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Referat de aprobare 

 
a ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor  

pentru stabilirea porturilor și a căilor navigabile interioare pentru care serviciul de 
pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a 

acestui serviciu 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 47 și art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 
privind 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 căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între 
danele aceluiaşi port şi pe căile navigabile interioare este un serviciu de siguranţă ce se 
desfăşoară sub controlul statului, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și 
Comunicațiilor, denumit în continuare minister, prestat tuturor utilizatorilor, pe o bază 
permanentă, nediscriminatorie, uniformă şi continuă, în condiţii egale în ceea ce priveşte 
calitatea, timpul şi preţul.  

 Articolul 49 din O.G. nr. 22/1999 prevede că: ”Ministerul stabileşte porturile, căile 
navigabile interioare, zonele sau porţiunile din aceste zone, precum şi categoriile de nave, 
pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu.”.  

 Totodată, art. 50 alin. (6) din O.G. nr. 22/1999 prevede că: ”Modul de derulare a 
serviciului de pilotaj al navelor maritime se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor.” 

 În temeiul prevederilor mai sus enumerate și ale art. 50 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 
22/1999 au fost emise următoarele acte normative conform cărora, în porturile unde s-a 
instituit obligativitatea efectuării serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime, 
administraţiile portuare asigură acest serviciu prin intermediul unor operatori economici 
specializaţi și autorizaţi conform legii, pe bază de contract încheiat în mod nediscriminatoriu 
între administraţie şi respectivii operatori economici: 

a) Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 635/2010 pentru stabilirea 
porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porţiunilor din aceste zone, precum şi 
a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu ; 

b) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.008/2012 pentru stabilirea 
modului de derulare a serviciului de pilotaj al navelor maritime, cu modificările ulterioare; 



 

c) Ordinul ministrului transporturilor nr. 547/2014 privind autorizarea operatorilor economici 
pentru desfăşurarea activităţii conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă 
pilotajul navelor maritime la intrarea şi ieşirea din porturi, între danele aceluiaşi port şi pe 
căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare.   

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 352/2017 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea 
de servicii portuare și a normelor comune privind transparența financiară a porturilor, 
serviciile de pilotaj derulate în porturile statelor membre au fost exceptate de la aplicarea 
regulilor concurenţiale, ţinând cont de implicaţiile pe care le pot avea atât în ceea ce 
priveşte siguranţa, cât şi protecţia mediului, administrațiile/autoritățile portuare și de cale 
navigabilă având obligația să se asigure că serviciul de pilotaj se desfășoară eficient și 
contribuie la optimizarea întregului lanț logistic într-un mod rapid și în condiții de siguranță. 

Menționăm faptul că în Europa, și nu numai, serviciul de pilotaj este considerat a fi 
unul de interes public, nefiind supus unui regim concurențial. Serviciul de pilotaj presupune 
un proces de decizie cu privire la manevra navei în condiţii de siguranţă în zona 
portuară/cale navigabilă.  

În prezent, pe plan european există diferite sisteme de furnizare a serviciilor de 
pilotaj maritim, acestea fiind recunoscute ca servicii de interes public. De exemplu, în 
Olanda, Asociaţia Piloţilor Maritimi este cea care acţionează în numele Guvernului, asigurând 
serviciul de pilotaj la nivel naţional, în timp ce, în Franța, autorităţile portuare sunt cele 
care administrează serviciul de pilotaj.     

În acest sens, împreună cu reprezentanții Consiliului de supraveghere din domeniul 
naval, din cadrul Consiliului Concurenței, ai administrațiilor portuare și /sau de cale 
navigabilă și luând în considerare preocupările exprimate de European Maritime Pilots 
Association (EMPA), au fost analizate cele două moduri de asigurare a serviciului de pilotaj, 
conform art. 50 alin. (1) lit. a) și lit. b) din O.G. nr. 22/1999, respectiv: 

a) prin corpul de piloţi aparţinând administraţiei portuare și/sau de cale navigabilă;   
b) prin intermediul unor operatori economici specializaţi, autorizaţi în conformitate cu 
prevederile legale, pe bază de contract încheiat în mod nediscriminatoriu între 
administraţia portuară și/sau de cale navigabilă şi respectivii operatori economici.  

Rezultatul analizei efectuate este neintroducerea competiției în pilotaj în porturile și 
pe căile navigabile interioare unde efectuarea serviciului de pilotaj al navelor maritime și 
fluviomaritime este obligatorie, având următoarele argumente: 

a) competiția în pilotaj împiedică realizarea unui serviciu eficient și crește costurile 
totale ale acestuia; 
b) în condiții de concurenţă siguranța serviciului de pilotaj este compromisă; 
c) conform Capitolului II din Regulamentul (UE) 352/2017 serviciul public de pilotaj a fost 
exceptat de la aplicarea regulilor concurențiale;  
d) piloții trebuie să acționeze cu deplină integritate, fără presiune comercială, pentru a 
putea realiza siguranța, securitatea și sustenabilitatea ecologică a serviciului.  



 

Încurajarea unei concurenţe libere între operatorii economici care prestează serviciul 
de pilotaj poate afecta în sens negativ atât operatorii prestatori cât şi beneficiarii 
serviciului, cu rezultatul punerii în pericol a siguranţei navigaţiei, a vieţilor omeneşti, a 
infrastructurii de transport naval şi a mediului înconjurător. 

Totodată, din analizele efectuate la nivelul administrațiilor portuare și/sau de cale 
navigabilă a rezultat faptul că prestarea serviciului de pilotaj de către aceste administrații 
prin corpul propriu de piloţi, va conduce în principal la creşterea calităţii serviciului şi în 
secundar la scăderea semnificativă a costurilor aferente serviciului și, în final, la creșterea 
atractivității porturilor românești.  

De asemenea, din analizele efectuate, până la 31.12.2020 administrațiile portuare 
și/sau de cale navigabilă trebuie să ia toate măsurile necesare din punct de vedere 
organizatoric, financiar și logistic astfel încât, începând cu data de 01.01.2021 să asigure 
efectuarea serviciului de pilotaj al navelor maritime și fluviomaritime prin corpul propriu de 
piloți.  

 În contextul celor de mai sus, a fost întocmit proiectul de ordin al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru stabilirea porturilor și a căilor 
navigabile interioare pentru care serviciul de pilotaj al navelor maritime și 
fluviomaritime este obligatoriu și a modului de derulare a acestui serviciu pe care, dacă 
sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 
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