturilor speciale pe apă cu mijloace de transport ale
căpităniei de port

Vizarea expertizelor tehnice și a rapoartelor de expertiză

Vizarea notelor de protest, a protestelor de mare, a rapoartelor de avarii
cu/fără declarații (3 exemplare originale)
— o copie

Vizarea proceselor-verbale încheiate între terți privind diverse operațiuni în
port sau la bordul navelor (la cerere)

Emiterea de copii de pe rapoartele finale de constatare în caz de avarii,
care nu fac obiectul unui dosar de cercetare penală (la cerere)

Autorizarea de încărcări/descărcări de produse petroliere și alte mărfuri
periculoase în alte locuri decât cele special amenajate

Emiterea autorizației privind transporturile speciale

Controlul liniilor de încărcare (la cerere)

Determinarea cantității de marfă în navă (la cerere)

Constatarea stării mărfurilor și ambalajelor (la cerere)

Constatarea stării de curățenie a magaziilor după descărcare sau spălare
(la cerere)

0

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Magazie

Operațiune

Navă

Navă

Transport

Navă

Document

50,00

100,00

40,00

120,00

100,00

300,00

25,00

25,00

5,00

Document
Document

25,00

10% din valoarea
expertizei

100,00

100,00
100,00
100,00

3,00

100,00

50,00

100,00

300,00

Document

Document

Oră

Document
Document
Document

Document

Document

Document

Operațiune

Document

300,00

Examen

3,00

100,00
50,00
60,00
50,00

3

Examen
Examen
Examen
Examen

Operațiune

2
4
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Solicitarea reținerii navei:
— nave de navigație interioară cu ∆ > 15 m3 sau CI ≥ 15 t
— nave de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 m3 sau CI < 15 t
— ambarcațiuni de agrement

Emiterea certificatului de echipaj minim de siguranță

Supravegherea și controlul traficului pentru siguranța navigației la
intrarea/ieșirea în/din porturi/puncte de lucru și pe căi navigabile interioare:
— împingătoare/remorchere când navighează singure
— nave de navigație interioară autopropulsate, precum și împingătoare și
remorchere angajate în operațiuni de remorcaj/împingere
— nave de pasageri pentru curse de zi
— nave de pasageri cu cabine care efectuează croaziere

Supravegherea și controlul traficului pentru siguranța navigației la navele Convoi/Navă/zi
care efectuează transport de pasageri/vehicule de pe un mal pe altul, în
punctele de trecere internă sau în punctele de frontieră

Întocmirea formalităților de sosire/plecare pentru:
— nave de navigație interioară de pasageri pentru curse de zi
Navă/zi
— nave cu propulsie
100 kW
— nave autopropulsate și nave nepropulsate de transport marfă
100 TC
— nave care efectuează transport de pasageri/vehicule de pe un mal pe Convoi/Navă/zi
altul, în punctele de trecere internă sau punctele de frontieră
— nave de navigație interioară de pasageri cu cabine care efectuează
Navă
croaziere
— alte nave nepropulsate
Navă

Aprobarea și supravegherea buncherării/transferului buncărului în alte locuri
decât în dane dotate cu instalații specializate

Efectuarea reinspecției, la cerere, la navele de navigație interioară oprite din
navigație

Emitere permis de lucru pentru lucrări de scafandrerie

Supravegherea navelor de navigație interioară fără propulsie ancorate în
rada portului Constanța

Inspecția în vederea emiterii permisului de operare pentru navă/barjă-tanc

Supravegherea navei/barjei-tanc pe timpul operării

Inspecția în vederea emiterii certificatului de conformitate a terminalelor de
produse petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Terminal

Om/oră

Navă

Navă/zi

Activitate

Navă

Navă

10,00
100,00

Navă/zi
Navă

1.000/terminal
cu o instalație pe
o categorie de
produse
manipulate
declarate

7,00

200,00

1,00

50,00

100,00

15,00

10,00

100,00

10,00
0,34 la 100 kW
0,20 la 100 TC
10,00

10,00

0,02xP
0,05xP

75,00

400,00
100,00
300,00

100,00
25,00

100,00

Navă
Navă

Navă

Solicitare
Solicitare
Solicitare

Navă
Navă

Emiterea autorizațiilor de reparații care se execută în alte locuri decât în
locurile special destinate reparațiilor
— nave de navigație interioară cu ∆ > 15 m3 sau CI ≥ 15 t
— nave de navigație interioară cu ∆ ≤ 15 m3 sau CI < 15 t

44.

Document

Emiterea de documente informaționale la cerere

43.

Pentru terminalele cu mai multe instalații, tariful se majorează cu 500 euro pe fiecare
instalație. În cazul manipulării mai multor categorii de produse (petroliere, substanțe
lichide nocive, gaze lichefiate) pe aceeași dană, tariful se va majora cu 500 euro
pentru fiecare instalație specifică fiecărui produs.

Pentru navele maritime se aplică tariful de la pct. 49 din anexa nr. 1.

Se taxează puterea instalată de propulsie exprimată în kW.
TC — tone capacitate

Dar nu mai puțin de 1 euro/navă

Unitatea formată dintr-o navă propulsată și bac se taxează ca o navă.

P — puterea instalată de propulsie exprimată în kW
Tariful include intrarea și ieșirea navelor, precum și supravegherea navelor propulsate
în zonele de așteptare/radă/formare.
Se taxează la intrarea în port/radă.

Navele care efectuează manevre în port și radă sunt scutite.

Δ — deplasamentul navei
CI — capacitatea de încărcare a navei

Δ — deplasamentul navei
CI — capacitatea de încărcare a navei

Se obțin de către armatori sau agenți.
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50,00

200 m3 de volum
inspectat

Inspecția în vederea emiterii permisului de lucru cu foc

Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/ Non Gas-free la nave 100 m3 de volum
(tancuri de combustibil, de ulei, de reziduuri petroliere și substanțe lichide
inspectat
nocive și coferdamuri), altele decât navele de tip tanc pentru transportul
produselor petroliere, al gazelor lichefiate sau al substanțelor lichide nocive

Dirijarea, supravegherea și controlul traficului în cazul corpurilor de nave
remorcate pentru transport în alte șantiere, precum și între porturi:
— nave cu lungimea maximă până la 100 ml
— nave cu lungimea maximă 100—150 ml
— nave cu lungimea maximă peste 150 ml

59.

60.

61.
500,00
1.000,00
2.000,00

40,00

35,00

Dar nu mai puțin de 100 euro/navă

Dar nu mai puțin de 100 euro/navă

Dar nu mai puțin de 150 euro/navă

4

NOTĂ
1. Pentru grupurile școlare industriale de marină, autorizarea cursurilor de educație și/sau formare profesională nu se tarifează.
2. Pentru operațiunile specifice activității de înmatriculări nave (pct. 1—16) soluționate în regim de urgență, la cerere, tariful se majorează cu 100%. Regim de urgență înseamnă soluționarea cererii în termen
de maximum 5 zile de la înregistrare.
3. În cazul pierderii jurnalului de bord emis conform pct. 17, emiterea unui nou jurnal se taxează cu tariful majorat cu 100%.
4. Operațiunea prevăzută la pct. 30 se execută în termen de 24 de ore de la efectuarea solicitării.
5. Tarifele prevăzute la pct. 44 se aplică navelor staționate în danele portuare, cu excepția celor din șantierele navale.
6. În cazul pct. 45, dacă solicitarea vine din partea echipajului, tariful este de 15% din tariful prevăzut în prezenta anexă.
7. Tarifele prevăzute la pct. 47 și 49 nu se percep pentru navele aparținând Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați: drăgi, șalande pentru deservirea drăgilor, nave de semnalizare,
nave de măsurători topohidrografice și de debite, nave de verificare a condițiilor de navigație, remorchere, împingătoare, nave de transport fără propulsie, macarale plutitoare etc., implicate în lucrările de
întreținere și asigurare a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe brațele navigabile ale acesteia, precum și pentru navele aparținând Ministerului Sănătății Publice, respectiv navelor sanitare de ambulanță și
navelor de inspecție sanitară.
8. Tariful prevăzut la pct. 48 nu se aplică navelor de pasageri care efectuează transport cu caracter social.
9. Tariful prevăzut la prima liniuță a pct. 49 nu se aplică navelor de pasageri având ca proprietari persoane fizice sau juridice române și care efectuează transporturi publice subvenționate de la bugetul de stat
sau local.
10. Tarifele prevăzute la pct. 50 nu se aplică șalupelor și ambarcațiunilor de agrement.
11. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate după orele de program (8,00 -16,00), tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu 100%,
exceptând tarifele prevăzute în prezenta anexă la pct. 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60 și 61.
12. În înțelesul tarifării prevăzute la pct. 56, sunt nominalizate 3 categorii de produse—petroliere, substanțe lichide nocive și gaze lichefiate.
13. Substanță lichidă nocivă înseamnă orice substanță care face parte din categoriile X, Y, Z și OS, așa cum sunt definite de Marpol 73/78, anexa II.
14. În cazul în care se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 30%, cu excepția pct. 58.
15. În cazul inspecțiilor prevăzute la pct. 58, atunci când se solicită inspecții în rada portului, tariful se majorează cu 10%.
16. Ambarcațiune de agrement înseamnă o ambarcațiune destinată exclusiv utilizării pentru activități sportive sau de agrement în interes personal, cu lungimea între 2,5 și 24 metri. Sunt considerate
ambarcațiuni de agrement și motovehiculele nautice.
17. Ambarcațiune mică înseamnă orice ambarcațiune de agrement cu lungimea cuprinsă între 2,5 și 7 metri și cu o propulsie mai mică de 15 kW sau propulsată de vele.
18. Ambarcațiunile de agrement pot fi înmatriculate la cerere și se taxează conform pct. 1.
19. Se exceptează de la prevederile prezentei anexe ambarcațiunile de agrement propulsate prin forță umană.
20. Operațiunile cuprinse în prezenta anexă privind personalul navigant fluvial (examinarea și emiterea documentelor) efectuate pentru angajații Autorității Vamale Române sunt gratuite.
21. Tarifele prevăzute în prezenta anexă includ și costurile imprimatelor.
22. Pentru emiterea actelor de naționalitate, a documentelor de evidență și a fișelor de ambarcațiune ale navelor deja înmatriculate, luate în evidență sau în inventar, ca urmare a schimbării formularelor, se
va achita doar prețul imprimatului.

Navă
Navă
Navă

50,00

Inspecția în vederea emiterii certificatului de Gas-free/Non Gas-free pentru
barje-tanc
— navă/barjă până la 1.000 m3
200 m3 de volum
inspectat
200 m3 de volum
— navă/barjă peste 1.000 m3
inspectat pentru ce
depășește 1.000 m3

58.

50% din tariful
de inspecție

Terminal

Reinspecția terminalelor de produse petroliere, substanțe lichide nocive și
gaze lichefiate

57.

3

2

1

0
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A - 010

A - 020

A -030

2.

3.

1

0

1.

Cod

Nr.
crt.

TA R I F E L E

3

U.M.
4

Tariful
(euro/ U.M.)

Supraveghere tehnică fabricație ambarcațiune de agrement
pentru utilizare proprie (inclusiv probe și emitere documente
date tehnice pentru luarea în evidență sau înmatriculare la
cerere)

Inspecție tehnică
— inițială pentru toate ambarcațiunile de agrement,
indiferent de puterea motorului
— periodică sau intermediară a ambarcațiunilor de
agrement cu o lungime mai mică de 24 m, cu motor cu
putere mai mare de 36,8 kW (50 CP)

buc.

buc.

buc.

Pentru ambarcațiunile construite ca ambarcațiuni
de agrement, dar utilizate în activități de inspecție,
pază, asistență tehnică, transport ocazional de
persoane, pescuit comercial sau pentru transport
până la 12 persoane în scop comercial, se vor
aplica tarifele valabile pentru navele maritime și
pentru navele de navigație interioară.

5

Observații

În cazul în care ambarcațiunea este înregistrată și
cu motor de schimb de o altă putere, P se
consideră ca fiind puterea celui mai mare motor
dintre cele două.
k — coeficient de corecție în funcție de putere
k = 0,40 — pentru P de până la 55 kW (75 CP)
inclusiv
k = 0,75 — pentru P > 55 kW (75 CP) până la
110 kW (150 CP) inclusiv
k = 1,00 — pentru P > 110 kW (150 CP) până la
185 kW (250 CP) inclusiv
k = 1,20 — pentru motoare cu puterea
P > 185 kW (250 CP)
L — lungimea maximă a ambarcațiunii
B — lățimea maximă a ambarcațiunii
D — înălțimea de construcție a ambarcațiunii

Documentul cu date tehnice în vederea luării în
100 + kxP evidență sau înmatriculării pentru ambarcațiunile
de agrement cărora li se aplică cerințele Hotărârii
50 + kxP Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea
condițiilor de introducere pe piață și/sau punere în
funcțiune a ambarcațiunilor de agrement, precum
și a acelora construite pentru utilizare proprie se
emit de inspectoratele tehnice teritoriale ale
Autorității Naționale Române.
P — puterea totală a motorului/motoarelor de
propulsie în kW

20

100+1,5L(B+D)+0,75P

INSPECȚII TEHNICE AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT

Emiterea documentului cu date tehnice în vederea luării în
evidență sau înmatriculării la cerere a ambarcațiunii

2

Denumirea activității sau a operațiunii specifice

pentru inspecțiile tehnice și alte activități și operațiuni specifice aferente efectuate de către Autoritatea Navală Română
la navele maritime și navele de navigație interioară

ANEXA Nr. 3
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A-110

A-120

A-130

A-140

A -160

5.

6.

7.

8.

1

4.

0

3

4

Inspecție a operei vii în doc/pe uscat

Inspecție specială pentru emitere certificat de stare tehnică
L x(B+D) ≤ 2.000
L x (B+D) > 2.000

Inspecție pentru confirmare anuală certificat tehnic
Lx (B+D) ≤ 2.000
Lx (B+D) > 2.000

Inspecție reînnoire certificat tehnic
Lx (B+D) ≤ 2.000
Lx (B+D) > 2.000

Inspecție inițială — construcții noi

Lx(B+D)
m2

Lx(B+D)
m2

Lx(B+D)
m2

Lx(B+D)
m2

Lx(B+D)
m2

5

20 + 0,05 x Lx(B+D)

Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate,
propulsate cu motor de putere P sub 36,8 kW
(50 CP), se aplică o reducere de 50% la tarifele
A—120, A—130.

La navele cu o vechime de 20 de ani sau mai mult
tariful se aplică majorat cu 40%.

73 + 0,11 x L x(B+D) Pentru inspecția inițială la navele în serviciu
174 +0,059 x L x ( B+D) preluate se aplică 40% din tarif.
În funcție de tipul navelor, la tarife se aplică o
majorare de:
— 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere,
vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere, șalupe;
— 40% la platforme mobile de foraj; nave RO—
RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru produse
chimice sau gaze lichefiate, nave pentru transport
auto, nave de pasageri și alte nave care transportă
peste 12 persoane în afara membrilor de echipaj

Tariful A—140 se aplică în cazul inspecțiilor de
prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste
termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor
tehnice expirate cu mai mult de 12 luni datorită
neefectuării inspecției anuale obligatorii, sau în
cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj
52 + 0,078 x L x (B+D) special navelor ale căror certificate lipsesc sau
124 + 0,042 x L x (B+D) sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de
propulsie proprii sau în stare remorcată.

1.558 + 3,62 x Lx(B+D) L — lungimea maximă
B — lățimea maximă
D — înălțimea de construcție
La navele de navigație interioară se aplică 75%
din tarif.
Pentru navele cu un deplasament de până la
15 m3 sau o capacitate de încărcare mai mică de
15 t, precum și pentru ambarcațiunile de agrement
utilizate în scop comercial inspecția inițială se va
calcula conform A—120.
206 + 0,31 x L x(B+D) Tariful A—160 nu se aplică în cazul aplicării
494 + 0,17 x L x (B+D) tarifelor A—110 sau A—120.

INSPECȚII TEHNICE CORP, INSTALAȚII, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI CORP NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

2
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A -210

A-220

A-230

A -240

A -250

9.

10.

11.

12.

13.

Inspecție conform Regulilor Autorității Navale Române
pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi

Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
P ≤ 400 kW
400 < P ≤ 2.000 kW
P > 2.000 kW

Inspecție confirmare anuală certificat tehnic
P ≤ 400 kW
400 < P ≤ 2.000 kW
P > 2.000 kW

Inspecție reînnoire certificat tehnic
P ≤ 400 kW
400 < P ≤ 2.000 kW
P > 2.000 kW

Inspecție inițială — construcții noi
P ≤ 2.000 kW
P > 2.000 kW

P

P

P

P

P

14+ 0,04 x P

12,5 + 0,29 x P
81 + 0,11 x P
274 + 0,021 x P

9 + 0,21 x P
58 + 0,08 x P
196 + 0,015 x P

40 + 0,95 x P
266 + 0,4 x P
886 + 0,07 x P

La navele de navigație interioară se aplică 80% din
tarif.
Pentru navele cu un deplasament de până la 15 m3
sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 t,
precum și pentru ambarcațiunile de agrement
utilizate în scop comercial inspecția inițială se va
calcula conform A—220.
La navele nepropulsate, care au montate pe ele
agregate mecanice diverse, cum ar fi: dieselgeneratoare auxiliare, pompe, ventilatoare etc.,
care se inspectează, se consideră P egal cu zero
și se aplică formula de calcul pentru acest caz.
Pentru inspecția inițială la navele în serviciu
preluate se aplică 40% din tarif.
În funcție de tipul navelor, la tarife se aplică o
majorare de:
— 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere,
vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere,
șalupe;
— 40% la nave de pasageri; nave RO—RO, nave
de aprovizionare, tancuri pentru produse chimice
sau gaze lichefiate, platforme mobile de foraj.
Tariful A—240 se aplică în cazul inspecțiilor de
prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste
termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor
tehnice expirate cu mai mult de 12 luni datorită
neefectuării inspecției anuale obligatorii, sau în
cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj
special navelor ale căror certificate lipsesc ori sunt
expirate, voiaj efectuat cu mijloace de propusie
proprii sau în stare remorcată.
Tariful A—250 nu se va aplica la navele de
navigație interioară, în cazul aplicării tarifelor
A—210, A—220, A—230 sau A —240.
Pentru ambarcațiunile de pescuit nepuntate,
propulsate cu motor de putere P sub 36,8 kW
(50CP), se aplică o reducere de 50% la tarifele
A—220 și A—230.

430 + 1,08 x P P — puterea totală a mașinilor principale (kW)
1791 + 0,4 x P

INSPECȚII TEHNICE MAȘINI ȘI INSTALAȚII MECANICE NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
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1

A -310

A-320

A-330

A-340

A -350

0

14.

15.

16.

17.

18.

3
4

Inspecție specială pentru eliberare certificat de stare tehnică
P(E) ≤ 50 kW
50 < P(E) ≤ 300 kW
P(E) > 300 kW

Inspecție instalație cu alimentare de la mal, de la altă navă
sau de la baterii cu acumulatori

Inspecție confirmare anuală certificat tehnic
P(E) ≤ 50 kW
50 < P(E) ≤ 300 kW
P(E) > 300 kW

Inspecție reînnoire certificat tehnic
P(E) ≤ 50 kW
50 < P(E) ≤ 400 kW
P(E) > 400 kW

Inspecție inițială — construcții noi
P(E) ≤ 100 kW
100 < P(E) ≤ 500 kW
P(E) > 500 kW

P(E)

P(E)

P(E)

P(E)

5

15 Tariful A —350 se aplică în cazul inspecțiilor de
prelungire a valabilității certificatelor tehnice peste
termenul de 5 ani, în cazul revalidării certificatelor
tehnice expirate cu mai mult de 12 luni datorită
neefectuării inspecției anuale obligatorii, sau în
cazul inspecțiilor pentru acordarea unui voiaj
21 + 0,81 x P(E) special navelor ale căror certificate lipsesc sau
46 + 0,27 x P(E) sunt expirate, voiaj efectuat cu mijloace de
112 + 0,04 x P(E) propusie proprii sau în stare remorcată.

15 + 0,58 x P(E) În funcție de tipul navelor la tarife se aplică o
33 + 0,19 x P(E) majorare de:
80 + 0,03 x P(E) — 20% la remorchere, împingătoare, mineraliere,
vrachiere, nave frigorifice, tancuri petroliere,
șalupe;
— 40% la nave de pasageri, platforme; nave
RO—RO, nave de aprovizionare, tancuri pentru
substanțe lichide nocive sau gaze lichefiate,
platforme mobile de foraj.

Pentru inspecția inițială la navele în serviciu
40 + 3,2 x P(E) preluate se aplică 40% din tarif.
170 + 0,66 x P(E) Pentru nave care nu sunt dotate cu generatorare
370 + 0,12 x P(E) electrice și au dotări pentru alimentare cu energie
de la mal sau de la altă navă, „P(E)” este puterea
totală a motoarelor electrice instalate la bord.
Pentru nave care nu sunt dotate cu generatoare
electrice și au dotări pentru alimentare cu energie
electrică de la mal sau de la altă navă, fără a avea
montate la bord motoare electrice, se aplică tariful
A—340.

300 + 4,58 x P(E) P(E) — puterea totală a generatoarelor electrice,
470 + 2,71x P(E) care se pot cupla într-un tablou electric de
1.360 + 0,90 x P(E) distribuție (kW)
Pentru navele cu un deplasament de până la
15 m3 sau o capacitate de încărcare mai mică de
15 t, precum și pentru ambarcațiunile de agrement
utilizate în scop comercial inspecția inițială se va
calcula conform A—320.

INSPECȚII TEHNICE ECHIPAMENTE ELECTROTEHNICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
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Inspecție reînnoire certificat tehnic magazii de marfă

Inspecție inițială

Inspecție reînnoire certificat tehnic

A -430

A -440

A -450

A -460

A -470

A -480

A-510

A-520

A-530

A-610

A-620

A-630

A-700

A-711

A-721

A-731

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Nf

W

Nf

W

Nf

70 + 0,14 x Nf

104 + 0,03 x W

52 + 0,1 x Nf

75 + 0,02 x W

84 + 0,2 x Nf

124 + 0, 02 x W La navele existente, care solicită arborare pavilion
românesc, se aplică 40% din tarif.

500 + 0, 2 x W W = volumul magaziilor de marfă (metri cubi)
Nf = Numărul containerelor înmulțit cu lungimea
720 + 0,6 x Nf containerelor (în picioare)

P

90 + 0,11 x P P — puterea totală a mașinilor principale (kW)
Pentru inspecția inițială la navele existente, care
40 + 0,05 x P solicită arborare pavilion românesc, se aplică 40%
din tarif.
20 + 0,04 x P La navele de navigație interioară se aplică 80%
din tarif.

Inspecție confirmare anuală certificat

Inspecție de reînnoire certificat

Inspecție inițială — emitere certificat

P

Nr.
instalații de
ridicat

360 + 0,07 x P P — puterea totală a mașinilor principale (kW).
Pentru instalațiile cu generator de gaz inert tariful
se majorează cu 20%. Pentru instalațiile de
stocare a gazului inert se aplică 50% din tarif.

15 + 65 x N

15 + 85 x N Numai pentru proba de sarcină se percepe 40%
din tarif A —620.

35 + 85 x N N = numărul de instalații de ridicat

Lx(B+D)

L — lungimea maximă
90 + 0,06 x L x (B+D) B – lățimea maximă
D – înălțimea de construcție
40 + 0,04 x L x (B+D)

156 + 0,36 x L x (B+D)

TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE CU NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

INSPECȚII INSTALAȚII GAZ INERT LA NAVELE
PETROLIERE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE
INTERIOARĂ

Inspecție confirmare anuală certificat tehnic

Inspecție reînnoire certificat tehnic

Inspecție inițială — construcții noi

INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII DE RIDICAT LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

Inspecție confirmare anuală certificat tehnic

P

P

INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII AUTOMATIZĂRI LA NAVELE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

Inspecție specială pentru certificat de stare tehnică —
containere

Inspecție specială pentru certificat de stare tehnică —
magazii de marfă

Inspecție curentă – containere

Inspecție confirmare anuală certificat tehnic — magazii de
marfă

Inspecție reînnoire certificat tehnic containere

Nf

Inspecție inițială — construcții noi — containere

A -420

20.
W

W

Inspecție inițială — construcții noi — magazii de marfă

A -410

19.

INSPECȚII TEHNICE INSTALAȚII FRIGORIFICE LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
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1

A-810

A-820

A-830

A-840

A-850

A-860

A-870

A-880

A-901

A-902

A-903

A-904

A-1000

A-1010

A-1020

A-1030

A-1040

A-1050

A-1060

A-1070

A-1080

A-1100

0

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

4

buc.

15

15 Tariful se multiplică cu numărul căldărilor sau
recipientelor sub presiune inspectate la bordul
10 navei.

10

EMITEREA DOCUMENTULUI CU DATE TEHNICE
PENTRU ÎNMATRICULARE SAU ÎNSCRIERE NAVE
MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

Alte prestații, care nu se regăsesc în tarife

Inspecții magazii/tancuri marfă (curățenie, vopsire,
etanșare, probe hidraulice etc.)

Inspecție după avarie nave sub pavilion român

Inspecție după avarie instalația de încărcare

Inspecție arbore portelice/intermediar neextras

Inspecție arbore portelice/intermediar extras

Inspecție casare electric

Inspecție casare mașini

Inspecție casare corp

V(L) ≥ 200.001 €

60.001€ ≤ V(L) ≤ 200.000 €

20.001 € ≤ V(L) ≤ 60.000 €

V(L) ≤ 20.000 €

P

ora

N(T)

L x(B+D)
N(O)

N

P

P

P(E)

P

15 + 0,02 x P+ 0,1 x P(E)

210+0,11 x L x (B+D) L — lungimea maximă
B — lățimea maximă
126 + 0,36 x P D — înălțimea de construcție
P — puterea totală a mașinilor principale (kW)
148 + 0,09 x P(E) P(E) — puterea totală a generatoarelor electrice,
care se pot cupla într-un tablou electric de
21 + 0,03 x P
distribuție (kW)
15 + 0,02 x P N = număr de echipamente sau perechi de
echipamente de ridicare
26 + 50 x N N(O) = numărul de ore consumate pentru inspecție
și eliberare documente
[23 + 0,01 x L x (B+D)] x N(O) N(T) = numărul total de inspecții
Pentru nave tancuri petroliere tariful se majorează
cu 20%.
45 x N(T) Pentru inspecția unui număr mai mare de 5
magazii sau 6 tancuri de marfă tariful se
diminuează cu 20%.
60 euro pentru o oră sau fracțiune de oră

INSPECȚII OCAZIONALE
Lx(B+D)

V(L)

80+0,030 x V(L) V(L) = valoarea totală facturată a lucrărilor,
comunicată de armator sau șantier
200+0,025 x V(L) Pentru lucrări efectuate în regie proprie sau care
nu sunt comunicate la cerere, se percepe 150%
500+0,020 x V(L) tariful A120, A220, A 320
Tariful include examinarea și aprobarea listei de
1.000+0,015 x V(L)
lucrări, încercarea materialelor folosite la lucrări,
probe, măsurători, inspecții vizuale, eliberare
documente.

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ȘI INSPECȚII LUCRĂRI REPARAȚII, RECONSTRUCȚII, MODERNIZĂRI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

Recipient sub presiune cu un volum de și peste 1 m3

Recipient sub presiune cu un volum sub 1 m3

Căldare auxiliară cu alimentare combinată

Căldare auxiliară cu combustibil lichid sau gaze arse

Căldare principală acvatubulară suprafața de încălzire de
peste 1.001 m2

5

Tariful se aplică separat pentru:
— inspecție exterioară
140 — inspecție interioară
— proba hidraulică

120

100

Căldare principală acvatubulară suprafața de încălzire sub
400 m2

Căldare principală acvatubulară suprafața de încălzire
401—1.000 m2

100

INSPECȚII CĂLDĂRI ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE

3

Căldare principală ignitubulară

2
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INSPECȚII PENTRU BORDUL LIBER

B - 102

B - 103

B - 104

B - 105

60.

61.

62.

63.

Inspecție ocazională/Inspecție modificare mărci bord liber

Inspecție scutire

L x(B+D)

B - 107

B - 109

B -110

65.

66.

67.

Inspecție la 5 ani

Inspecție ocazională/modificare mărci bord liber

Inspecție anuală

Inspecție inițială

69.

Inspecție de reînnoire certificat

Inspecție inițială — eliberare certificat

B-222

B-223

B-224

71.

72.

73.

Inspecție intermediară

Inspecție anuală

Inspecție de reînnoire certificat

Inspecție inițială — eliberare certificat

B - 232

B - 233

B - 234

75.

76.

77.

Inspecție periodică

Inspecție anuală

Inspecție de reînnoire certificat

Inspecție inițială — eliberare certificat

B - 241

B - 242

B - 243

B - 245

B - 250

B - 260

B - 261

B - 262

B - 263

B - 270

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

MANUALUL DE ASIGURARE A MĂRFII
Examinare inițială/aprobare CSM

Inspecție intermediară DOC

Inspecție de reînnoire DOC

Inspecție inițială — eliberare DOC

TRANSPORT MĂRFURI PERICULOASE

AUTORIZARE PENTRU TRANSPORT CEREALE
Verificare și aprobare: manual de încărcare cereale,
informația asupra stabilității, eliberare autorizație pentru
transport cereale

CERTIFICAT DE SCUTIRE

Inspecție periodică

Inspecție de reînnoire certificat

Inspecție inițială — eliberare certificat

Siguranța radio pentru nava de mărfuri

B - 231

74.

Siguranța echipament pentru nava de mărfuri

B-221

70.

Siguranța construcției pentru nava de mărfuri

B - 211

B - 212

68.

Siguranța pentru nava de pasageri

B - 106

64.

Lx(B+D)

Lx(B+D)

L x(B+D)

L x(B+D)

L x(B+D)

L x(B+D)

L x(B+D)

L x(B+D)

INSPECȚII CONFORM CONVENȚIEI SOLAS 74

L x(B+D)

La navele petroliere tariful se majorează cu 20%.

85 + 0,01 x L x (B+D)

65+0,01xL(B+D)

100 + 0,01 x L x (B+D)

135 + 0,01 x L x (B+D)

110 + 0,01 x L x (B+D)

231 + 0,01 x L x (B+D) Pentru stivuirea mărfii numai pe punte se percep
40% din tarif.
Pentru stivuirea mărfii numai sub punte se percep
173 + 0,01 x L x (B+D) 60% din tarif.
131 + 0,01 x L x (B+D) L — lungimea maximă
B — lățimea maximă
96 + 0,01 x L x (B+D) D — înălțimea de construcție
256 + 0,02 x L x (B+D)

191 + 0,01 x L x (B+D)

302 + 0,02 x L x (B+D)

423 + 0,02 x L x (B+D)

318 + 0,01 x L x (B+D)

298 + 0,01 x L x (B+D)

390 + 0,02 x L x (B+D)

504 + 0,02 x L x (B+D)

900 + 0,05 x L x (B+D)

957 + 0,05 x L x (B+D)

40+0,01xL (B+D)

60

20 + 0,01 x L x (B+D)

50 + 0,01 x L x (B+D)

201 + 0,01 x L x (B+D) L — lungimea maximă
80 B — lățimea maximă
D — înălțimea de construcție

191 + 0,01 x L x (B+D)

211 + 0,01 x L x (B+D)

Inspecție de reînnoire certificat

Inspecție anuală

252 + 0,01 x L x (B+D)

Inspecție inițială — eliberare certificat

Inspecții conform regulilor naționale pentru nave maritime care nu efectuează voiaje internaționale

B - 101

59.

Inspecții conform Convenției internaționale din 1966 asupra liniilor de încărcare
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1

2

B -282

B -283

B -284

B -285

89.

90.

91.

92.

Inspecție intermediară

Inspecție anuală

Reînnoire „Certificate of Fitness”

Inspecție inițială — navă existentă

Inspecție inițială — construcție nouă

Inspecție inițială — navă existentă

B -287

B -288

B -289

B -290

B -291

94.

95.

96.

97.

98.

Inspecție anuală

B - 313

B - 314

B - 315

101.

102.

103.

Navă

P

Lx(B+D)

Lx(B+D)

B - 322

B - 323

B - 324

105.

106.

107.

Inspecție intermediară

Inspecție anuală

Inspecție de reînnoire certificat NLS

Inspecție inițială — eliberare certificat NLS

B - 332

109.

Inspecție de reînnoire certificat ISPP

Inspecție inițială — eliberare certificat ISPP

B - 333

Inspecție certificare conformitate cu anexa 5

B - 334

B - 335

B - 336

B - 337

111.

112.

113.

114.

Inspecție anuală

Inspecție intermediară

Inspecție de reînnoire certificate

Inspecție inițială

PREVENIREA POLUĂRII AERULUI DE CĂTRE NAVE/ANEXA 6 MARPOL (IAPP)

110.

PREVENIREA POLUĂRII CU GUNOI/ANEXA 5 MARPOL

B - 331

108.

PREVENIREA POLUĂRII CU APE UZATE/ANEXA 4 MARPOL

B - 321

104.

P

Navă

P

P

PREVENIREA POLUĂRII CU SUBSTANȚE NOCIVE LICHIDE ÎN VRAC/ANEXA 2 MARPOL

Examinare inițială/aprobare SOPEP

Inspecție intermediară

Inspecție de reînnoire certificat IOPP

B - 312

100.

Inspecție inițială — eliberare certificat IOPP

B - 311

99.

PREVENIREA POLUĂRII CU HIDROCARBURI (I.O.P.P.)/ANEXA 1 MARPOL

INSPECȚII CONFORM CONVENȚIEI MARPOL

Transport în siguranță a mărfurilor în vrac — cod BC

Inspecție intermediară

Inspecție anuală

Reînnoire „Certificate of Fitness”

Inspecție inițială — construcție nouă

B -286

93.

TRANSPORT GAZE LICHEFIATE – TANC GAZE LICHEFIATE

B - 281

88.

4

B — lățimea maximă

5

La navele de pasageri tariful se multiplică cu 2.

60 + 0,01 x P

80 + 0,01 x P

120 + 0,01 x P

180 + 0,02 x P

50
P — puterea totală a mașinilor cu ardere internă
(kW)

67 + 0,01 x P La tancuri petroliere tariful se multiplică cu 1,5.

74 + 0,01 x P

89 + 0,01 x P

63 + 0,01 x P

102 + 0,02 x P La tancuri pentru gaze lichefiate tariful se multiplică
89 + 0,01 x P cu 0,8.

136

196 + 0,01 x P P — puterea totală a mașinilor principale (kW)

134 + 0,01 x P

197 + 0,01 x P

329 + 0,02 x P

100 + 0,01 x L x (B+D)

270 + 0,04 x L x (B+D)

230 + 0,03 x L x (B+D) D — înălțimea de construcție

620 + 0,07 x L x (B+D)

830 + 0,09 x L x (B+D)

700 + 0,08 x L x (B+D)

190 + 0,02 x L x (B+D)

170 + 0,02 x L x (B+D)

480 + 0,05 x L x (B+D) L — lungimea maximă

640 + 0,07 x L x (B+D)

540 + 0,06 x L x (B+D)

INSPECȚII CONFORM CODURILOR I.M.O. LA CARE FACE TRIMITERE CONVENȚIA SOLAS 74

3

TRANSPORT PRODUSE CHIMICE PERICULOASE ÎN VRAC — TANCURI CHIMICE

0
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B - 403

B - 404

B - 501

B - 502

B - 503

B - 504

B - 505

B - 601

B - 602

B - 603

B - 604

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

B - 704

B - 705

132.

B - 703

B -702

131.

130.

129.

B - 701

B - 402

116.

128.

B - 401

115.

Inspecția de confirmare

S = capacitatea maximă a instalației de ridicare, tf.

Lx (B+D)

În cazul inspecțiilor în care se eliberează
Certificatul de tonaj 69 la docurile plutitoare se va
75 + 0,4 x L x (B+D)
aplica 10% din tarif.

L — lungimea maximă
128 + 0,4 x L x (B+D) B — lățimea maximă
D — înălțimea de construcție
102 + 0,4 x L x (B+D)
În cazul inspecțiilor în care se reeliberează
Certificatul de tonaj sau se prelungește
valabilitatea certificatului existent, pentru navele
care nu au suferit transformări/modificări tarifele se
10 aplică prin multiplicare cu coeficientul 0,25.

154 + 0,4 x L x (B+D)

buc.

650 + 0,01 x L (B + D)

600 + 0,01 x L (B + D)

700 + 0,05 x L (B + D)

850 + 0,05 x L (B + D)

Lx (B+D)

15
25
35

20
L = lungimea maximă a navei
40
60

120 + 0,05 x L (B + D) L — lungimea maximă
B — lățimea maximă
50 + 0,01 x L (B + D) D — înălțimea de construcție

INSPECȚII SISTEME ANTIVEGETATIVE LA NAVE CONFORM CONVENȚIEI AFS

L (m)

40
80
120

INSPECȚII ECHIPAMENTE CONFORM CERINȚELOR RIPAM (COLREG) LA NAVE MARITIME CARE NU EFECTUEAZĂ VOIAJE INTERNAȚIONALE

Inspecția inițială sau inspecția de reînnoire

Inspecția anuală
L < 12 m
12 m ≤ L < 50 m
L ≥ 50 m

Inspecția la 5 ani
L < 12 m
12 m ≤ L < 50 m
L ≥ 50 m

Inspecția inițială
L < 12 m
12 m ≤ L < 50 m
L ≥ 50 m

Inspecție intermediară

Inspecție anuală

Inspecție de reînnoire certificat

20 + 0,11 x S

60 + 0,06 x S

80 + 0,09 x S

INSPECȚII LA PLATFORME DE FORAJ MARIN CONFORM MODU CODE

Inspecție și emitere certificat conform legislației naționale
pentru nave maritime care nu efectuează voiaje
internaționale.

Inspecție și emitere certificat pentru nave/ambarcațiuni de
pescuit cu lungimea maximă mai mică de 15 m, inclusiv
bărci, lotci, luntrii și altele, conform legislației naționale

Inspecție și emitere certificat pentru nave de pescuit cu
lungimea maximă egală cu 15 m sau mai mare, dar cu
lungimea între perpendiculare mai mică de 24 m, conform
legislației naționale

Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj
1966 Geneva la nave de navigație interioară

Inspecție inițială eliberare certificat

buc.

100 + 0,11 x S

INSPECȚII PRIVIND MĂSURAREA, CERTIFICAREA TONAJULUI LA NAVE MARITIME ȘI NAVE DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ

Inspecție și emitere certificat tonaj conform Convenție Tonaj
1969 Londra la nave maritime

Examinare și retestare după avarie/reparație

Examinare anuală

Examinare la 5 ani

Examinare, testare și certificare inițială

INSPECȚII CONFORM CONVENȚIEI ILO LA INSTALAȚIILE DE RIDICARE DE LA BORDUL NAVELOR
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1

C1-101

C1-102

C1-103

C1-104

C1-105

C1-106

C1-107

C1-108

C1-109

C1-110

C1-120

C1-130

C1-140

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

(verificare calitate

ELICE MONOBLOC

(verificare materiale, control final)

ȚEVI PENTRU CAZANE, RECIPIENTE SUB PRESIUNE ȘI
INSTALAȚII (verificare materiale, inspectare)

ARBORI COTIȚI (verificare calitate material și control final)

PIESE FORJATE, PIESE TURNATE
material și control final)

Aliaje de aluminiu

Cupru și aliaje de cupru

Table placate

Oțeluri înalt aliate (elemente de aliere > 5%)

Oțeluri pentru lanțuri de ancoră

Oțeluri pentru căldări și recipiente sub presiune, oțeluri
pentru temperaturi scăzute

Oțeluri pentru construcții și oțeluri de înaltă rezistență pentru
construcții

Greutate piesă finită în tone
Până la 0,1 t
De la 0,1 t la 0,5 t
De la 0,5 t la 1 t
De la 1 t la 2 t
De la 2 t la 3 t
De la 3 t la 5 t
Peste 5 t

buc.

t

buc.

buc.

Greutate elice finită
Până la 0,1 t
De la 0,1 t la 0,5 t
De la 0,5 t la 1 t
De la 1 t la 2,5 t
De la 2,5 t la 5 t
Peste 5000 t

Material:
Oțel slab aliat,
Cu, Cu-Zn, Al
Oțel aliat, Cu-Ni

Greutate piesă finită în kg
Până la 500kg
De la 500 kg la 1000 kg
De la 1000 kg la 2000 kg
De la 2000 kg la 3000 kg
De la 3000 kg la 4000 kg
De la 4000 kg la 5000 kg
Peste 5000 kg

5

Pentru piesa forjată sau turnată se aplică tarif cod
C1-110.

Pentru verificarea numai a calității materialului sau
pentru efectuarea numai a verificării finale se
aplică 50% din tarif.

Tarif în €/tonă
25
38
63
150
219
438

Tariful este pentru elice din oțeluri inoxidabile sau
din aliaje de cupru. Pentru elice din fontă și oțeluri
nealiate sau slab aliate se aplică 75% din tarif.
Pentru elice cu pas variabil se majorează cu
coeficientul 1,25.

Tarif în €/tonă
25 Pentru țevi sudate tariful se majorează cu 25%.
25 Pentru țevi pentru construcții se aplică 50% din
56 tarif.

Tarif în €/buc.:
81
98
140
185
250
303
375

Tarif în €/buc.:
13
25
38 Pentru verificarea numai a calității materialului sau
63 pentru efectuarea numai a verificării finale se
113 aplică 50% din tarif.
157
375

25 €/t

25 €/t

31 €/t

25 €/t

6 €/t

10 €/t

6 €/t

10 €/t

4

Oțeluri de înaltă rezistență pentru construcții navale

t

3

7 €/t

2

Oțeluri de rezistență normală pentru construcții navale

PRODUSE LAMINATE (verificare materiale)

0
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ACCESORII PENTRU LANȚURI DE ANCORĂ
(inspectare, verificare la sarcină)

PARÂME
(verificare materiale, control final)

BUCȘE PENTRU ARBORI ȘI AXE
(verificare materiale, verificare dimensională, verificare la
presiune)

C1-151

C1-160

C1-170

C1-180

C1-190

C1-197

C1-198

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

AUTORIZARE SUDORI PENTRU CONSTRUCȚII NAVALE

MATERIALE, TEHNOLOGII ȘI CONTROL SUDARE

AUTORIZAREA PRODUCĂTORILOR
Privind capabilitatea tehnică de a produce o anumită
categorie de oțel sau de aliaj neferos, de a forja piese
navale și de a efectua în laboratoare proprii încercări
metalice, analize chimice și metalografice, nedistructive

PANEL (verificare materiale, inspectare)

LANȚURI DE ANCORĂ
(inspectare, verificare la sarcina de probă și la sarcina de
rupere)

C1-150

146.

pers.

m2

buc

t

buc

t

Acceptare de tip materiale
pentru sudare
Supraveghere fabricație
materiale pentru sudare
4% din valoarea cantității
supravegheate
Acceptare tehnologie sudare
Interpretare radiografii
Examinare nedistructivă și
verificare

Autorizare pentru:
produse laminate
produse forjate
lanțuri de ancoră/parâme
laboratoare de încercări

Greutatea piesei (kg)
Până la 200
De la 200 la 400
De la 400 la 600
De la 600 la 800
De la 800 la 1000

Parâme din oțel
Parâme din fibre naturale
sau sintetice

Calibru lanț ancoră
Până la 50 mm
Peste 51 mm

Calibru lanț ancoră
Până la 50 mm
De la 51 mm la 100 mm
Peste 101 mm

100 €/ sudor

75 €/oră

500 €/tehnologie
19 €/5 filme

825 €/tip

este

inclusă

în

Pentru recunoașterea autorizărilor eliberate de alte
organizații se aplică 50% din tarif.

Prelungirea pe un an: 70% din tarif
Pentru sudorii care efectuează lucrări la structuri
marine, recipiente sub presiune sau lucrări
subacvatice tariful se majorează cu 50%.

Pentru recunoașterea acceptărilor și certificărilor
realizate de alte organizații se aplică 50% din tarif.

Tarif în €
1750
213
Autorizarea laboratoarelor
875
autorizarea producătorilor.
625

0,44 €/m2

Tarif în €/buc.
31
50
69
88
106

Tarif în €/tonă
38
81

Tarif în €/tonă
4 Tariful se aplică accesoriilor care sunt verificate
6 separat, fără lanțuri.

Tarif în €/tonă
63 Tariful este pentru lanțuri de categoria a 2-a.
46 Pentru lanțuri de categoria 1 se aplică 90% din
25 tarif.
Pentru lanțuri de categoria a 3-a tariful se
majorează cu 10%.
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1

2

Catarge, coloane, bigi, crucete, coloane macara, brațe
macara, cabine macara, catarge radar
(supravegherea execuției la producător, inspecții și
încercări)

Cârme
(supravegherea execuției ansamblului la producător)

C2-202

C2-203

C2-204

C2-205

C2-206

C2-207

C2-208

C2-209

C2-210

C2-211

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

Ferestre și hublouri
(supravegherea execuției la producător, inspecții și
încercări)

Uși etanșe
(supravegherea execuției la producător, inspecții și
încercări)

Capace guri de magazii, punți pentru transport vehicule pe
roți, platforme, porți de încărcare și componente similare
(supraveghere execuție la producător, inspecție și încercări)

Profile sudate (supravegherea execuției la producător)

Secțiuni de pereți gofrați, table fasonate—pregătite pentru
sudare
(supravegherea execuției la producător)

Etambou, suportul lagărului cârmei
(supravegherea execuției la producător)

Postamente, grinzi și similare
(supravegherea execuției la producător)

Secții de volum, suprastructuri, rufuri, tancuri structurale
(supravegherea execuției la producător)

C2-201

154.

Secții plane (supravegherea execuției la producător)

ELEMENTE STRUCTURALE ALE CORPULUI ȘI ECHIPAMENTE DE PUNTE

0

t

t

buc.

buc.

m2

t

t

t

t

t

t

3

Uși etanșe în pereți de
compartimentare
Uși etanșe în pereți de
suprastructuri și rufuri

Tarif în funcție de greutatea
elementului structural
supravegheat:

4

38 €/t Încercarea materialelor se va taxa separat.

31 €/t Încercarea materialelor se va taxa separat.

9 €/buc.

6 €/buc.

63 €/buc.

6 €/m2

5 €/t Încercarea materialelor se va taxa separat.

4 €/t

15 €/t

13 €/t

6 €/t Încercarea materialelor se va taxa separat.

5 €/t Încercarea materialelor se va taxa separat.

5
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Stabilizatoare de ruliu
(supravegherea execuției la producător)

C2-213

C2-214

C2-221

C2-222

166.

167.

168.

169.

Macarale de bord și poduri rulante
(supravegherea execuției la producător)

Instalații de grui, scări, scări de acces la bord
(supravegherea execuției la producător, inspecții și încercări
la navele în exploatare)

Tancuri de apă
(supravegherea execuției la producător)

Ajutaje pentru elice (duze)
(supravegherea execuției la producător)

C2-212

165.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

Macarale cu deschidere fixă
Până la 2,5 t
De la 2,5 t la 10 t
Peste 10 t
Macarale cu deschidere
variabilă
Până la 2,5 t
De la 2,5 t la 10 t
De la 10 t la 16 t
De la 16 t la 30 t
Peste 30 t
Macarale cu braț mobil
Macarale capră
Până la 16 t
Peste 16 t
Macarale capră cu deplasare
pe șine cu braț cu
deschidere variabilă

Grui bărci, macara pentru
barcă
Rampe lansare liberă bărci
Accesorii lansare liberă bărci
Grui scări acces la bord,
scări acces la bord, scări
pilot, scări pasarele și schele

Capacitate tanc
Până la 750 litri tanc
De la 750 litri la 2000 litri tanc
Peste 2000 litri tanc

Diametru interior
Până la 2 m
De la 2 m la 3 m
Peste 3 m

Tariful include inspecția exterioară, interioară și
încercarea la presiune.
Pentru inspecție exterioară și interioară fără probă
de încercare la presiune se aplică 80 % din tarif.
Pentru inspecție exterioară fără inspecție interioară
și probă de încercare la presiune se aplică 50 %
din tarif.

363 €
644 €
925 €
1125 €
1438 €
1813 €/buc. Pentru macarale cu deschidere fixă cu vinci
manual tarifele se reduc cu 20%.
213 €
469 €
2069 €/buc.

213 €
356 €
469 €

144
588
88

Tarif în €/buc.
144

Tarif în €/tanc
51
73
93

318 €/buc. Încercarea materialelor se va taxa separat.

Tarif în €/buc.
88
175
263

30
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 707/17.X.2008

Accesorii pentru instalații de ridicare și dispozitive de
lansare bărci
(supravegherea execuției la producător)

C2-223

C2-224

C2-225

C2-226

C2-227

C2-228

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Furtun de încărcare (supravegherea execuției la producător,
încercări inițiale)

Vinciuri (supravegherea execuției la producător)

Vinci de ancoră (supravegherea execuției la producător)

Cârlige de remorcă (supravegherea execuției la producător
sau la bordul navelor)

Ancore
(supravegherea execuției la producător)

2

1

0

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

buc.

3

Diametru nominal
Până la 100 mm
De la 101 mm la 150 mm
Peste 150 mm

Sarcina de lucru[tf]
Până la 0,5 tf
De la 0,5 tf până la 2,5 tf
De la 2,5 tf până la 5 tf
De la 5 tf până la 10 tf
De la 10 tf până la 25 tf
De la 25 tf până la 50 tf
De la 50 tf până la 100 tf
De la100 tf până la 150 tf
Peste 150 tf

Calibru lanț ancoră
Până la 30 mm
De la 31 mm la 50 mm
De la 51 mm la 75 mm
De la 76 mm la 100 mm
Peste 100 mm

Sarcina de lucru în siguranță
Până la 5 t
De la 5 t până la 20 t
De la 20 t până la 100 t
Peste 100 t

Greutate ancoră finită (tone)
Până la 1 t
De la 1 t până la 3 t
De la 3 t până la 5 t
De la 5 t până la 7 t
De la 7 t până la 10 t
Peste 10 t

4

Tarif în €/buc.
31
38
45

Tariful este pentru furtunuri cu lungimea de până
la 10 m.
Pentru furtunuri cu lungimi mai mari de 10 m tariful
se înmulțește cu 1,5.

Tarif în €/buc.
81
100
125
156
225
338 Pentru vinciuri cu acționare manuală tariful se
463 multiplică cu 0,5.
625
738

Tarif în €/buc. La vinciuri cu parâme în loc de lanțuri se va asimila
113 Ø parâmă cu calibrul lanțului.
188
250
375
438

Tarif în €/buc.
56
75
113
188

Tarif în €/buc. Tariful este pentru ancore cu ținere normală
44 Pentru ancore cu capacitate de ținere mare tariful
113 se majorează cu 25 %.
150
225
213
375

0,03 x Vp Vp = valoarea produsului

5
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Elemente de stivuire și de amarare containere
(supravegherea execuției la producător, inspecții
prin sondaj)

Elemente de stivuire și de amarare containere
(supravegherea execuției la producător, inspecție piesă
cu piesă)

Elemente de stivuire și de amarare containere (încercarea
pieselor pe un dispozitiv de încercare la cel puțin 2%
din lot)

178. C2-242

179. C2-243

180. C2-244

181. C3-301

Elemente de ghidare containere în magazii
(supravegherea execuției la producător, inspecții
și încercări)

177. C2-241

buc.

lot

lot

t

buc.

Motoare cu ardere internă / mașini cu abur pentru propulsie
și auxiliare
(supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe
stand)

buc.

10
20
40
60
80
100
120
160
200
240
280
340
420
480
560
620
700
800
900
1000

Puterea
kW

194
213
238
263
300
338
375
444
513
581
650
763
875
988
1106
1231
1363
1519
1688
1875

Tarif
€/buc.

1250
1500
1750
2000
2500
3000
4500
5000
6000
7000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
22000
26000
32000
40000

Puterea
kW

2175
2500
2850
3225
3763
4325
4925
5588
6088
6600
7138
8038
9013
10625
11213
11988
13944
15936
19080
22992

Tarif
€/buc.

0,03 x Vp

Încercarea materialelor se va taxa separat.
Vp = valoarea produsului

0,03 x Vp Vp = valoarea produsului

Pentru verificările și probele la cerere ale unor motoare/turbine existente în
stare asamblată tariful se aplică în pondere de 50 %.

Tarifele includ și probele de stand ale motoarelor/turbinelor.

Tarifele sunt calculate pentru puterea maximă continuă declarată de
producător.

Pentru valori intermediare ale puterilor valoarea prestației se determină prin
interpolare liniară.

DISPOZIȚII TARIFARE GENERALE ACȚIONĂRI PRINCIPALE

Mijloace de salvare (supravegherea execuției la
producător)

176. C2-230
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C3-302

C3-303

C3-304

C3-305

C3-306

182.

183.

184.

185.

186.

4500
5000
6000

675
800
925

120
160
200

15576
17388
19380

8000
10000
12000
14000
16000
18000
22000
26000
32000
40000

1169
1375
1575
1775
1988
2219
2450
2738
3038
3375

280
340
420
480
560
620
700
800
900
1000

41400

34344

28680

25104

21576

13890

12336

7000

1050

240

11406

10524

9660

8508

motoare

electrice,

Diametru rotor suflantă

Până la 100 mm
De la 101 mm la 200 mm
De la 201 mm la 300 mm
Turbosuflante supraalimentare (supravegherea execuției la
De la 301 mm la 400 mm
buc.
producător, inclusiv probe pe stand)
De la 401 mm la 500 mm
De la 501 mm la 700 mm
De la 701 mm la 1000 mm
Peste 1001 mm

Grupuri electro-antrenate de
compresoare, pompe, ventilatoare
(verificare pe stand la producător)

81
111
139
169 Pentru supravegherea execuției la producător a arborelui/rotorului
198 turbosuflantei se percepe un tarif reprezentând 20% din tariful turbosuflantei.
225
300
375

Tarif în €/buc.

20 % din suma tarifelor aplicabile pentru
Grupuri antrenate de turbine — generatoare, compresoare,
Tarifele se aplică la grupurile care au elementele componente certificate de
fabricarea individuală a elementelor
pompe, ventilatoare
Autoritatea Navală Română sau de o organizație recunoscută de Autoritatea
buc.
componente ale grupului (motor, generator,
(verificare pe stand la producător)
Navală Română la testarea individuală a acestora pe standul producătorului.
compresor, pompă, ventilator)

Grupuri antrenate de motoare cu ardere internă —
generatoare, compresoare, pompe, ventilatoare (verificare
pe stand la producător)

Turbine cu abur/gaze pentru propulsie și auxiliare
(supravegherea execuției la producător, inclusiv probe pe buc.
stand)

3000

606

100

7476

6504

2500

538

80

5574

475

60

4926

425

40
2000

381

20
1750

350

10
4500

Tarif
€/buc.

1500

Puterea
kW

3913

Tarif
€/buc.

1250

Puterea
kW
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C3-307

C3-308

C3-309

C3-310

187.

188.

189.

190.

Blocuri de cilindri pentru motoare cu ardere internă
buc.
(supravegherea execuției la producător)

10
20
40
60
80
100
120
160
200
240
280

Puterea
kW

20
21
24
26
30
34
38
45
51
59
65

Tarif
€/buc.

Coloane pentru motoare cu ardere internă (supraveghere buc. Până la 700 mm
la producător
Peste 700 mm

Diametru cilindru

1250
1500
1750
2000
2500
3000
4500
5000
6000
7000
8000

Puterea
kW

1250
1500
1750
2000
2500
3000
4500
5000
6000
7000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
22000
26000
32000
40000

Puterea
kW

Greutatea piesei finite

20
21
24
26
30
34
38
45
51
59
65
76
88
99
111
124
136
153
170
188

Tarif
€/buc.

Până la 150 kg
De la 151 kg la 300 kg
De la 301 kg la 600 kg
De la 601 kg la 900 kg
Arbori cotiți (supravegherea execuției la producător și
buc. De la 901 kg la 1300 kg
inspecție finală)
De la 1301 kg la 2000 kg
De la 2001 kg la 3000 kg
De la 3001 kg la 4000 kg
Peste 4000 kg

Plăci de bază/cartere pentru motoare cu ardere internă
buc.
(supravegherea execuției la producător)

10
20
40
60
80
100
120
160
200
240
280
340
420
480
560
620
700
800
900
1000

Puterea
kW

218
250
285
323
361
415
473
536
584
634
685

Tarif
€/buc.

75
100

Tarif în €/buc.

31
38
81
113
138
181
225
275
300

Tarif în €/buc.

218
250
292
323
376
433
493
559
609
634
685
772
865
966
1076
1199
1394
1594
1908
2299

Tarif
€/buc.
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C3-311

C3-312

C3-313

C3-314

C3-315

C3-316

C3-317

C3-401

C3-402

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

10000
12000
14000
16000
18000
22000
26000
32000
40000

Puterea
kW

Reductoare — inversoare
(supravegherea execuției la producător)

Cuplaje elastice/hidraulice
(supravegherea execuției la producător)

Filtre de ulei/combustibil (supravegherea execuției la
producător și probe pe stand)

Chiulase, pistoane, capete de piston pentru motoare cu
ardere internă (supravegherea execuției la producător)

buc.

10
20
40
60
80
100
120
160
200
240
280
340
420
480
560
620
700
800
900
1000

Puterea
kW

78
85
95
105
120
135
150
178
205
233
260
305
350
395
443
493
545
486
676
750

Tarif
€/buc.

1250
1500
1750
2000
2500
3000
4500
5000
6000
7000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
22000
26000
32000
40000

Puterea
kW

870
1000
1140
1290
1505
1730
1970
2146
2338
2534
2741
3086
3461
3864
4308
4080
5580
6372
7632
9192

Tarif
€/buc.

Pentru reductoare auxiliare tariful se aplică diminuat cu coeficientul 0,6.

Pentru reductor principal (fără inversor) tariful se aplică diminuat cu 0,75.

0,050xVp
0,042xVp
0,038xVp
0,030xVp
0,026xVp
0,014xVp
0,012xVp

Tarif în €/buc.

772
865
966
1076
1199
1394
1594
1908
2299

Tarif
€/buc.

TRANSMISIE ȘI ECHIPAMENTE AUXILIARE

Până la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
De la 5001 € la 10000 €
Pompe de injecție/injectoare (inspecție finală/probă hidraulică) buc. De la 10001 € la 50000 €
De la 50001 € la 70000 €
Amortizoare de vibrații torsionale (supravegherea execuției
De la 70001 € la 100000 €
la producător)
Peste 100000 €
Separatoare de combustibil/ulei (supravegherea la producător)

Biele pentru motoare cu ardere internă (supravegherea la
producător)

Cămăși cilindru (supravegherea execuției la producător)

76
88
99
111
124
136
153
170
188

Tarif
€/buc.

Valoare produs (Vp)

340
420
480
560
620
700
800
900
1000

Puterea
kW
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C3-403

C3-404

C3-405

C3-406

C3-407

C3-408

C3-409

C3-501

C3-502

C3-503

C3-504

C3-505

C3-506

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

188
363

De la 101 la 200 m3/oră
m3/oră

De la 801 la 1000
Debit nominal

Peste 1000 m3/oră

m3/oră

De la 501 la 800 m3/oră

Valoare produs (Vp)

Pentru pompe cu înălțimi de pompare mai mari, tariful se majorează cu
40%.

Tariful este pentru pompe cu înălțime de pompare până la 50 m coloană
apă.

89
153
293
495
635

Tarif în €/buc.

0,050xVp
0,042xVp
0,038xVp
0,030xVp
0,026xVp
0,014xVp
0,012xVp

Tarif în €/buc.

25
44
63
100
138
175
250
313

Valoare produs (Vp)

Recipiente sub presiune (supravegherea execuției la
producător)

Caldarine cu gaze (supravegherea execuției la producător)

Până la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
Schimbătoare de căldură (supravegherea execuției la
De la 5001 € la 10000 €
producător)
De la 10001 € la 50000 €
buc.
De la 50001 € la 70000 €
Răcitoare de aer (supravegherea execuției la producător)
De la 70001 € la 100000 €
Distilatoare de apă tehnică (supravegherea execuției la
Peste 100000 €
producător)

Căldări cu abur principale și auxiliare (supravegherea
execuției la producător)

0,050xVp
0,042xVp
0,038xVp
0,030xVp
0,026xVp
0,014xVp
0,012xVp

Tarif în €/buc.

CĂLDĂRI, SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ ȘI RECIPIENTE SUB PRESIUNE

Până la 60 kW
De la 61 kW la 300 kW
Mijloace de guvernare activă (supravegherea execuției la
De la 301 kW la 600 kW
buc.
producător)
De la 601 kW la 1000 kW
Peste 1001 kW

Puterea maximă

Până la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
De la 5001 € la 10000 €
Cilindri hidraulici (supravegherea execuției la producător ) buc. De la 10001 € la 50000 €
De la 50001 € la 70000 €
Componente, agregate și instalații hidropneumatice
De la 70001 € la 100000 €
(supravegherea execuției la producător )
Peste 100000 €

Motoare hidraulice și pompe pentru instalații hidraulice
(supravegherea execuției la producător inclusiv probe pe stand)

Pentru compresoare cu șurub tariful se diminuează cu 35%.

Pentru compresoare cu mai multe pistoane, tariful se aplică majorat cu
15%.

Tariful este pentru compresoare cu un piston.

Tarif în €/buc.

750

638

488

138

buc. De la 201 la 500

100

De la 51 la 100 m3/oră

Tarif în €/buc.

Până la 50 m3/oră

Până la 40 m3/oră
De la 41 la 100 m3/oră
De la 101 la 400 m3/oră
Pompe (supravegherea execuției la producător inclusiv
De la 401 la 1000 m3/oră
buc.
probe pe stand)
De la 1001 la 2000 m3/oră
De la 2001 la 3000 m3/oră
De la 3001 la 5000 m3/oră
Peste 5000 m3/oră

Compresoare frigorifice (supravegherea execuției la
producător inclusiv probe pe stand)

Compresoare de aer
(supravegherea execuției la producător)

Debit nominal
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C3-601

C3-602

C3-603

C3-701

C3-702

C3-703

C3-704

C3-705

213.

214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

execuției

la

Moment nominal

DIVERSE

Până la 200 mm
De la 201 mm la 200 mm
De la 401 mm la 600 mm
De la 601 mm la 800 mm
De la 801 mm la 1000 mm
Peste 1000 mm

Diametru

Debit nominal

buc. Până la 100 kNm
De la 101 la 500 kNm
De la 501 la 1000 kNm
Peste 1000 kNm

buc.

Ventilatoare (supravegherea execuției la producător)

Până la 500 mm
buc. De la 501 mm la 1000 mm
Peste 1001 mm

Diametru rotor

Până la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
Arzătoare pentru căldări (supravegherea execuției la buc. De la 5001 € la 10000 €
producător)
De la 10001 € la 50000 €
De la 50001 € la 70000 €
Peste 70001 €

Valoare produs (VP)

Instalații de gaz inert (supravegherea execuției la buc.
Până la 500 mc/h
producător)
De la 501 la 1000 mc/h
De la 1001 la 5000 mc/h

Debit nominal

Până la 1 mc/h
Echipamente de separare și filtrare a apelor cu conținut de buc.
De la 1,1 la 10 mc/h
hidrocarburi (supravegherea execuției la producător)
De la 10,1 la 50 mc/h
Peste 50,1 mc/h

Mașini de cârmă (supravegherea execuției la producător)

Etanșări tub etambou (supravegherea execuției la
producător) și etambreu

Bucșe tub etambou (supravegherea
producător) și etambreu

Lagăre de împingere
(supravegherea execuției la producător)

Până la 150 mm
De la 151 mm la 200 mm
De la 201 mm la 300 mm
De la 301 mm la 400 mm
De la 401 mm la 500 mm
De la 501 mm la 600 mm
De la 601 mm la 800 mm
De la 801 mm la 1000 mm

Diametru

31
58
89

Tarif în €/buc.

0,050xVp
0,042xVp
0,038xVp
0,030xVp
0,026xVp
0,014xVp

Tarif în €/buc.

483
571
889

Tarif în €/buc.

128
171
349
508

Tarif în €/buc.

128
255
381
635

Tarif în €/buc.

31
38
56
75
94
113

Tarif în €/buc.

106
138
194
250
313
369
475
538

Tarif în €/buc.

COMPONENTE PENTRU LINIA DE ARBORI
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C3-706

C3-707

C3-708

C3-709

C3-710

C-711

C4- 801

C4-802

221.

222.

223.

224.

225.

226.

227.

228.

buc.

Până la 5000 €
De la 5001 € la 20000 €
Peste 20001 €

Valoarea reparației

Până la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
De la 5001 € la 10000 €
De la 10001 € la 50000 €
De la 50001 € la 70000 €
De la 70001 € la 100000 €
Peste 100000 €

Valoare produs (Vp)

Până la 100 mm
De la 101 mm la 500 mm
Peste 501 mm la 1000 mm
Peste 1001 mm

Diametru nominal

Până la 100 mm
De la 101 mm la 500 mm
Peste 501 mm la 1000 mm
Peste 1001 mm

0,04xVr
0,03xVr
0,02xVr

Motoare electrice (supravegherea execuției la producător) buc.

Generatoare autoexcitate, mașini electrice speciale,
convertizoare rotative (supravegherea execuției la buc.
producător)

Până la 1
5
10
15
20
30
50
100
200

Puterea
kVA

Până la 1
5
10
15
20
30
50
100
200

Puterea
kVA

8
19
31
38
44
63
94
106
125

Tarif
€/buc.

15
44
69
94
113
150
238
263
313

Tarif
€/buc.

300
400
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000

Puterea
kVA

300
400
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000

Puterea
kVA

150
169
188
294
363
394
425
450
525

Tarif
€/buc.

369
425
475
738
900
975
1050
1125
1313

Tarif
€/buc.

Vr — valoarea reparației

Pentru valori intermediare ale puterilor tariful se va calcula prin interpolare
liniară.

Tarif în €/buc.

0,050xVp
0,042xVp
0,038xVp
0,030xVp
0,026xVp
0,014xVp
0,012xVp

Tarif în €/buc.

31
101
241
431

Tarif în €/buc.

13
64
159
235

Tarif în €/buc.

MAȘINI ȘI TRANSFORMATOARE ELECTRICE

Reparații la mașini și echipamente mecanice (produs buc.
reparat)

Alte componente pentru mașini și mecanisme solicitate sub
supraveghere ANR (supravegherea execuției la producător)

Flanșe (inspecție finală la producător)

Aparate de măsură, control, semnalizare, comandă, reglaj
(supravegherea execuției la producător)

Valvule și armături (supravegherea execuției la producator) buc.

Racorduri flexibile/compensatoare de dilatație (supravegherea
buc.
execuției la producător)

Diametru nominal
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C4-803

C4-804

C4-805

C4-901

C4-902

C4-903

C4-904

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

buc.

Convertizoare cu semiconductori
(supravegherea execuției la producător)

Tablouri de încărcare acumulatori
(supravegherea execuției la producător)

Tablouri secundare de distribuție, pupitre de comandă, stații
de redresare și grupuri de excitație statică (supravegherea
execuției la producător)
buc.

Tablouri principale de distribuție și tablouri de distribuție de
avarie trifazate
(supravegherea execuției la producător)

Frâne, amplificatoare magnetice, drosele, cuplaje,
dispozitive de compensare a factorului de putere etc. buc.
(supravegherea execuției la producător)

Transformatoare
(supravegherea execuției la producător)

Motoare electrice de propulsie (supravegherea execuției la
buc.
producător)

5
11
14
23
26
38
56
64
75

Tarif
€/buc.

6
18
28
38
45
60
95
105
125

Tarif
€/buc.

10
25
43
50
59
84
125
144
169

Tarif
€/buc.

300
400
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000

Puterea
kVA

300
400
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000

Puterea
kVA

300
400
500
1000
1500
2000
2500
3000
4000

Puterea
kVA

Până la 100 €
De la 101 € la 500 €
De la 501 € la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
De la 5001 € la 10000 €
De la 10001 € la 20000 €
De la 20001 € la 50000 €
De la 50001 € la 100000 €
Peste 100000 €

Valoare produs (Vp)

TABLOURI ȘI PUPITRE ELECTRICE

Până la 1
5
10
15
20
30
50
100
200

Puterea
kVA

Până la 1
5
10
15
20
30
50
100
200

Puterea
kVA

Până la 1
5
10
15
20
30
50
100
200

Puterea
kVA

0,100xVp
0,080xVp
0,050xVp
0,040xVp
0,030xVp
0,020xVp
0,015xVp
0,013xVp
0,010xVp

Tarif în €/buc.

90
101
113
175
219
238
256
269
313

Tarif
€/buc.

148
169
188
294
363
388
419
450
525

Tarif
€/buc.

203
228
253
398
488
531
575
606
634

Tarif
€/buc.
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C4-906

C4-907

C4-908

C4-909

C4-910

C4-911

237.

238.

239.

240.

241.

242.

Eclise de separație pentru bare de cupru
(supravegherea execuției la producător)

Radiatoare și alte aparate electrotehnice
(supravegherea execuției la producător)

Tablouri pentru instalații frigorifice
(supravegherea execuției la producător)

Instalații de telecomandă motoare termice, turbine, instalații de buc.
cârmă, bowthruster (supravegherea execuției la producător)

245. C4-1003

249.

C4-1100

CABLURI ELECTRICE
(supravegherea execuției la producător)

Adaptoare electronice pentru detectoare pasive și butoane
248. C4-1006 de semnalizare manuală a incendiului (supravegherea
execuției la producător)

Posturi de comandă locală (supravegherea execuției la
producător)

Aparate electronice în construcție modulară sistem
246. C4-1004 EUROCARD cu module debroșabile
(supravegherea execuției la producător)

Centrale telefonice, sisteme de comunicații interioare,
avertizare de incendiu (supravegherea execuției la producător)

244. C4-1002

247. C4-1005

Până la 100 €
De la 101€ la 500 €
De la 501 € la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
De la 5001 € la 10000 €
De la 10001 € la 20000 €
De la 20001 € la 50000 €
De la 50001 € la 100000 €
Peste 100000 €

Valoare produs (Vp)
0,100xVp
0,080xVp
0,050xVp
0,040xVp
0,030xVp
0,020xVp
0,015xVp
0,013xVp
0,010xVp

Tarif în €/buc.

Până la 100 €
De la 101 € la 500 €
De la 501 € la 1000 €
De la 1001 € la 5000 €
De la 5001 € la 10000 €
De la 10001 € la 20000 €
De la 20001 € la 50000 €
De la 50001 € la 100000 €
Peste 100000 €

Valoare produs (Vp)

0,100xVp
0,080xVp
0,050xVp
0,040xVp
0,030xVp
0,020xVp
0,015xVp
0,013xVp
0,010xVp

Tarif în €/buc.

ECHIPAMENTE DE COMANDĂ, CONTROL ȘI SEMNALIZARE

Tablouri de comandă de semnalizare sau de automatizare
buc.
și telefonie (supravegherea execuției la producător)

Tablouri de comandă și forță pentru mecanisme de punte,
inclusiv controlere (supravegherea execuției la producător)

Tablouri pornitoare
(supravegherea execuției la producător)

Tablouri de iluminat
(supravegherea execuției la producător)

Centrale pentru măsurarea temperaturilor, presiunilor și a altor
243. C4-1001 parametri, telegrafe, axiometre, tahometre, telefoane antiex
(supravegherea execuției la producător)

C4-905

236.
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D-421

D-422

265.

266.

C4-1500 Echipamente de navigație
Echipamente de rediocomunicație

260.

D-420

C4-1400

259.

264.

C4-1300

258.

D-411

C4-1208

257.

263.

C4-1207

256.

D-410

C4-1206

255.

262.

C4-1205

254.

C4-1600

C4-1204

253.

261.

C4-1203

252.

Aprobarea și înregistrarea UIC

Aprobarea și certificarea vamală TIR

Supravegherea execuției containerelor noi în serie
(sub 100 buc.)

Aprobare de tip constructiv (acceptare de tip)

Până la 5000 €
De la 5001 la 20000 €
Peste 20001 €

Valoarea reparației (Vr)

Până la 100 €
De la 101 la 500 €
De la 501 la 1000 €
De la 1001 la 5000 €
De la 5001 la 10000 €
De la 10001 la 20000 €
De la 20001 la 50000 €
De la 50001 la 100000 €
Peste 100000 €

Valoare produs (Vp)

Până la 100 €
De la 101 la 500 €
De la 501 la 1000 €
De la 1001 la 5000 €
De la 5001 la 10000 €
De la 10001 la 20000 €
De la 20001 la 50000 €
De la 50001 la 100000 €
Peste 100000 €

Valoare produs (Vp)

buc.

buc.

buc.

buc.

Aprobarea de tip constructiv include supravegherea execuției prototipului,
încercarea acestuia și eliberarea în 3 exemplare a certificatului.

3 €/container Tariful pentru verificarea și aprobarea vamală, precum și pentru verificarea
și UIC este de 180 € pentru fiecare proiect. Tariful se aplică la comenzi
3 €/container repetate și serii de tipuri aprobate.

31 €/container uz general
51 €/container izoterm Pentru containerele de 9 m3, 10 m3 și ISO-1D se percepe 60% din tarif.
95 €/container-cisternă

2413 €/container

763 €/container uz general
Pentru avizarea de modificări la documentații anterior avizate se aplică 20%
1016 €/container izoterm
din tarif.
1398 €/container-cisternă

0,04 x Vr
0,03 x Vr
0,02 x Vr

Tarif în €/buc.

0,100xVp
0,080xVp
0,050xVp
0,040xVp
0,030xVp
0,020xVp
0,015xVp
0,013xVp
0,010xVp

Tarif în €/buc.

0,100xVp
0,080xVp
0,050xVp
0,040xVp
0,030xVp
0,020xVp
0,015xVp
0,013xVp
0,010xVp

Tarif în €/buc.

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ CONTAINERE

buc.

buc.

buc.

Avizare documentație conform regulilor Autorității Navale buc.
Române, Convenției internaționale pentru securitatea
containerelor (CSC) și, după caz, altor reglementări
internaționale (TIR; UIC; RID; ADR; TCT; Cod IMDG)

echipamente electrotehnice sau electronice

REPARAȚII

CALCULATOARE

(supravegherea execuției la producător)

ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAȚII

(supravegherea execuției la producător)

ECHIPAMENTE DE NAVIGAȚIE ȘI RADIONAVIGAȚIE

Echipamente electrotehnice diverse
(supravegherea execuției la producător)

Siguranțe fuzibile
(supravegherea execuției la producător)

Butoane, lămpi
(supravegherea execuției la producător)

Prize, fise doze, limitatoare
(supravegherea la producător)

Relee
(supravegherea execuției la producător)

Comutatoare, întreruptoare manuale
(supravegherea la producător)

Contactoare
(supravegherea execuției la producător)

C4-1202

251.

Întreruptoare automate
(supravegherea execuției la producător)

C4-1201

250.

APARATE ELECTRICE
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D-430

D-440

D-450

D-460

E - 101

E - 102

E –103

E - 104

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

buc.

buc.

P

Avizări documentații tehnice nave noi stabilitate,
L
compartimentare, bord liber
(B+D)

Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi
P(E)
partea instalații electrotehnice

Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi
partea instalații de mașini

Avizări documentații tehnice de conformitate nave noi
L
partea corp și instalații de punte
(B+D)

t
Supravegherea execuției elementelor constructive set
m
ale containerelor
m2
buc.

Atestare întreprindere producătoare/reparatoare de
containere

Inspecția pentru aprecierea stării tehnice în
exploatare

Supravegherea reparației containerelor

buc.

10 €/t

Pereți gofrați, acoperiș, table
fasonate
Profile sudate, stâlpi colț,
grinzi transversale, planșeu
lonjeroane, cadre de capăt
Dispozitive de închidere uși
(ansamblu
camă-opritor,
mâner, țeavă, lagăre, piese
reținere mâner), balamale
(1 set = 4 dispozitive)
Camă și opritor
Piese de colț ISO (1 set =
8 buc.)
Placaj pentru containere
Garnitură etanșare
Ventilator plastic

62,5+ 0,5L(B+D)
250+0,125L(B+D)
450+0,025L(B+D)
825+0,00625L(B+D)

L(B+D)<500
500<L(B+D)<2000
2000<L(B+D)<20000
20000<L(B+D)

P(E)<100
100< P(E)<500
500< P(E)<2000
2000< P(E)

20000<P

2000<P<20000

500<P<2000

P<500

20000<L(B+D)

500+0,375P
— docuri, macarale plutitoare, remorchere, drage, șalande: 1,2
1000+0,125P — nave RO-RO, ferry portcontainer: 1,4
2250+0,0625P — nave de pasageri, nave petroliere, pescadoare, nave de cercetări,
platforme de foraj marin: 1,5
62,5+2,5P — nave pentru transport produse chimice, nave pentru transport gaze
250+0,625P lichefiate: 1,6
500+0,125P
625+0,0625P

1500+0,125L(B+D) Pentru aprobarea documentațiilor tehnice pentru nave de navigație
interioară se aplică 80% din tarif.
2750+ 0,0625L(B+D) În funcție de tipul navei tariful se aplică majorat cu următorii coeficienți
62,5+1,25P corectori:

2000<L(B+D)<20000

500<L(B+D)<2000

100<L(B+D)<500

62,5 + 2,5L(B+D) Tarifele sunt pentru activitățile de examinare și aprobare a documentațiilor
tehnice conform reglementărilor tehnice naționale și internaționale
187,5 +1,25L(B+D) aplicabile, pentru nave noi maritime, de tip cargou de mărfuri generale și
500+0,625L(B+D) vrachiere.

L(B+D)<100

AVIZĂRI DOCUMENTAȚII TEHNICE NAVALE

0,30 €/m2
0,25 €/m
0,13 €/buc.

10 €/set
0,30 €/buc.
10 €/set

11 €/t

889 € Prelungirea atestării întreprinderilor se taxează cu 50% din tarif.
763 € Autorizarea procedurilor de sudare și a sudorilor se va taxa separat.
10 €

Construcție containere noi
Reparații containere
Fabricație piese de colț

25 €/container uz general Tariful se referă la inspecții CSC, anuale sau ocazionale. Pentru
3
3
38 €/container izoterm containerele de 9 m , 10 m și ISO-1D se percepe 60% din tarif.
64 €/container-cisternă

76 €/container-cisternă

45 €/container izoterm

31 €/container uz general Pentru containerele de 9 m3, 10 m3 și ISO-1D se percepe 60% din tarif.

42
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 707/17.X.2008

Recertificare

Participarea la teste de tip pe produs / prestație echipament,
evaluare rezultate teste

E - 107

E - 108

E - 109

E - 110

E - 111

E - 112

E - 113

F– 101

F– 102

F– 103

F– 104

F– 105

F– 106

F– 107

G–101

G–102

G–103

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

oră

oră

Reînnoire acceptare de tip

Eliberare certificat de acceptare de tip

Audit anual de supraveghere

Evaluare finală și certificare

Evaluare modificări

Evaluare inițială implementare sistem

Evaluare documentație de calitate, proceduri sistem
formulare, plan de calitate

300 + 50 x N x Za

180 + 30 x N x Za

200

100

NxZa x 100

100 N — nr. auditori
Za — nr. zile audit
200

128 €/documentație

250

150

350

ACCEPTĂRI DE TIP PRODUSE ȘI ECHIPAMENTE NAVALE

prestație

Fracțiunea pentru timp va fi de minimum ½ oră (30 min.).

Pentru aprobarea la cerere a unor documentații derivate din documentații
care parțial conțin soluții aprobate anterior de Autoritatea Navală Română
se aplică 50% din tarif.

Pentru instalații mecanice deosebite (elice cu pas reglabil, clasă de
automatizare, instalații de gaz inert) tariful pentru „Mașini” se majorează cu
20%.

L — lungimea maximă
B — lățimea maximă
D — înălțimea de construcție
P — puterea totală a mașinilor principale (kW)
P(E) — puterea totală a generatoarelor electrice, care se pot cupla într-un
tablou electric de distribuție (kW)

În situația în care taxarea se face orar, conform tarife cod E – 105, E – 108,
E – 109 și E – 110, nu se mai aplică coeficienții de corecție, în sensul
381 €/documentație majorării sau diminuării tarifului.

254 €/documentație

100 €/oră avizare

75+0,875P
387,5+0,25P
712,5+0,0875P
1962,5+0,025P

100 €/oră avizare

CERTIFICĂRI SISTEME CALITATE

P<500
500<P<2000
2000<P<20000
20000<P

prestație

buc.

Avizări documentații diverse (tehnologii și proceduri de
fabricație, lucrări mici ca volum și complexitate)

Inițiere certificare AQ

buc.

Avizări documentații tehnice mașini și instalații de ridicat
navale

Avizări documentații tehnice de expertizare stare tehnică buc.
nave și echipamente navale

Avizări documentații de modernizare, transformare sau
reparații, tehnologii și proceduri de fabricație ) etc.

Avizări documentații tehnice de expertizare stare tehnică
nave și echipamente navale

Avizări documentații tehnice de produse și componente
mecanice și electrice navale

Avizări documentații tehnice motoare cu ardere internă,
mașini cu abur, turbine cu abur și gaz, căldări cu abur

Avizări documentații tehnice structuri marine

E - 106

276.

Avizări ale altor documentații tehnice prevăzute de convenții
internaționale

E - 105

275.
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H-104

H-105

H-106

H-107

H-108

H-109

I -100

298.

299.

300.

301.

302.

303.

304.

Motoare termice
Construcții metalice (poduri, clădiri, containere, instalații
industriale, structuri marine etc.)
Echipamente electrice și electronice
Materiale (piese forjate, piese turnate, produse laminate,
materiale plastice, cărbune energetic etc.)
Instalații tehnologice complexe (pentru industria chimică,
industria metalurgică, industria energetică, fabrici de
ciment etc.)

SUPRAVEGHERE DE CONFORMITATE PRODUSE,
ECHIPAMENTE, INSTALAȚII, CONSTRUCȚII INDUSTRIALE

Recertificare laborator

Audit de supraveghere laborator

Reînnoire certificare producător

Audit de supraveghere producător

Certificare operatori control nedistructiv

Certificare de recunoaștere laboratoare de examinări
nedistructive, încercări mecanice, analize chimice și
metalografice

Certificare de recunoaștere producători de produse navale,
echipamente și servicii

buc.

n x 400

Până la 300 €
De la 301 la 1500 €
De la 1501 la 3000 €
De la 3001 la 6000 €
De la 6001 la 15000 €
De la 150001 la 30000 €
De la 30001 la 45000 €
De la 45001 la 75000 €
De la 75001 la 150000 €
De la 150001 la 225000 €
De la 225001 la 300000 €
De la 300001 la 375000 €
De la 375001 la 450000 €
De la 450001 la 600000 €
De la 600001 la 750000 €
De la 750001 la 900000 €
De la 900001 la 1050000 €
De la 1050001 la 1350000 €
De la 1350001 la 1500000 €
Peste 1500001 €

0,0200xVp
0,0180xVp
0,0170xVp
0,0160xVp
0,0150xVp
0,0140xVp
0,0130xVp
0,0120xVp
0,0110xVp
0,0100xVp
0,0095xVp
0,0090xVp
0,0085xVp
0,0080xVp
0,0075xVp
0,0070xVp
0,0065xVp
0,0055xVp
0,0050xVp
0,0045xVp

Tarif în €/buc.

n x 250

n x 150

n x 400

n x 200

100 €/persoană/metodă

200 €/domeniu de încercări

Valoarea produsului
(Vp) supravegheat

prestație

persoane

prestație

H-103

297.

prestație

H-102/1

296.

Acreditarea operatorilor economici privind capabilitatea
tehnică pentru reparații la nave în afara șantierelor navale
în conformitate cu Ordinul ministrului lucrărilor publice,
transportului și locuințelor nr. 287/2003 privind autorizarea
agenților economici care desfășoară activități de transport
naval, cu modificările și completările ulterioare

n x 200

Evaluare în teren a condițiilor de fabricare

H-102

295.

n — coeficient în funcție de numărul de angajați ai operatorului economic,
producătorului sau laboratorului acreditat sau certificat, competenți
profesional pentru activitatea certificată sau acreditată, cu următoarele
valori:
n = 0,8 — până la 10 angajați inclusiv
Eliberare certificate n x 200 n = 1,2 — de la 11 până la 19 angajați inclusiv
n = 1,5 — de la 20 până la 25 de angajați inclusiv
n = 2 — peste 25 de angajați

n x 200

Evaluare documentație tehnică produs/prestație echipament,
proceduri fabricare și asigurare control calitate

H-101

294.

CERTIFICARE DE RECUNOAȘTERE PRODUCĂTORI ȘI LABORATOARE DE ÎNCERCĂRI ȘI EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE PRODUSE ȘI ECHIPAMENTE NAVALE

44
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 707/17.X.2008

Audit de supraveghere periodic

SP-022

Evaluarea organismelor de certificare și inspecție sau a laboratoarelor de
150 € încercări în vederea desemnării și notificării
150 €

Zi/om

500 €

1000 €

Inspecție

Zi/om

buc.

750 €

500 €

Inspecție

Inspecție

2. Pentru prestațiile (inspecții, avizări, autorizări etc.) efectuate în regim de urgență, la solicitarea expresă a beneficiarului prin cerere adresată către Autoritatea Navală Română, tarifele prevăzute în

1. În cazul aplicării mai multor coeficienți de majorare sau reducere a tarifelor, coeficientul final aplicat tarifului se va obține prin înmulțirea coeficienților aplicați.

N O T Ă:

Audit inițial

Evaluarea dosarului depus de solicitant

SP-021

SP-020

A treia reinspecție

SP-012

Evaluarea organismelor și laboratoarelor în vederea
desemnării și notificării

A doua reinspecție

SP-011

Prima reinspecție

copie.

100%.

6. Tarifele nu se aplică produselor prevăzute în anexa A.1 la Hotărârea Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim.

5. Tarifele prevăzute în prezenta anexă includ și emiterea documentelor aferente prestației, în două exemplare. Pentru emiterea de copii se va percepe un tarif suplimentar de 10 euro pentru fiecare

4. Deplasarea inutilă a inspectorului la bord (fără ca nava să fie pregătită pentru inspecție, fără a fi asigurate condițiile pentru efectuarea inspecției etc.) se taxează cu 100 euro.

3. Pentru activitățile sau operațiunile specifice efectuate după orele de program (8,00—16,00), tarifele se majorează cu 50%, iar în zilele nelucrătoare și de sărbători legale acestea se majorează cu

Regim de urgență înseamnă efectuarea prestației și eliberarea documentelor de inspecție necesare în maximum 24 de ore de la data înregistrării comenzii.

prezenta anexă se majorează cu 50%. Excepție fac doar avizările de documentații pentru nave noi sau cu modificări majore, cărora nu li se aplică regimul de urgență.

306.

305.

SP-010

Reinspecția operatorului economic în urma unui control
încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI DOMENII REGLEMENTATE (AMBARCAȚIUNI DE AGREMENT, ECHIPAMENT MARITIM)
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MINISTERUL JUSTIȚIEI

ORDIN
privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,
constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 26 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
în temeiul art. 30 alin. 4 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4)
din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul justiției emite următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă cererile de renunțare la cetățenia
română ale persoanelor prevăzute în anexa nr. 1, care au
dobândit o altă cetățenie.
Art. 2. — Se aprobă cererile de renunțare la cetățenia
română ale persoanelor prevăzute în anexa nr. 2, care au

obținut promisiunea acordării unei alte cetățenii.
Art. 3. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul justiției,
Sorin Stănescu,
secretar de stat
București, 13 octombrie 2008.
Nr. 2.608/C.
ANEXA Nr. 1

1. Bibarț Sebastian, fiul lui Moisă și Elena, născut la data de
5 iunie 1974 în localitatea Arad, județul Arad, România, cu
domiciliul actual în Austria, 4523 Sierning-Neuzeg, Steyrtalstr. 2,
cu ultimul domiciliu din România în Arad, Str. Zorelelor nr. 3,
bl. 119, ap. 4, județul Arad. (1.177R/2006)
2. Crăciun Dragoș-Andrei, fiul lui Eugen-Florin și Cristina,
născut la data de 28 iulie 1983 în localitatea Arad, județul Arad,
România, cu domiciliul actual în S.U.A., 3484 AAshburnam Rd,
Ann Arbor, MI 48105, cu ultimul domiciliu din România în
localitatea Arad, str. Armata Poporului nr. 37, județul Arad.
(119/2008)
3. Griz Ingrid-Kinga, fiica lui Adalbert și Ildiko, născută la data
de 21 ianuarie 1988 în localitatea Sighetu Marmației, județul
Maramureș, România, cu domiciliul actual în Austria, 4400 Steyr,
Dr. Josef Ofnerstr. 14/6, cu ultimul domiciliu din România în
Sighetu Marmației, str. Bogdan Vodă bl. 20, ap. 12, județul
Maramureș. (212R/2007)
4. Hartel Alina-Maria, fiica lui Gabor Teofil și Iulica, născută
la data de 1 mai 1978 în localitatea Jimbolia, județul Timiș,
România, cu domiciliul actual în Germania, 72660 Beuren,
Bergstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în Jimbolia, aleea
Cito nr. 66, județul Timiș. (1.144R/2006)
5. Krafcsik Nița, fiica lui Ivașcu Dumitru și Nița, născută la
data de 25 aprilie 1966 în localitatea Moisei, județul Maramureș,
România, cu domiciliul actual în Austria, 2136 Laa an der Thaya,
Staatsbahnstr. 30, cu ultimul domiciliu din România în Borșa,
Str. Independenței bl. 6.B, ap. 2, județul Maramureș. (81R/2007)
Copii minori: Krafcsik Alexandra, născută la data de 22 mai
1992; Krafcsik Roxana, născută la data de 25 noiembrie 1993.

6. Kuzmanovic Ofelia, fiica lui Strava Nicolae și Florica,
născută la data de 4 iulie 1977 în localitatea Satu Mare, județul
Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 1230 Viena,
Marisa Mell Gasse 3/2/3, cu ultimul domiciliu din România în
Satu Mare, str. Paris nr. 79.A, județul Satu Mare. (1.378R/2006)
7. Maereanu Laura-Diana, fiica lui Candidenescu CandidGheorghe și Doina-Magdalena, născută la data de 15 august
1968 în localitatea Sibiu, județul Sibiu, România, cu domiciliul
actual în Germania, 71034 Boblingen, Pontoiserstr. 28, cu
ultimul domiciliu din România în Sibiu, str. Constantin Noica
bl. 3, sc. A, et. 4, ap. 12, județul Sibiu. (1.510R/2006)
8. Mârzea Gabriela, fiica lui Alexandru și Doina, născută la
data de 14 mai 1982 în București, România, cu domiciliul actual
în Olanda, 1111 NH Diemen, Rode Kruislaan 149, cu ultimul
domiciliu din România în București, bd. Iuliu Maniu nr. 188, bl. C,
sc. 1, et. 7, ap. 28, sectorul 6. (252R/2007)
9. Mârzea Mihaela, fiica lui Alexandru și Doina, născută la
data de 2 aprilie 1984 în București, România, cu domiciliul actual
în Olanda, 1111 NH Diemen, Rode Kruislaan 149, cu ultimul
domiciliu din România în București, bd. Iuliu Maniu nr. 188, bl. C,
sc. 1, et. 7, ap. 28, sectorul 6. (253R/2007)
10. Rădulescu Irina-Sofia, fiica lui Țigănilă Ion-Paul și
Elisabeta, născută la data de 22 august 1973 în București,
România, cu domiciliul actual în Olanda, 5655 AK Eindhoven,
Hartelstein 30, cu ultimul domiciliu din România în București,
Str. Siretului nr. 4, bl. D.43, sc. A, et. 3, ap. 10, sectorul 6.
(199R/2007)
11. Voiculescu Ioana-Maria, fiica lui Theodor-Toma și
Monica-Maria-Lizica, născută la data de 18 noiembrie 1969 în
București, România, cu domiciliul actual în Olanda, 2512 DJ
Amsterdamse Veerkade 118, cu ultimul domiciliu din România în
București, șos. Cotroceni nr. 5—7, ap. 14, sectorul 6.
(202R/2007)
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12. Vauth Kinga, fiica lui Molnar Francisc și Maria-Magdolna,
născută la data de 15 iunie 1979 în localitatea Târgu Mureș,
județul Mureș, România, cu domiciliul actual în Germania,
76571 Gaggenau, Buhnackerstr. 19, cu ultimul domiciliu din
România în Târgu Mureș, str. Mărăști nr. 10.A, județul Mureș.
(1.165R/2006)

13. Windt Iuliu-Nicolae, fiul lui Barthi Iuliu și Rose-Marta,
născut la data de 8 martie 1965 în localitatea Hălchiu, județul
Brașov, România, cu domiciliul actual în Germania, 78224
Singen, Konstanzerstr. 77, cu ultimul domiciliu din România în
Brașov, str. Ungheni nr. 4.A, bl. 24, sc. A, ap. 1, județul Brașov.
(964R/2006)

ANEXA Nr. 2

Loristr. 6, cu ultimul domiciliu din România în Brașov,
Str. Zizinului nr. 71, bl. 104, sc. F, ap. 16, județul Brașov.
(181R/2007)
7. Grundner Eniko, fiica lui Szabo Carol și Paraschiva,
născută la data de 5 martie 1974 în localitatea Marghita, județul
Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 2840
Grimmenstein, Ebenerstr. 5, cu ultimul domiciliu din România în
Marghita, str. N. Bălcescu nr. 40, județul Bihor. (409R/2007)
8. Kreiml Marioara, fiica lui Budăcan Vasile și Valeria,
născută la data de 15 ianuarie 1957 în localitatea Leșu, județul
Bistrița-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100
Viena, Maria-Rekker-Gasse 1/28, cu ultimul domiciliu din
România în Bistrița, str. Pop de Băsești bl. 1, sc. C, ap. 33,
județul Bistrița-Năsăud. (159R/2007)
9. Mergl Vasilica, fiica lui Ionescu Nicolae și Maria, născută
la data de 11 ianuarie 1970 în București, România, cu domiciliul
actual în Germania, 90451 Nurnberg, Ilzstr. 12, cu ultimul
domiciliu din România în Buftea, str. Războieni nr. 20, județul
Ilfov. (1.126R/2006) Copii minori: Mergl Andrea-Lisa, născută la
data de 24 septembrie 2002.
10. Pangler Olga, fiica lui Poti Irina, născută la data de 26
noiembrie 1969 în localitatea Timișoara, județul Timiș, România,
cu domiciliul actual în Danemarca, 2605 Brondby, Brondbyoster
Torv 34,4 tv, cu ultimul domiciliu din România în Lugoj,
Str. Griviței bl. 27, sc. A, ap. 27, județul Timiș. (304R/2007)
11. Veverca Carol, fiul lui Francisc și Ecaterina, născut la
data de 14 august 1971 în localitatea Gârnic, județul CarașSeverin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă,
330 11 Tremosna, Zichlice nr. 98, cu ultimul domiciliu din
România în localitatea Gârnic nr. 182, județul Caraș-Severin.
(1.404R/2006)
12. Ziegelwanger Georgeta-Coca, fiica lui Constantin Ion și
Ioana, născută la data de 6 noiembrie 1956 în București,
România, cu domiciliul actual în Austria, 5071 Wals-Siezenheim,
Am Romerstein 16/1, cu ultimul domiciliu din România în
București, Str. Aviației nr. 52, bl. 15.J, sc. 1, ap. 5, sectorul 1.
(920R/2006)

1. Bulugean Daniela, fiica lui Spiridon Ilie și Laurența,
născută la data de 25 februarie 1972 în localitatea Dăbuleni,
județul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 5020
Salzburg, Ignaz-Harrerstr. 47/4, cu ultimul domiciliu din România
în Dăbuleni, str. N. Grigorescu nr. 52, județul Dolj. (1.187R/2006)
2. Bulugean Marian, fiul lui Gheorghe și Vasilica, născut la
data de 1 decembrie 1963 în localitatea Dăbuleni, județul Dolj,
România, cu domiciliul actual în Austria, 5020 Salzburg, IgnazHarrerstr. 47/4, cu ultimul domiciliu din România în Dăbuleni,
str. N. Grigorescu nr. 52, județul Dolj. (1.186R/2006) Copii
minori: Bulugean Alexandru-Marian, născut la data de 15 iunie
1997; Bulugean Kevin Ionuț, născut la data de 28 noiembrie
1999.
3. Carban Ecaterina, fiica lui Țizler Carol și Ana, născută la
data de 30 mai 1982 în localitatea Moldova Nouă, județul CarașSeverin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă,
332 04 Nezvestice, Olsena 62, cu ultimul domiciliu din România
în localitatea Gârnic nr. 40, județul Caraș-Severin.
(1.401R/2006)
4. Cotva Ioan, fiul lui Carol și Ana, născut la data de 16
ianuarie 1968 în localitatea Șopotu Nou, raionul Bozovici, județul
Caraș-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica
Cehă, OK Sumperk, Rovensko 153, cu ultimul domiciliu din
România în comuna Șopotu Nou, satul Ravensca nr. 16, județul
Caraș-Severin. (334R/2007) Copii minori: Cotva Ana, născută
la data de 27 octombrie 1992; Cotva Maria, născută la data de
2 februarie 1994.
5. Dăscălița Dinuța, fiica lui Șchiopu Ghiță și Apostoaiei
Maria, născută la data de 20 ianuarie 1968 în localitatea
Codăești, județul Vaslui, România, cu domiciliul actual în Austria,
6500 Landeck, Kreuzbuhelgasse 7, cu ultimul domiciliu din
România în București, Șos. Vergului nr. 33, bl. K.2, sc. A, ap. 12,
sectorul 2. (312R/2007) Copii minori: Dăscălița Diana, născută
la data de 30 mai 1993; Dăscălița Franziska, născută la data de
17 martie 1995.
6. Gross Izabella, fiica lui Varga Andrei și Izabella, născută la
data de 6 iulie 1977 în localitatea Brașov, județul Brașov,
România, cu domiciliul actual în Germania, 80335 Munchen,



L I S TA
cuprinzând fundațiile din municipiul Gheorgheni, județul Harghita,
care primesc subvenții de la bugetul local în anul 2008, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor
și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează
și administrează unități de asistență juridică
Denumirea fundației

Sediul

Valoarea subvenției
— lei —

Fundația „Szent Márton”

535500 —
Gheorgheni, str. Márton Áron nr. 9,
județul Harghita

20.000
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RECTIFICĂRI
La Ordinul ministrului justiției nr. 73/C/2008 privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2008, se face următoarea rectificare (care
nu aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 4, la poziția nr. 16, în loc de: „16. Jarca Iboia, fiica lui Scovan Ioan și Scovan Maria, născută la
11 ianuarie 1962 în localitatea Popești, Marghita, județul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 691 45
Podivin, Palackeho 333/49, cu ultimul domiciliu din România în comuna Popești, satul Voivozi nr. 287, județul Bihor.
Dosar nr. 987R/2006.” se va citi: „16. Jarca Iboia, fiica lui Scovan Ioan și Scovan Maria, născută la 11 ianuarie 1962
în localitatea Popești, Marghita, județul Bihor, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 691 45 Podivin,
Palackeho 333/49, cu ultimul domiciliu din România în comuna Popești, satul Voivozi nr. 287, județul Bihor. Dosar
nr. 987R/2006. Copii minori: Jarca Ioana-Ana, născută la data de 17.12.1992.”


La Ordinul ministrului justiției nr. 746/C/2008 privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 16 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu
aparține Redacției „Monitorul Oficial, Partea I”):
— în anexa nr. 1, la poziția nr. 19, în loc de: „19. Bercu Iudith, fiica lui Iakabfi Andrei și Sara, ” se va citi:
„19. Bercu Judith, fiica lui Iakabfi Andrei și Sara, ”
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