ANEXA Nr. 1
Nr. avizare ............/Data ........../Ora ..........
AVIZARE
pentru tranzitarea canalelor navigabile
1. Numele navei/convoiului .................................................................
2. Pavilionul ..............................................................................
3. Lungimea convoiului .........., lățimea convoiului ........, pescajul maxim .............
4. Armatorul ...............................................................................
5. Agentul navei ...........................................................................
6. Caracteristicile tehnice ale împingătorului:
- puterea motorului ...................................
- lungimea maximă .....................................
- lățimea maximă ......................................
- pescajul maxim ......................................
- TRN (tonaj registru net) ............................ TRB ........... DWT ..........
- Gabaritul aerian (m) ................................
7. Componența convoiului:
Indicativul barjei:

AMR vechi

Lungimea maximă (m)
Lățimea maximă (m)
Pescajul maxim (m)
Capacitatea maximă pe fiecare unitate (t)
Tipul mărfii
Capacitatea maximă pe fiecare unitate (t)
Portul de încărcare
Portul de descărcare
Operatorul de marfă
Manevrantul barjei
8. Data sosirii la rada ...............................
9. Portul de plecare ..................................
10. Portul de destinație ..............................
11. Modul de exploatare al navei/convoiului: ...........
12. Acceptul administrației portului în care nava/convoiul urmează să opereze:
a) Taxele de tranzitare au fost achitate cu Dispoziția de plată nr. ............... din data
de ......... în contul nostru nr. .............., deschis la Banca ...........................,
conform contractului ...................................................................... .
b) Eventualele diferențe în plus sau în minus urmează a fi regularizate în termen de 48 de
ore de la efectuarea prestației.
13. Asigura asistență: - conducătorul (numele și prenumele) ...........................
- societatea ...................................................
Director,
...............................................

ANEXA Nr. 2
Data ......................

Ecluza ...................
DECLARAŢIE
privind starea tehnică a navei/convoiului

Tipul navei .................................................................
Numele navei ................................................................
Starea tehnică a navei:
- motorul principal .........................................................
- motoarele auxiliare .......................................................
- instalația de guvernare ...................................................
- aparatura de navigație ...................................................
- starea corpului ...........................................................
- instalația de ancorare ....................................................
- remorcile și legăturile convoiului ........................................
- instalația de semnalizare .................................................
- radiotelefonul ............................................................
- instalația de detectare și stingere a incendiilor .........................
- instalația de salvare .....................................................
- cantitatea de balast la bord ..............................................
- cantitatea de reziduuri în santină ........................................
- cantitatea de reziduuri menajere ..........................................
Comandantul navei sau al împingătorului își asumă răspunderea asupra tuturor daunelor și avariilor
provocate de starea tehnică necorespunzătoare a navei sau convoiului.
Comandantul navei,
...................................
L.S.
Vizat
Dispecerat zonal

ANEXA Nr. 3*)
la reguli
SEMNALE LUMINOASE
LIGHTENING SIGNALS

MIJLOACE RADIOTEHNICE
RADIOTEHNICAL MEANS

SEMNALE DE INTERZICERE
SIGNALS OF INTERDICTION

SEMNALE DE OBLIGATIE
SIGNALS OF OBLIGATION

SEMNALE DE RESTRICTII
RESTRICTION SIGNALS

SEMNALE DE RECOMANDARE
SIGNALS OF RECOMMENDATION

SEMNALE DE INDICATIE
INDICATION SIGNALS

ALTE SEMNALE
OTHER SIGNALS

ANEXA Nr. 4

BULETIN DE PILOTAJ

Prin prezenta solicităm COMPANIEI NAȚIONALE ADMINISTRAȚIA CANALELOR
NAVIGABILE S.A., denumită PRESTATOR, să asigure asistența la tranzitare a navei
............................................................. de la .......................................... în portul ...................................,
precum și manevra navei în portul ........................... din dana …..…….. în dana ……..…..în data
............................... ora ...............

Datele caracteristice ale navei sunt:
1.

Pavilionul

…………………………………..

2.

Tipul navei

…………………………………..

3.

Lungimea totală

…………………………………..

4.

Lăţimea

.………………………………….

5.

Pescajul maxim

………………………………….

6.

Pescajul maxim la manevră ………………………………….

7.

Tonajul brut

…………………………………

8.

Tonajul net

………………………………….

9.

Cantitate marfă

…………………………………

10.

Tipul mărfii

…………………………………

Plata prestaţiilor efectuate se va face de către ..............................
din contul ................................................
deschis la ................................................

Depus
DATA ..............................

ORA ...........................

Semnătura persoanei care solicită prestarea operaţiunii de pilotaj

