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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului proiect de act normativ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea 
modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții “Modernizarea și 

retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă  
<< PERSEUS >>  - 6.600 CP” 

 

Secţiunea a 2 – a 
Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 

Regimul navigaţiei pe Dunăre este reglementat de Convenţia despre regimul navigaţiei pe 
Dunăre (Convenţia Dunării), semnată la Belgrad la 18 august 1948 (ratificată prin Decretul nr. 
298/1948).  

     Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi (AFDJ) a fost înfiinţată 
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 şi 31 din Convenţia Dunării, prin 
Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome 
„Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi. 

        Conform art. 5 din HG nr. 492/2003, AFDJ are ca obiect de activitate asigurarea 
adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării costiere şi 
plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcţii şi 
reparaţii construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, asigurarea 
efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada Sulina şi Brăila şi 
în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţie tuturor utilizatorilor a infrastructurii 
de transport naval, precum şi ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului român din 
convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte şi care i-au fost încredinţate 
prin delegare de competenţă de către Ministerul Transporturilor. 

        Pentru menţinerea navigabilităţii în condiţii deosebite, cauzate de temperaturi foarte 
scăzute care conduc la îngheţarea fluviului, condiţii de inundaţii sau cote foarte scăzute care 
produc perturbaţii în traficul pe unele sectoare ale Dunării, AFDJ organizează şi coordonează 
comandamente speciale pentru supravegherea fenomenelor respective, culegerea datelor 
necesare, adoptarea şi realizarea măsurilor pentru înlăturarea urmărilor acestor fenomene.  

        Activitatea de spargere a gheţii reprezintă un efort deosebit din punct de vedere tehnic, 
financiar şi uman, fiind implicate toate remorcherele în stare de exploatare ale AFDJ, cu 
misiuni începând de la spargerea propriu-zisă a gheţii, salvarea și remorcarea navelor cuprinse 
de gheață, până la recuperarea de mijloace de semnalizare luate de gheaţa şi transportul 
personalului agenţiilor de pilotaj sau pentru cazuri speciale.  

        Pentru spargerea gheţii, AFDJ dispune de o singură navă specializată, remorcherul 
maritim multifuncţional PERSEUS care are 6.600 CP, clasa de gheaţă G60 şi zonă nelimitată de 
navigaţie, fiind una dintre cele două nave construite și echipate pentru acest fel de operațiuni 
din România. Nava are un caracter strategic pentru România.  

         Remorcherul a fost construit în anul 1989 la Şantierul Naval Brăila, pentru a naviga în 
zonă de navigaţie nelimitată și a fi folosit pentru: 

- salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate; 
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- spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila (km 
175), nava având clasă de gheaţă G60; 

- manevra navelor maritime în radă şi port; 

- participarea la activităţi de stingerea incendiilor care se produc la bordul navelor sau 
pe cheu;  

- manevra şi remorcarea platformelor de foraj marin; 

- aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de gradul 4 
de agitaţie al mării; 

- remorcaje maritime de linie. 

În prezent nava este în stare de funcționare precară, echipamentele și sistemele 
funcționând la limită, cu performanțe reduse și consumuri mari de combustibil și lubrifianți. 

Nava are următoarele caracteristici principale: 

- lungime maximă 68,73 m 

- lățime 16,50 m 

- pescaj   6,50 m 

- deplasament  4067 tone 

- greutate navă goală  2400 tone 

- putere motoare 
principale 

Tip MAN – REȘIȚA 6L40/54A – 2 X 3300 CP 

- viteza maximă 13,8 noduri 

- echipaj minim de 
siguranță 

24 persoane 

        Având în vedere că achiziționarea unei nave noi cu aceleași dimensiuni și aceeași 
parametri tehnici de funcționare ar costa aproximativ 25 – 30 milioane Euro și faptul că la 
spargerea gheții este importantă greutatea navei și grosimea tablei din care este construit 
corpul navei, care în cazul navei PERSEUS este în stare bună (15% uzură), s-a considerat 
oportună și necesară modernizarea acestei nave.  

Astfel, prin HG nr. 95/02.03.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului de investiții “Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim 
multifuncțional cu clasă de gheață <<PERSEUS>> - 6.600 CP “. Valoarea totală aprobată a 
investiției, inclusiv TVA (în prețuri 2015; 1 euro = 4,45 lei) este de  44.862.000 lei, bugetul 
fiind eșalonat astfel: 

- Anul I                1.320.000 lei; 

- Anul II             21.939.000 lei; 

- Anul III            21.603.000 lei. 

În cursul anului 2016 (considerat anul I în cadrul eșalonării indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului), s-a elaborat documentația tehnică (proiectul tehnic) în vederea 
realizării lucrărilor de modernizare și retehnologizare, precum și pentru transferul de clasă. 
Proiectul a fost realizat de SHIP DESIGN GROUP Galați, în baza Contractului nr. 48 din 
14.07.2016 și a fost avizat de societatea de clasificare BUREAU VERITAS. Contravaloarea 
elaborării și avizării documentației a fost de 1.140.000 lei, inclusiv TVA. 

Astfel, pentru efectuarea lucrărilor de modernizare și retehnolgizare a remorcherului 
maritim multifuncțional cu clasă de gheță PERSEUS, urma să fie alocată diferența de sumă, în 
cuantum de 43.722.000 lei, inclusiv TVA (36.741.176 lei, exclusiv TVA), eșalonată pe anii II, III 
ai proiectului. 

În data de 12.07.2017, AFDJ a publicat în SEAP, anunțul de participare nr. 1777048, în 
vederea demarării procedurii de achiziție publică a serviciilor de modernizare și 



3 
 

retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasă de gheață PERSEUS – 6.600 
CP. Anunțul a fost anulat la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 21.09.2017, din 
cauza neînscrierii niciunui participant. 

În urma consultării șantierelor navale care au capacitatea tehnică și administrativă de a 
realiza lucrările solicitate, a rezultat motivația neînscrierii acestora la procedura de achiziție 
publică, aceasta având la bază insuficiența bugetului alocat, raportat la amploarea lucrărilor 
cuprinse în documentația tehnică. 

În urma reevaluării caietului de sarcini, prin care s-a urmărit renunțarea la unele lucrări 
și dotări, ce nu afectau obținerea clasei navei, precum și preluarea în sarcina AFDJ a unor 
cheltuieli aferente asigurării navei, a aprovizionării cu combustibili și lubrifianți pe perioada 
probelor, precum și pentru asigurarea supravegherii lucrărilor de societatea de clasificare, s-a 
publicat în SEAP anunțul de participare nr.181759 din 30.12.2017. Și acest anunț a fost anulat 
în data de 12.03.2018, data limită de depunere a ofertelor, din același motiv, respectiv 
neînscrierea niciunui participant la procedura de achiziție publică. Din nou, potențialii 
executanți au considerat insuficient bugetul alocat.  

Unul dintre factorii cu influență negativă asupra bugetului a fost creșterea raportului 
euro-leu. Astfel, valoarea alocată pentru efectuarea lucrărilor de modernizare și 
retehnologizare, respectiv 43.722.000 lei, inclusiv TVA, reprezentând suma de 9.825.169 euro, 
la cursul luat în calcul la elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 95/02.03.2017, de 1 euro = 4,45 
lei, era echivalentă cu suma de 9.563.410 euro, la cursul din data lansării în SEAP a anunțului 
de participare (12.07.2017). De aici, rezultă o pierdere de 261.759 euro din buget, extrem de 
importantă în condițiile în care majoritatea echipamentelor destinate remotorizării și 
retehnologizării remorcherului, provin de la furnizori externi. 

În consecință, AFDJ a solicitat proiectantului SHIP DESIGN GROUP Galați, revizuirea 
documentului P 1246-800-002, cu privire la estimarea costurilor de realizare a modernizării și 
retehnologizării remorcherului PERSEUS la nivelul prețurilor anului 2018.  

Pentru evaluarea/estimarea costurilor de retehnologizare, a fost analizată evoluția 
principalilor indicatori economici, cu impact asupra acestor costuri. 

Sursele de informare au fost urmatoarele: 

- Comisia Națională de Prognoză – Prognoza pe termen mediu 2016-2020 – Evoluția 
prețurilor și a cursului de schimb; 

- Inflația la nivelul Uniunii Europene – conform EUROSTAT – Rata anuală a inflației pentru 
perioada 2016-2018; 

- International Shipping News. 

Indicatorii considerați sunt centralizați în tabelul următor: 
 

Poz. Denumire indicator 
 

2016 2017 2018* Total [%] 

1 Creșterea prețurilor producției 
industriale  

 0,900  3,700  2,600    
7,200 

2 Inflație EU  0,240  1,540  1,242    
3,022 

3 Indicele prețurilor de reparații nave  1,300  2,000  3,500    
6,800 

(*)  prognoza 
 

Având în vedere cele de mai sus, rezultă un prim factor de majorare de: 

17,022% = 7,200 + 3,022 + 6,800. 

Un alt element important care trebuie luat în considerare îl constituie relansarea 
industriei navale, comenzile de nave înregistrând, în raport cu anul 2016 considerat ca an de 
criză în domeniul naval, un avans important. 

https://www.hellenicshippingnews.com/category/shipping-news/international-shipping-news/
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Pentru navele tehnice, clasă din care face parte remorcherul multifuncțional cu clasă de 
gheață PERSEUS, se poate considera un al doilea factor global de majorare, reflectat și în 
nivelul prețurilor practicate de către șantierele navale, de aproximativ 20%. 

Coeficientul total de actualizare a valorii obiectivului de investiții „Modernizarea şi 
retehnologizarea remorcherului maritim multifuncțional cu clasă de gheață << PERSEUS >>  
– 6600 CP” este de 17,022% + 20% = 37,022%.  

Estimarea costurilor de retehnologizare, la nivelul anului 2018 

Pornind de la considerentele prezentate mai sus, costul estimat al retehnologizării este 
prezentat în tabelul de mai jos. Costurile prezentate în acest tabel nu includ TVA. 

 

Nr. 
crt. Descriere 

Preț 

[mii Euro] (*) 

Preț [lei] 
2017 (**) 

Preț [lei] 
2018 (***) 

1 Echipamente 3564 15.405.359 21.108.693 

2 Materiale + manopera 890 3.847.017 5.271.251 

3 
Instalații electrice (echipamente 
+ materiale + manopera) 1400 6.051.488 8.291.855 

4 
Suprastructura (echipamente + 
materiale + manopera) 730 3.155.419 4.323.610 

5 
Piturare (lucrări de vopsitorie) 
(materiale + manopera) 400 1.728.997 2.369.101 

6 Supraveghere AFDJ 35 151.287 207.296 

7 
Supraveghere BV, inclusiv transfer 
de clasa 45 194.512 266.524 

8 Proiect de execuție 300 1.296.747 1.776.826 

9 Alte cheltuieli (asigurari, 
cheltuieli financiare, 
commissioning, probe de cheu și 
de mare, andocare, etc) 

733 3.168.386 4.341.378 

10 Profit aprox. 5% 403 1.741.964 2.386.870 

11 Total 8500 36.741.176 50.343.404 

 
(*) – Valoare conf. Document SDG P1246-800-001/2016 – Estimarea costurilor de 
retehnologizare (2016). 

(**) – Valoare calculată corespunzator sumei aprobate prin HG nr. 95/2017, repartizată pe 
principalele capitole de cheltuieli. 

(***) – Valoare estimată pentru anul 2018, fără TVA, obținută prin aplicarea coeficientului de 
majorare de 37,022%, la valoarea aprobată prin HG nr. 95/2017.  

Concluzii:  Costurile de retehnologizare la nivelul anului 2018 sunt în valoare de: 50.343.404 
lei, fără TVA, respectiv 59.908.651 lei, inclusiv TVA. 

        Prin Avizul nr. 35/44/22.05.2018 Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului 
Transporturilor a avizat favorabil “Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea 
modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții ,,Modernizarea şi 
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retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă << PERSEUS >>  
- 6.600 CP”, aprobați prin HG nr. 95/2017. Valoarea investiției este de 13.166.736 euro, 
inclusiv TVA, echivalentul a 59.908.650 lei, calculat la un curs de 4,55 lei/euro, stabilit prin 
“Scrisoarea cadru privind metodologia de elaborare a proiectelor de  buget pe anul 2018 și a 
estimărilor pentru anii 2019-2021”. 

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele/proiectele de 
investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de 
fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru investițiile 
cuprinse la poziția C – «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit legii din fonduri 
publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane lei. 

Totodată, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 prevede că ”Reaprobarea 
documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiţii, a documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la 

poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se face potrivit prevederilor alin. (1).  

 

2. Schimbări preconizate 
 
         Obiectivul lucrărilor de retehnologizare şi modernizare este de a obţine o navă modernă, 
eficientă şi care să poată îndeplini următoarele funcţii: 

- Asistenţă şi intervenţie la manevra navelor maritime şi fluviale în zonele portuare; 
- Remorcaj de linie pe zona de navigaţie nelimitată; 
- Stins incendiu la nave, platforme şi instalaţii de cheu; 
- Menţinerea în condiţii de navigabilitate a sectorului maritim al Dunării şi a Barei Sulina, 

în cazul producerii fenomenului de îngheţ; 
- Salvare nave - dezeşuare, remorcaj, recuperare; 
- Transport ocazional de materiale, echipamente şi rezerve. 

          De asemenea, modernizarea navei va reduce costurile de exploatare ale navei și va 
reduce gradul de emisii de noxe în atmosferă. 
 

3. Alte informaţii 
 
        Existenţa unei nave cu capabilităţi complexe – salvare nave și vieți umane, stins incendiu, 
deschidere căi navigabile în gheaţă, combaterea poluării – este imperios necesară în contextual 
apartenenţei României la Uniunea Europeană. 
       Clasa de nave, în care se încadrează remorcherul PERSEUS, posedă calităţile necesare 
pentru a fi folosită în acest scop, dar este tributară momentului în care a fost proiectată. 
       Modernizarea/retehnologizarea navei este avantajoasă, costurile implicate fiind sub 50% 
din preţul unei nave noi, având clasa, funcţiile şi capabilităţi echivalente. 
        Retehnologizarea va permite ca nava să-şi menţină calităţile operaţionale pentru 
următorii 20 ani. 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



6 
 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 
Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  
 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru 
ani 

Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 
i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. contribuţii de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7. Alte informaţii  
Nu sunt 

 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare 
a proiectului de act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 
de act normativ; 
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b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 
 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 
ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului 
în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 
Nu sunt. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 
Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute la art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind 
procedurile la nivelul Guvernului pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, 
în vederea adoptării aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 
Proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Prevederile 
proiectului au fost aduse la cunoștința partenerilor sociali, în cadrul ședințelor Comisiei de 
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Dialog Social. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 
Nu sunt 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  
extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 
Nu sunt. 

   
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea 
modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții “Modernizarea și 
retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă <<PERSEUS>> - 
6.600 CP”, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR  
 

Lucian ȘOVA 
 
 
 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL, 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 

Eugen Orlando TEODOROVICI 
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SECRETAR DE STAT 

Ionel MINEA 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

Elena PETRAȘCU 

 

 

 

D.G.A.T.J. 

DIRECTOR GENERAL 

Anişoara CORNILĂ 

 

 

 

D.E. 

DIRECTOR 

Laura Diana GÎRLĂ 

 

 

 

D.I.R.T.A.C. 

DIRECTOR 

Delia Mirela Cebanu-Ștefănescu 

 

 

 

D.T.N. 

DIRECTOR 

Gabriela MURGEANU 



GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

 
 

HOTĂRÂRE 

 

privind reaprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea 

efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Modernizarea și 

retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă 

 <<PERSEUS>> - 6.600 CP” 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, și al art. 42 alin. (2) din 

Legea nr. 500/2002  privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. - Se reaprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi 

oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții “Modernizarea și 

retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă <<PERSEUS>> - 

6.600 CP”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Finanţarea proiectului de investiții prevăzut la art.1 se realizează de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinație și din alte surse de finanțare legal constituie, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate 

potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

 

 

PRIM-MINISTRU  

 

VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ 
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                                                    Anexa 
la H.G. nr. ………………….. 

 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului 

“Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de 

gheaţă <<Perseus>> - 6.600 CP” 

 

Regimul navigaţiei pe Dunăre este reglementat de Convenţia despre regimul 
navigaţiei pe Dunăre (Convenţia Dunării), semnată la Belgrad la 18 august 1948 (ratificată 
prin Decretul nr. 298/1948).  

     Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi (AFDJ) a fost 
înfiinţată pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3, 20, 23 şi 31 din Convenţia 
Dunării, prin Hotărârea Guvernului nr. 492/2003 privind organizarea şi funcţionarea Regiei 
Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi. 

        Conform art. 5 din HG nr. 492/2003, AFDJ are ca obiect de activitate asigurarea 
adâncimilor minime de navigaţie prin dragaje de întreţinere, asigurarea semnalizării 
costiere şi plutitoare, efectuarea de măsurători topohidrografice, efectuarea de lucrări de 
construcţii şi reparaţii construcţii hidrotehnice pentru asigurarea condiţiilor de navigaţie, 
asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării cuprins între rada 
Sulina şi Brăila şi în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziţie tuturor 
utilizatorilor a infrastructurii de transport naval, precum şi ducerea la îndeplinire a unor 
obligaţii ce revin statului român din convenţiile şi acordurile internaţionale la care 
România este parte şi care i-au fost încredinţate prin delegare de competenţă de către 
Ministerul Transporturilor. 

        Pentru menţinerea navigabilităţii în condiţii deosebite, cauzate de temperaturi 
foarte scăzute care conduc la îngheţarea fluviului, AFDJ dispune de o singură navă 
specializată pentru spargerea gheţii, remorcherul maritim multifuncţional PERSEUS care 
are 6.600 CP, clasa de gheaţă G60 şi zonă nelimitată de navigaţie, fiind una dintre cele 
două nave construite și echipate pentru acest fel de operațiuni din România. Nava are un 
caracter strategic pentru România.  

         Remorcherul a fost construit în anul 1989 la Şantierul Naval Brăila, pentru a naviga 
în zonă de navigaţie nelimitată și a fi folosit pentru: 

- salvarea şi remorcarea navelor maritime avariate sau eşuate; 

- spargerea gheţii pe sectorul maritim al Dunării de Jos de la Sulina până la Brăila 
(km 175), nava având clasă de gheaţă G60; 

- manevra navelor maritime în radă şi port; 

- participarea la activităţi de stingerea incendiilor care se produc la bordul navelor 
sau pe cheu;  

- manevra şi remorcarea platformelor de foraj marin; 

- aprovizionarea platformelor de foraj marin în cazul unor furtuni mai mari de 
gradul 4 de agitaţie al mării; 

- remorcaje maritime de linie. 

În prezent nava este în stare de funcționare precară, echipamentele și sistemele 
funcționând la limită, cu performanțe reduse și consumuri mari de combustibil și 
lubrifianți. 

Nava are următoarele caracteristici principale: 

- lungime maximă 68,73 m 

- lățime 16,50 m 
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- pescaj   6,50 m 

- deplasament  4067 tone 

- greutate navă goală  2400 tone 

- putere motoare 
principale 

Tip MAN – REȘIȚA 6L40/54A – 2 X 3300 CP 

- viteza maximă 13,8 noduri 

- echipaj minim de 
siguranță 

24 persoane 

        Având în vedere că achiziționarea unei nave noi cu aceleași dimensiuni și aceeași 
parametri tehnici de funcționare ar costa aproximativ 25 – 30 milioane Euro și faptul că la 
spargerea gheții este importantă greutatea navei și grosimea tablei din care este construit 
corpul navei, care în cazul navei PERSEUS este în stare bună (15% uzură), s-a considerat 
oportună și necesară modernizarea acestei nave.  

Astfel, prin HG nr. 95/02.03.2017 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 
proiectului de investiții “Modernizarea și retehnologizarea remorcherului maritim 
multifuncțional cu clasă de gheață <<PERSEUS>> - 6.600 CP “. Valoarea totală aprobată 
a investiției, inclusiv TVA (în prețuri 2015; 1 euro = 4,45 lei) este de  44.862.000 lei, 
bugetul fiind eșalonat astfel: 

- Anul I                1.320.000 lei; 

- Anul II             21.939.000 lei; 

- Anul III            21.603.000 lei. 

În cursul anului 2016 (considerat anul I în cadrul eșalonării indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului), s-a elaborat documentația tehnică (proiectul tehnic) în vederea 
realizării lucrărilor de modernizare și retehnologizare, precum și pentru transferul de 
clasă. Proiectul a fost realizat de SHIP DESIGN GROUP Galați, în baza Contractului nr. 48 
din 14.07.2016 și a fost avizat de societatea de clasificare BUREAU VERITAS. 
Contravaloarea elaborării și avizării documentației a fost de 1.140.000 lei, inclusiv TVA. 

Astfel, pentru efectuarea lucrărilor de modernizare și retehnolgizare a remorcherului 
maritim multifuncțional cu clasă de gheță PERSEUS, urma să fie alocată diferența de 
sumă, în cuantum de 43.722.000 lei, inclusiv TVA (36.741.176 lei, exclusiv TVA), eșalonată 
pe anii II, III ai proiectului. 

În data de 12.07.2017, AFDJ a publicat în SEAP, anunțul de participare nr. 1777048, 
în vederea demarării procedurii de achiziție publică a serviciilor de modernizare și 
retehnologizare a remorcherului maritim multifunctional cu clasă de gheață PERSEUS – 
6.600 CP. Anunțul a fost anulat la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 
21.09.2017, din cauza neînscrierii niciunui participant. 

În urma consultării șantierelor navale care au capacitatea tehnică și administrativă 
de a realiza lucrările solicitate, a rezultat motivația neînscrierii acestora la procedura de 
achiziție publică, aceasta având la bază insuficiența bugetului alocat, raportat la 
amploarea lucrărilor cuprinse în documentația tehnică. 

În urma reevaluării caietului de sarcini, prin care s-a urmărit renunțarea la unele 
lucrări și dotări, ce nu afectau obținerea clasei navei, precum și preluarea în sarcina AFDJ 
a unor cheltuieli aferente asigurării navei, a aprovizionării cu combustibili și lubrifianți pe 
perioada probelor, precum și pentru asigurarea supravegherii lucrărilor de societatea de 
clasificare, s-a publicat în SEAP anunțul de participare nr.181759 din 30.12.2017. Și acest 
anunț a fost anulat în data de 12.03.2018, data limită de depunere a ofertelor, din același 
motiv, respectiv neînscrierea niciunui participant la procedura de achiziție publică. Din 
nou, potențialii executanți au considerat insuficient bugetul alocat.  
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În consecință, AFDJ a solicitat proiectantului SHIP DESIGN GROUP Galați, revizuirea 
documentului P 1246-800-002, cu privire la estimarea costurilor de realizare a 
modernizării și retehnologizării remorcherului PERSEUS la nivelul prețurilor anului 2018.  

În urma analizării evoluției principalilor indicatori economici, cu impact asupra 
prețurilor, respectiv creșterea prețurilor producției industriale, inflația EU, indicele 
prețurilor de reparații nave, precum și a tendințelor mondiale de creștere a industriei 
navale, costurile de retehnologizare la nivelul anului 2018 sunt în valoare de: 50.343.404 
lei, fără TVA, respectiv 59.908.651 lei, inclusiv TVA. 

        Prin Avizul nr. 35/44/22.05.2018 Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului 
Transporturilor a avizat favorabil “Nota de fundamentare privind necesitatea şi 
oportunitatea modificării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții 
,,Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de 
gheaţă << PERSEUS >>  - 6.600 CP”, aprobați prin HG nr. 95/2017.  

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, obiectivele/proiectele de 
investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de 
fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor pentru 
investițiile cuprinse la poziția C – «Alte cheltuieli de investiții» care se finanțează, potrivit 
legii din fonduri publice, se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 30 milioane 
lei. 

Totodată, art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 prevede că ”Reaprobarea 
documentaţiei tehnico-economice a unui obiectiv/proiect de investiţii, a documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii, respectiv a notelor de fundamentare privind necesitatea 
şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiţii incluse la 
poziţia C «Alte cheltuieli de investiţii» se face potrivit prevederilor alin. (1).  
 

Principalii indicatori tehnico – economici ai proiectului de investiții ,,Modernizarea și 

retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă <<PERSEUS>> – 

6.600 CP” sunt următorii:  

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  

pentru modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu 

clasă de gheaţă <<PERSEUS>> - 6.600 CP                                             

 

TITULAR:  Ministerul Transporturilor 

BENEFICIAR: RA  Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați 

AMPLASAMENT: port Galați 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 

-  Valoarea totală actualizată a investiției, inclusiv TVA                 mii lei        59.908 
Aviz CTE – MT nr. 35/44 din 22.05.2018 
(în prețuri  2018; 1 Euro = 4,55 lei)   
 
-  Valoarea totală a investiției aprobată inițial, inclusiv TVA       mii lei        44.862 
Aviz CTE – MT nr. 33/164 din 15.10.2015 
(în prețuri  2015; 1 Euro = 4,45 lei)        
   
-  Contravaloarea elaborării și avizării documentației                     mii lei          1.140 
tehnice în vederea realizării lucrărilor de modernizare 
și retehnologizare, precum și pentru transferul de clasă,  
realizată în anul I în cadrul eșalonării investiției conform  

Aviz CTE – MT nr. 33/164 din 15.10.2015, inclusiv TVA 
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-  Eşalonarea investiției rest de executat, conform valorii totale actualizate: 
           

- Anul II      INV         mii lei       29.160 
 
- Anul III   INV         mii lei       29.608 

 
- Capacităţi : 
 

a) instalaţia de propulsie  - două propulsoare cu puterea nominală de 3.300 CP 

b) centrala electrică compusă din: 

- două diesel generatoare de marș cu putere nominală minimă de 630 KVA,  

- un diesel generator de avarie/staţionare cu putere nominală minimă de 165KVA.  

c) instalație de remorcare cu o forță de tracțiune de minim 100 tf.  

-  Durata totală de realizare a investiţiei                                   luni  36 
  
     
FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

 
Finanţarea proiectului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și din 

alte surse de finanțare legal constituie, conform programelor de investiţii publice 

aprobate potrivit legii. 

 


