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Avizat, 

Presedintele Consiliului de Administratie 

Alexandru Sandulescu 
 

 

Nota  

cu privire la aprobarea incheierii unui contract de inchiriere a navei “Gabara 1000 tone” 

prin procedura de licitatie publica cu strigare 

  

 Nava de tip gabara de 1000 tone, fara propulsie proprie este un mijloc fix proprietate a Societatii 

Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN), Sucursala CNE Cernavoda, care a fost pusa in 

exploatare in anul 1989. Nava a fost utilizata in perioada construirii si finalizarii Unitatilor 1 si 2 

pentru diverse transporturi agabaritice. 

 In perioada 2006 - 2014, in urma desfasurarii unei proceduri de licitatie publica cu strigare, nava 

„Gabara 1000 de tone” a fost inchiriata S.C.Argos S.A. in baza contractului de inchiriere nr. 

19701/2006. Intrucat locatorul nu si-a respectat clauzele contractuale privitoare la autorizarea 

functionarii navei in conditii de legalitate, contractul de inchiriere a fost reziliat incepand cu data 

de 30.08.2014. 

Nava a fost preluata de SNN, Sucursala CNE Cernavoda pe baza de proces verbal de predare 

primire fiind ancorata in bazinul portuar Cernavoda. La acest moment, nava nu are o utilitate 

practica pentru SNN, dar ar putea sa fie folosita in viitor, in cadrul investitiei la Unitatile 3 si 4 

CNE Cernavoda, dar conditionat, pe de o parte, de continuarea investitiei la aceste obiective si, 

pe de alta parte, de acceptul viitorului constructor de a o folosi in acest scop. Astfel, daca nava 

„Gabara 1000 tone” ar urma sa fie folosita in acest scop, ar trebui ca pana in acel moment, sa fie 

mentinuta in stare de functionare si de siguranta, cu autorizatiile emise de autoritatile competente 

la zi. In prezent valoarea de inventar a navei este 71.966,69 lei.  

Exploatarea acestei nave se face conform prevederilor Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 

39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele romane care arboreaza 

pavilion roman.   

In acest sens, pentru conservarea navei si mentinerea in stare normala de exploatare, s-ar impune 

efectuarea unor cheltuieli estimate la suma de circa 50.000 euro anual rezultata din: 

-  asigurarea permanenta cu echipaj de specialitate pentru paza si siguranta navei; 

-  acostarea navei in zone amenajate (bazin portuar) pentru a nu afecta caile navigabile ale 

Dunarii; 

-  conservarea navei si mentinerea in stare normala de exploatare prin efectuarea periodica de 

lucrari de vopsitorie, aplicare straturi de vopsea antivegetativa. 
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De asemenea, pana in luna februarie 2015, nava trebuie andocata (ridicata pe uscat) in vederea 

inspectarii acesteia de catre corpul de specialisti ai ANR - Inspectoratului Tehnic Constanta, 

pentru obtinerea certificatului de navigatie.  

 Avand in vedere cele de mai sus precum si urmatoarele considerente: 

-   inchirierea navei ar conduce la eliminarea cheltuielilor privind mentinerea in stare 

normala de siguranta si functionare a navei “Gabara 1000 tone”, aceste cheltuieli 

urmand sa fie suportate de locator; tot acesta ar urma sa suporte si costurile aferente 

mentinerii la zi a autorizarilor; totodata, prin inchiriere, nava ar aduce si venituri SNN; 

-    inchirierea navei ar permite, de asemenea, pastrarea ei in proprietatea SNN, in 

perspectiva utilizarii ei in investitia Unitatile 3 si 4; 

-    faptul ca, potrivit prevederilor art. 15 alin. 4 din Legea 137/2002 privind unele măsuri 

pentru accelerarea privatizării “Vânzarea, închirierea, asocierea în participaţiune, 

aportul la capitalul social al unei societăţi comerciale, leasingul imobiliar şi constituirea 

uzufructului având ca obiect activele societăţii comerciale, inclusiv cele de interes 

strategic, se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor pe baza mandatului acordat 

de instituţia publică implicată.”;  

solicitam Adunarii generale Ordinare a Actionarilor SNN:  

-     aprobarea inchirierii navei “Gabara 1000 tone”, proprietate a SNN, prin procedura 

de licitatie publica cu strigare, pentru o perioada de 2 ani. In eventualitatea in care 

procedura de licitatie publica cu strigare nu se va finaliza prin incheierea unui contract 

dupa trei incercari consecutive, se va supune Consiliului de Administratie propunerea de 

casare a navei si valorificarea acesteia in conformitate cu procedurile aplicabile.  

  

  

 Daniela Lulache  

Director General  

  

Mihai Darie 

Director Financiar 

 

Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste 

Laura Constantin          


