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ORDIN nr. 866 din 18 august 2009
pentru modificarea anexelor la  privind Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003
autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 5 octombrie 2009

Data intrării în vigoare 04-12-2009
Având în vedere Memorandumul iniţiat de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi 
Profesii Liberale, cu tema "Măsuri prioritare ce vor fi implementate până la sfârşitul anului 2008 în vederea realizării 
Planului de acţiuni suplimentare pentru implementarea Planului naţional de reforme în perioada 2008-2009",
în temeiul prevederilor  şi ale  privind art. 4 alin. (1) şi (2) art. 19 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999
administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului 
public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile interioare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale  privind art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009
organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Articolul I
Anexele la  privind autorizarea agenţilor Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 287/2003
economici care desfăşoară activităţi de transport naval, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 
24 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. La anexa nr. 2 "Criteriile de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval în porturi 
şi pe căi navigabile, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin", articolul 3 se abrogă.
3. La anexa nr. 3 "Norme metodologice de autorizare a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport 
naval în porturi şi pe căi navigabile", capitolul IV se abrogă.

Articolul II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la 
data publicării.
Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu
Bucureşti, 18 august 2009.
Nr. 866.

Anexa
-----
( )Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 287/2003
-------------------------------------
LISTA
activităţilor de transport naval, precum şi a activităţilor conexe
şi activităţilor auxiliare acestora, care pot fi executate
în porturi şi pe căi navigabile numai de agenţi economici autorizaţi

 Nr. 
crt.

Denumirea activităţii Simbolul 
autorizaţiei

Simbolul 
din 

Clasificarea 
activităţilor 

din 
economia 
naţională -

CAEN
 a) Activităţi de transport de mărfuri şi/sau de persoane cu nave

 1.
transporturi publice fluviale de mărfuri şi/sau de persoane, efectuate de 
persoane juridice

PFMP IA 6120

 2. transporturi fluviale în folos propriu de mărfuri şi/sau persoane FPF IA 6120
 b) Activităţi conexe activităţilor de transport naval
 2. Activităţi în legătură cu operarea navelor
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 2.1 încărcarea/descărcarea navelor IDN IA 6311
 2.2 stivuirea mărfurilor SM IA 6311
 2.3 amararea mărfurilor AM IA 6311
 2.4 depozitarea mărfurilor DM IA 6312
 2.5 agenturarea navelor AN IA 6322
 2.6 curăţarea hambarelor şi magaziilor navelor CHMN IA 6322
 2.7 curăţarea şi degazarea tancurilor navelor CDTN IA 6322
 2.8 buncherarea navelor BN IA 6322
 c) Activităţi auxiliare activităţilor de transport naval
 2. Alte activităţi
 2.1 dragajul de extracţie DE CB 1421
 2.2 asistenţa, salvarea şi ranfluarea navelor ASRN IA 6322
 2.3 lucrări de scafandrerie LS IA 6322
 2.4 reparaţii la nave în afara şantierelor navale RN DM 3511
NOTE:
1. Transporturile publice fluviale de mărfuri şi/sau de persoane sunt efectuate numai de persoane juridice.
2. Activitatea de agenturare a navelor se efectuează numai de operatori economici specializaţi ce îşi desfăşoară 
activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
--------------


