
REGULAMENT 

Privind acordarea avizelor preliminare în vederea autorizării agenţilor economici care 
desfăşoară activităţi conexe şi auxiliare activităţii de transport naval în perimetrul canalelor 
navigabile şi acordarea permiselor de lucru în vederea desfăşurării de activităţi în perimetru 
canalelor navigabile altele decât cele supuse autorizării.  

    În conformitate cu dispoziţiile art. 5, 19 şi 25 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) şi art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, modificată şi 
completată prin Legea nr.528/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind 
administrarea porturilor şi serviciile în porturi.  
    În temeiul dispoziţiilor art. 5 lit. a), art. 6 lit. b), art. 7 lit. d) art. 8 lit. d) şi art. 9 lit. h) din Criteriile 
de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi şi pe căi 
navigabile, cuprinse în anexa 1 la ordin, anexă a Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi 
turismului nr.287/2003 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport 
naval.  
    Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale , Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa, 
denumită în continuare Administraţie, aprobă prezentul regulament.  

CAPİTOLUL I  
Dispoziţii generale 

Art.1 Activităţile economice pot fi prestate în perimetrul canalelor navigabile doar de către persoanele 
fizice sau juridice care deţin autorizaţii emise de Autoritatea Navală Română sau permise de lucru emise 
de Administraţie.  
Art.2 (1) Acordarea avizelor în vederea autorizării agenţilor economici care desfăşoară activităţi conexe 
şi auxiliare activităţii de transport naval în perimetrul canalelor navigabile, denumite în continuare avize 
preliminare, precum şi aprobarea desfăşurării de activităţi în perimetrul canalelor navigabile, altele 
decât cele supuse autorizării, se realizează în conformitate cu actele normative în vigoare şi condiţiile şi 
procedurile cuprinse în prezentul regulament.  
         (2) Avizul preliminar atestă acceptul Administraţiei, în vederea autorizării unui agent economic 
pentru desfăşurarea unei activităţi conexe sau auxiliare activităţii de transport naval supuse autorizării 
(conform modelului prezentat în anexa nr. 1.a a prezentului regulament).  
         (3) Aprobarea de către Administraţie, a desfăşurării de către o persoană juridică sau fizică, a unei 
activităţi în perimetrul canalelor navigabile, alta decât cele care sunt supuse autorizării, se realizează 
prin acordul permisului de lucru pentru desfăşurarea de activităţi în perimetrul canalelor navigabile, 
denumit în continuare permis de lucru conform modelului prezentat în anexa nr. 2.a a prezentului 
regulament).  
         (4) Activităţile a căror desfăşurare este aprobată de către Administraţie, sunt cele prevăzute în 
clasificarea activităţilor din Economia Naţională - CAEN şi Clasificarea Activităţilor din Economia 
Naţională (Ediţie revizuită) CAEN Rev.1 .  
         (5) În cazul în care se solicită desfăşurarea unor activităţi de încărcare/descărcare a navelor şi de 
îmbarcare/debarcare a pasagerilor în afara porturilor, într-un punct izolat la mal sau pe căile navigabile, 
trebuie să se obţină aprobarea M.T.C.T., conform art.21 din Ordonanţa 22/1999.  
         (6) Pentru fiecare activitate desfăşurată, Administraţia emite un aviz preliminar sau un permis de 
lucru, după caz.  
Art.3 (1) Valabilitatea avizului preliminar este de un an, începând cu data emiterii lui.  
         (2) Permisul de lucru este valabil de la data emiterii lui, până la 31 decembrie a anului în cursul în 
care a fost emis.  
         (3) Pentru desfăşurarea activităţii şi după expirarea valabilităţii avizului sau a permisului de lucru, 
după caz, titularul acesteia este obligat să solicite , în ultimul trimestru de valabilitate, acordarea unui 
nou aviz sau permis de lucru, după caz.  
Art.4 Avizele preliminare şi permisele de lucru nu sunt transmisibile, iar drepturile conferite titularilor 
nu pot fi cedate.  
Art.5 (1) Pentru obţinerea avizelor preliminare sau a permiselor de lucru, solicitanţii trebuie să achite 
Administraţiei, tarife de acordare, stabilite prin hotărâre a consiliului de administraţie al companiei 
naţionale.  
         (2) Tariful achitat nu se restituie în cazul în care titularul avizului sau al permisului de lucru 
încetează desfăşurarea activităţii sau în cazul în care Administraţia, suspendă sau retrage avizul sau 
permisul de lucru.  
         (3) Administraţia va emite avize preliminare pentru următoarele activităţi conexe şi auxiliare 
activităţii de transport naval:  
 

LİSTA  
Activităţilor conexe şi auxiliare activităţii de transport naval, care pot fi executate în porturi şi pe căi 

navigabile numai de agenţi economici autorizaţi 
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Nr.crt. Denumirea activităţii  Simbolul 
autorizaţiei  

Simbolul din Clasificarea activităţilor din 
economia naţională - CAEN 

Activităţi conexe activităţilor de transport naval  
1  Încărcarea / descărcarea 

navelor  IDN  IA6311  
2  Stivuirea mărfurilor  SM  IA6311  
3  Amararea mărfurilor  AM  IA6311 
4  Depozitarea mărfurilor  DM  IA6312  
5  Agenturarea navelor  AN  IA6322  
6  Curăţarea hambarelor şi 

magaziilor navelor  CHMN  IA6322  

7  Curăţarea şi degazarea 
tancurilor navelor  CDTN  IA6322  

8  Buncherajul navelor  BN  IA6322  
Activităţi auxiliare activităţilor de transport naval  

9  Asistenţa, salvarea şi 
ranfluarea navelor  ASRN  IA6322  

10  Lucrări de scafandrerie  LS  IA6322  
11  Reparaţii la nave în afara 

şantierelor navale  RN  DM3511  

    

         (4) Administraţia va emite permise de lucru pentru activităţile de pilotaj precum şi pentru 
activităţile cuprinse în Codul de clasificare al activităţilor din economia naţională - CAEN şi Codul de 
clasificare al activităţilor din economia naţională (Ediţie revizuită) - CAEN Rev.1  

CAPİTOLUL II  
Condiţii privind obţinerea avizului preliminar sau a permisului de 

lucru  
Suspendarea sau retragerea acestora  

 
Secţiunea I  

Condiţii privind obţinerea avizului preliminar sau a permisului de lucru 
agenţilor economici persoane juridice 

Art.6 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească agenţii economici organizaţi ca persoane juridice, 
respectiv actele necesare pentru obţinerea avizului preliminar sau a permisului de lucru, sunt 
următoarele:  
         a) Să fie persoane juridice legal constituite, cu drept de funcţionare pe teritoriul României pentru 
activitatea pentru care se solicită avizul preliminar sau permisul de lucru, dovedit cu actul constitutiv, 
contract de societate sau statut şi eventualele modificări aduse acestuia.  
         b) Să fie înregistrat în registrul comerţului conţinând codul unic de înregistrare şi anexa la 
certificatul de înregistrare cu menţiunile referitoare la respectarea de către agentul economic a 
legislaţiei privind autorizarea funcţionării comercianţilor în ceea ce priveşte sediul social sau sediul 
secundar şi în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată  
         c) Activitatea pentru care se solicită avizul preliminar sau permisul de lucru să fie inclusă în 
obiectul de activitate prevăzut în actul constitutiv.  
         d) Să deţină oferte pentru efectuarea activităţii în perimetrul canalelor navigabile, în cazul 
agenţilor economici care nu au sediu social sau cel puţin un sediu secundar în perimetrul canalelor 
navigabile.  
         e) Să fi încheiat cu Administraţia, contracte necesare desfăşurării activităţii în perimetrul canalelor 
navigabile, în cazul persoanelor juridice, având locul de desfăşurare al activităţii în perimetrul canalelor 
navigabile (contracte de închiriere, de utilizare a domeniului portuar, etc.) sau să facă dovada unor 
solicitări sau oferte pentru desfăşurarea activităţii în perimetrul canalelor navigabile.  
         f) Să fie capabili din punct de vedere comercial, tehnic şi financiar pentru desfăşurarea activităţii  
         g) Să fie buni platnici faţă de Administraţie  
         h) Să nu fie declaraţi în stare de faliment  
         i) Prezentarea unui extras de cazier judiciar al conducătorului activităţii;  



         j) Conducătorul activităţii să îşi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin diplome care 
atestă dobândirea de cunoştinţe în domeniul activităţii pentru care se solicită autorizarea, fie printr-o 
experienţă practică relevantă, de minimum 3 ani, într-o societate comercială care a desfăşurat efectiv 
activitatea pentru care se solicită autorizarea;  
         k) Să îşi poată demonstra capacitatea financiară (certificat de cazier fiscal) privind desfăşurarea 
activităţii, prin documente eliberate de bănci româneşti precum şi bonitatea persoanei juridice.  
         l) Orice alt document necesar, solicitat de administraţie pentru edificarea documentaţiei.  
Art.7 Administraţia, nu va emite avizul preliminar sau permisul de lucru în cazul în care agentul 
economic nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor, nu a respectat procedura de acordare sau a achitării 
tarifului de obţinere a avizului preliminar sau a permisului de lucru.  

Secţiunea a II a  
Condiţii pentru obţinerea avizului preliminar sau a permisului de lucru 

persoanelor fizice  

Art.8 (1) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice respectiv actele necesare 
pentru obţinerea avizului preliminar sau permisului de lucru, sunt următoarele:  
         a) Să fie cetăţeni români sau cetăţeni străini cu drept de rezidenţă şi de a desfăşura în România 
activităţile economice pentru care solicită avizul sau permisul de lucru, dovedit cu actul de identitate 
valabil, paşaport valabil cu viza de afaceri sau pentru desfăşurarea activităţii economice sau 
profesionale;  
         b) Să fie autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii economice în mod independent sau în cazul 
persoanelor fizice care exercită profesii în baza unor legi speciale, să aibă dreptul de a exercita profesiile 
respective;  
         c) Să fie înregistraţi în registrul comerţului şi la organele fiscale teritoriale dovedit de autorizaţia 
pentru desfăşurarea activităţii economice în mod independent, document care atestă dreptul de a 
exercita profesiile respective sau de certificatul de înregistrare în registrul comerţului conţinând codul 
unic de înregistrare şi anexa la certificatul de înregistrare cu menţiunile referitoare la respectarea de 
către agentul economic a legislaţiei privind autorizarea funcţionării comercianţilor în ceea ce priveşte 
sediul social sau sediul secundar şi în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată.  
         d) Prezentarea unui extras de cazier judiciar al conducătorului activităţii;  
         e) Să fi respectat legislaţia financiară, vamală, precum şi cea care priveşte disciplina financiară 
dovedit printr-un certificat de cazier fiscal al persoanelor fizice;  
         f) Să deţină oferte pentru efectuarea activităţii în perimetrul canalelor navigabile, în cazul 
persoanelor fizice care nu au locul de desfăşurare al activităţii în perimetrul canalelor navigabile;  
         g) Să fie capabili din punct de vedere profesional, comercial, tehnic şi financiar, după caz, pentru 
desfăşurarea activităţii;  
         h) Să fi încheiat cu Administraţia, contractele necesare desfăşurării activităţii în perimetrul 
canalelor navigabile, în cazul persoanelor fizice, având locul de desfăşurare a activităţii în perimetrul 
canalelor navigabile (contracte de închiriere, de utilizare domeniu portuar, etc) sau să facă dovada unor 
solicitări sau oferte pentru desfăşurarea activităţii în perimetrul canalelor navigabile;  
         i) Să fie buni platnici faţă de Administraţie.  
         (2) Pentru emiterea avizului preliminar sau a permiselor de lucru asociaţiilor familiale, condiţiile 
se aplică în mod similar, cu precizarea faptului că, condiţiile prevăzute la lit. a), e) şi h) trebuie să fie 
îndeplinite de reprezentantul asociaţiei familiale.  
Art.9 Administraţia, nu va emite avizul preliminar sau permisul de lucru în cazul în care persoana fizică 
nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor, nu a respectat procedura de acordare sau nu a achitat tariful 
de obţinere a avizului sau a permisului de lucru.  

Secţiunea a III a  
Obligaţii specifice ale titularilor avizelor  

Art.10 Solicitanţii cărora li s-au emis avize preliminare au următoarele obligaţii:  
         a) de a solicita Autorităţii Navale Române emiterea autorizaţiei în termen de 10 (zece) zile 
lucrătoare de la primirea avizului;  
         b) de a depune la Serviciul Cadastru, Domenii, Măsurători, o copie a autorizaţiei sau, după caz, 
de a informa în scris Administraţia, despre refuzul A.N.R. de a-i acorda autorizaţia, în termen de 2 
(două) zile lucrătoare de la data emiterii autorizaţiei sau respectiv, a primirii refuzului.  

Secţiunea a IV a  
Suspendarea sau retragerea avizului preliminar sau permiselor de lucru  

Art.11 (1) Titularii avizelor preliminare şi ai permiselor de lucru sunt obligaţi ca, în tot timpul după 
acordarea acestora să respecte condiţiile de acordare.  
          (2) Ulterior obţinerii avizului preliminar şi a permiselor de lucru, "Administraţia", are dreptul de a 



verifica modul în care titularii acestora respectă condiţiile de acordare.  
          (3) În cazul în care, după obţinerea avizelor preliminare sau a permiselor de lucru, titularii 
acestora nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare, administraţia poate dispune suspendarea sau chiar 
retragerea (revocarea) acestora, în funcţie de gravitatea condiţiilor de acordare nerespectate.  

CAPİTOLUL III  
Proceduri  

Art.12 (1) Pentru obţinerea avizului preliminar sau a permisului de lucru, solicitantul trebuie să depună, 
la sediul companiei naţionale, o cerere conform modelelor cuprinse în anexa nr.1 sau anexa nr.2 ale 
prezentului regulament, după caz însoţită de toate documentele prevăzute în secţiunile Condiţii ale 
prezentului regulament.  
          (2) La cererea solicitanţilor, angajaţii din cadrul Serviciului Cadastru, Domenii, Măsurători, vor 
oferi acestora informaţii privind condiţiile şi procedurile ce trebuie îndeplinite şi respectate, după caz, 
pentru obţinerea avizului preliminar sau a permisului de lucru şi vor elibera copii ale formularelor 
cererilor ce trebuie depuse de către solicitanţi.  
Art.13 (1) Serviciul Cadastru, Domenii, Măsurători, are obligaţia de a verifica dacă cererea şi 
documentaţia aferentă sunt complete şi de a solicita celorlalte compartimente ale companiei naţionale 
informaţii referitoare la îndeplinirea condiţiilor ce sunt verificate din oficiu de către compania naţională.  
          (2) În cazul în care cererea sau documentaţia aferentă este incompletă, Serviciul Cadastru, 
Domenii, Măsurători, va cere solicitantului, în scris, în termen de 10 (zece) zile de la primirea cererii, 
completarea cererii sau a documentaţiei, după caz.  
          (3) Cererile considerate de către Serviciul Cadastru, Domenii, Măsurători, ca având documentaţia 
completă vor fi înaintate, în acelaşi termen prevăzut la alineatul anterior, Comisiei pentru avize şi 
permise de lucru, denumită în continuare "Comisia".  
Art.14 (1) Comisia are obligaţia de a verifica îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor în scopul 
acordării, suspendării sau retragerii avizelor preliminare şi a permiselor de lucru, în termen de 10 (zece) 
zile de la primirea cererii.  
          (2) Componenta comisiei este stabilită prin decizie a Directorului General al companiei naţionale.  
          (3) Conţinutul verificărilor şi măsurilor luate de către comisie vor fi cuprinse într-un proces verbal 
scris în registru special ţinut de Serviciul Cadastru, Domenii, Măsurători.  
Art.15 (1) Comisia verifică cererile şi documentaţia aferentă, iar în cazul în care consideră că cererea şi 
documentaţia aferentă nu conţin elemente suficiente pentru analizarea îndeplinirii condiţiilor de 
acordare sau sunt incomplete, comisia va restitui cererea şi documentaţia serviciului Cadastru, Domenii, 
Măsurători, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art.15 alin. (2) din prezentul regulament.  
          (2) În cazul în care comisia considera că cererea şi documentaţia anexată cererii sunt complete şi 
există elemente suficiente pentru analizarea îndeplinirii condiţiilor de acordare, comisia va întocmi, în 
termen de 15 zile de la primirea cererii, un raport ce va cuprinde avizul favorabil sau după caz, negativ 
al comisiei (conform modelului prevăzut în anexa nr.3 a prezentului regulament), pe care îl va supune 
spre aprobare Directorului General al companiei naţionale.  
Art.16 În cazul în care Directorul General consideră că raportul este incomplet sau nu conţine elemente 
suficiente pentru analizarea îndeplinirii condiţiilor de acordare, va restitui raportul serviciului Cadastru, 
Domenii, Măsurători, după caz.  
Art.17 (1) În termen de 30 zile de la primirea cererii, compania comunică solicitantului avizul 
preliminar sau permisul de lucru, după caz, ori motivaţia respingerii cererii acestuia.  
          (2) În cazul în care compania naţională a cerut solicitantului completarea cererii sau a 
documentaţiei ori informaţii suplimentare, termenul pentru comunicarea avizului preliminar sau 
permisului de lucru, după caz, ori a motivaţiei respingerii cererii decurge de la data primirii de către 
compania naţională a cererii completate, a documentelor sau a informaţiilor solicitate.  
          (3) Comunicarea avizului preliminar sau a permisului de lucru se face la sediul companiei 
naţionale, Serviciul Cadastru, Domenii, Măsurători şi numai după achitarea tarifului de acordare.  
Art.18 (1) Sesizările privind neîndeplinirea de către titularii avizelor preliminare sau a permiselor de 
lucru, ulterior acordării acestora, a condiţiilor cuprinse în prezentul regulament vor fi soluţionate 
conform aceleiaşi proceduri. (art.15)  
          (2) În cazul în care compania naţională dispune suspendarea sau revocarea avizului preliminar 
sau a permisului de lucru, serviciul Cadastru, Domenii, Măsurători, va notifica în scris măsura luată 
titularului şi Autorităţii Navale Române.  
          (3) Suspendarea sau revocarea îşi produce efectul de la data primirii de către titular a notificării.  
          (4) În cazul în care titularul refuză primirea notificării sau compania naţională nu poate transmite 
titularului notificarea din cauze imputabile acestuia, suspendarea sau revocarea îşi produce efectele de 
la data publicării notificării într-un ziar cu apariţie naţională.  
Art.19 Compania naţională, prin grija serviciului Cadastru, Domenii, Măsurători, comunică lunar 
Autorităţii Navale Române următoarele informaţii :  
          a) solicitanţii cărora li s-au emis avize preliminare sau permise de lucru;  
          b) solicitanţii cărora li s-au respins cererile pentru obţinerea avizelor sau a permiselor de lucru;  
          c) titularii permiselor de lucru cărora li s-a suspendat sau revocat avizele sau permisele de lucru.  
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CAPİTOLUL IV  
Dispoziţii finale  

Art.20 Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu dispoziţiile altor acte normative în vigoare 
referitoare la obiectul de reglementare al prezentului regulament.  
Art.21 (1)Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  
          (2) Conţinutul anexelor poate fi modificat prin decizia motivată a Directorului General al 
companiei naţionale.  
Art.22 Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul companiei şi în alte 
locuri uşor accesibile acestuia şi publicate în pagina İnternet a companiei naţionale.  
Art.23 Prezentul regulament intră în vigoare cu data de 01.07.2005.  
 
          Prezentul regulament a fost aprobat prin Hotărârea nr.63, din data de 30 iunie 2005 a Consiliului 
de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa.  
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