
Contravenții atribuite în 

domeniul transportului maritim și fluvial 

 
Articolul din 

Codul 

contravențional al 

RM     

Componența de contravenție 

Sancțiunea 

Art. 199  alin. (1) Încălcarea regulilor de navigaţie în apele interioare, a 

normelor de capacitate a navelor pentru pasageri; 

transportarea pasagerilor cu nave nedestinate unui astfel de 

transport; nerespectarea regulilor de securitate a pasagerilor 

la îmbarcare, în cursă şi la debarcare; folosirea navelor la 

lucrări neprevăzute iniţial în destinaţia lor; lipsa pe nave a 

actelor de bord; exploatarea navelor în stare tehnică 

necorespunzătoare, a căror exploatare este interzisă, sau a 

navelor reutilate fără autorizaţie; încălcarea regulilor de 

încărcare şi descărcare, de arimare şi stivuire a încărcăturilor 

la bordul navelor aflate în porturi; deteriorarea intenţionată a 

construcţiilor hidrotehnice, neîngrădirea instalaţiilor cu 

semne de navigaţie (de zi şi de noapte); încălcarea regulilor 

de intrare şi de ieşire din port, de trafic şi de staţionare a 

navelor în rada portului; conducerea navelor de către 

persoane aflate în stare de ebrietate produsă de alcool sau de 

alte substanţe; exploatarea în apele interioare a mijloacelor 

de transport naval (inclusiv de tonaj mic) care nu sînt 

înregistrate în mod corespunzător; exploatarea navelor de 

către membrii de echipaj fără calificarea corespunzătoare 

se sancţionează cu amendă de la 12 la 18 

unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice cu 

sau fără privarea, în ambele cazuri, de 

dreptul de a desfăşura o anumită activitate 

pe un termen de un an 

Art. 199  alin. (2) Distrugerea, deteriorarea, smulgerea, mutarea intenţionată a 

semnelor de navigaţie plutitoare şi riverane fără permisiunea 

organului de specialitate al administraţiei publice în 

domeniul transportului naval, instalarea de garduri şi de alte 

instrumente de pescuit dincolo de locurile stabilite în acest 

scop fără a se coordona cu organul de specialitate al 

administraţiei publice în domeniul transportului naval 

se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 

unităţi convenţionale 

 

Art. 199  alin. (3) Efectuarea fără permisiunea organului de specialitate al 

administraţiei publice în domeniul transportului naval a 

lucrărilor de scafandrier, de dragaj şi de foraj în apele 

interioare, inclusiv în cele portuare, ranfluarea bunurilor 

scufundate, efectuarea altor lucrări care pot afecta 

securitatea navigației, precum şi nerespectarea regulilor de 

semnalizare în timpul unor astfel de lucrări 

se sancţionează cu amendă de la 3 la 6 

unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 48 la 90 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei juridice  

 

Art. 199  alin. (4) Încălcarea de către personalul navelor fluviale a regulilor de 

navigaţie şi de staţionare a navelor în apele interioare, 

emiterea necondiţionată a semnalelor luminoase şi sonore, 

purtarea luminilor şi a semnelor de navigaţie 

necorespunzătoare 

se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de 

unităţi convenţionale 

Art. 199
1
  alin. (1) Exploatarea navei neînregistrate conform prevederilor 

legislației cu privire la transportul naval 

 

 

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 

de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
1
  alin. (2) Exploatarea navei înregistrate în unul dintre registrele 

prevăzute de legislația cu privire la transportul naval cu 

încălcarea regulilor privind înregistrarea de stat a navelor 

sau cu omiterea informării despre modificările pasibile de a 

fi introduse în Registrul de stat al navelor 

 

 

se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 210 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
2
  alin. (1) Exploatarea navei fără inscripția denumirii și/sau a se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de 



numărului de înregistrare, inclusiv pe echipamentul de 

salvare a navei, 

 

 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 150 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită 

activitate pe un termen de la 3 la 6 luni 

Art. 199
2
  alin. (2) Omiterea arborării pavilionului în apele teritoriale ale 

Republicii Moldova, la sosirea în port, în staționare și la 

plecare, arborarea în stare necorespunzătoare a pavilionului, 

precum și refuzul de ridicare a pavoazului la dispoziția dată 

de căpitănia portului 

 

 

 

se sancționează cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 210 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
2
  alin. (3) Scoaterea din funcțiune a sistemului automat de identificare 

a navei 

 

 

se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 72 la 102 unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 102 la 210 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
3
  alin. (1) Exploatarea navei cu încălcarea prevederilor legislației 

privind echipajul minim de siguranță 

 

 

 

 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 42 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
3
  alin. (2) Omiterea asigurării cu echipaj pentru serviciul de siguranță 

și de supraveghere a navei aflate în staționare, în iernatic sau 

scoase din exploatare 

 

 

se sancționează cu amendă de la 30 la 48 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcție de răspundere, cu amendă de la 60 la 

90 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice  

Art. 199
3
  alin. (3) Nerespectarea la bordul navei a timpului de navigație, de 

întrerupere a navigației și de odihnă al echipajului 

 

 

se sancționează cu amendă de la 6 la 12 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 18 la 30 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
3
  alin. (4) Lipsa la bordul navei a documentelor care atestă pregătirea, 

instruirea, starea de sănătate și competența membrilor 

echipajului navei 

 

 

se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 

60 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice 

Art. 199
4
  alin. (1) Lipsa instalațiilor antiincendiare sau a echipamentului 

antiincendiar la bordul navei 

 

  

se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită 

activitate pe un termen de la 3 la 6 luni  

Art. 199
4
  alin. (2) Executarea lucrărilor cu foc deschis la bordul navei fără 

permis de lucru în acest sens 

 

 

se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 



Art. 199
5
  alin. (1) Intrarea în, ieșirea din și deplasarea în acvatoriul portuar a 

navelor pentru executarea manevrelor, a operațiunilor de 

acostare sau de altă natură fără utilizarea remorcherelor, în 

cazul în care utilizarea acestora este obligatorie, 

 

  

se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
5
  alin. (2) Încălcarea condițiilor de remorcaj stabilite, în cazul în care 

utilizarea remorcherelor este obligatorie, 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 30 la 48 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
5
  alin. (3) Utilizarea scărilor sau a schelelor de acces la bordul navei în 

stare tehnică necorespunzătoare 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
5
  alin. (4) Încălcarea regulilor privind transportarea, transbordarea, 

păstrarea sau manipularea mărfurilor periculoase în apele 

teritoriale ale Republicii Moldova, la sosirea în port, în 

staționare sau la plecarea din port 

 

 

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 72 la 102 unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 

de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită 

activitate pe un termen de la 6 luni la un an  

Art. 199
5
  alin. (5) Omiterea transmiterii înainte de intrarea în port a 

notificărilor privind tipurile și cantitatea de deșeuri aflate la 

bordul navei, transmiterea unor date eronate sau 

înregistrarea necorespunzătoare a acestora 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
5
  alin. (6) Omiterea predării, predarea parțială sau stocarea deșeurilor 

generate la bordul navelor ori a reziduurilor de marfă 

 

se sancționează cu amendă de la 12 la 24 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 18 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 30 la 48 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
5
  alin. (7) Încărcarea navei peste limita capacității de încărcare stabilită 

în documentele de bord sau contrar condițiilor de navigație 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 20 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
5
  alin. (8) Încălcarea măsurilor de asigurare a funcționării sistemului 

de iluminare a navei, a mijloacelor de comunicare, precum 

şi a echipamentelor şi instalațiilor de siguranță ale navei 

 

  

se sancționează cu amendă de la 6 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice 

Art. 199
6
  alin. (1) (1) Navigarea fără pilot, executarea manevrelor fără pilot la 

bordul navei  

 

 

  

se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 



juridice 

Art. 199
6
  alin. (2) (2) Operarea navei în afara zonelor de navigație, contrar 

prescripțiilor stabilite în documentele navei sau contrar 

actelor de stare tehnică a navei 

 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
6
  alin. (3) (3) Pilotarea navei de către o persoană care nu posedă 

document de atestare sau certificat de competență 

 

 

se sancționează cu amendă de la 24 la 48 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 36 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 72 la 102 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
7
  alin. (1) Încălcarea cerințelor sau a procedurilor de buncherare în 

siguranță a navei 

 

 

 

 

 

 

  

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
7
  alin. (2) Îmbarcarea, debarcarea pasagerilor în alte locuri decît în 

cele special amenajate sau aprobate 

 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
7
  alin. (3) Legarea navei de instalațiile portuare care nu sînt destinate 

acestui scop 

 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 48 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice  

Art. 199
7
  alin. (4) Părăsirea navei fără a o pune în siguranță sau 

obstrucționarea navigației în zona de siguranță 

 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
7
  alin. (5) Părăsirea portului, a radei, a locului de acostare fără 

permisiunea de plecare a autorității din domeniul 

transportului naval și/sau a căpităniei portului 

 

 

se sancționează cu amendă de la 24 la 36 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 30 la 42 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 48 la 72 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
7
  alin. (6) Încălcarea de către operatorul portului/terminalului a 

cerințelor și/sau a procedurilor privind încărcarea și/sau 

descărcarea în siguranță a navei 

 

 

se sancționează cu amendă de la 30 la 42 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 

72 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice 

Art. 199
8
  alin. (1) Încălcarea prescripțiilor privind organizarea parcurilor reci 

sau a iernaticelor pentru nave 

 

 

  

se sancționează cu amendă de la 6 la 12 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 9 la 15 unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 36 la 48 de 



unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 199
8
  alin. (2) Încălcarea măsurilor de siguranță și de securitate în iernatic, 

a prescripțiilor sau a instrucțiunilor autorității competente 

ori ale căpităniei portului 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități 

convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 

la 150 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 180 de unități 

convenționale aplicată persoanei juridice 

 

 

Art. 199
9
  alin. (1) Construcția, reconstrucția, repararea, dezmembrarea totală 

sau parțială a navei în lipsa autorizației autorității din 

domeniul transportului naval 

 

 

  

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 78 la 102 unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 120 la 150 

de unități convenționale aplicată persoanei 

juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită 

activitatea pe un termen de la 6 luni la un an  

Art. 199
9
  alin. (2) Construcția, reconstrucția, repararea sau dezmembrarea 

navei cu încălcarea prescripțiilor autorizației ori a 

proiectului ethnic 

 

 

se sancționează cu amendă de la 48 la 72 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice cu sau fără privarea, în toate 

cazurile, de dreptul de a desfășura o anumită 

activitatea pe un termen de la 6 luni la un an 

Art. 199
10

  alin. (1)   Instalarea sau construcția podurilor, instalarea conductelor 

sau a altor rețele de comunicare sau de curent electric peste 

ori sub apele navigabile în lipsa autorizației autorității din 

domeniul transportului naval, precum și omiterea 

semnalizării acestor locuri 

  

se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei cu 

funcție de răspundere, cu amendă de la 120 

la 150 de unități convenționale aplicată 

persoanei juridice  

Art. 199
10

  alin. (2) Omiterea semnalizării locurilor pe căile navigabile interne în 

care se desfășoară lucrări de construcție 

 

 

se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 42 la 72 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
11

    Distrugerea sau deteriorarea intenționată a legitimației, a 

documentului de atestare, a certificatului de competență, a 

brevetului sau a certificatului de capacitate a personalului 

Navigant 

 

  

se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 42 la 60 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice 

Art. 199
12

  alin. (1) Refuzul de a pune la dispoziția autorității din domeniul 

transportului naval documentele sau informațiile solicitate în 

cadrul activității de control sau de supraveghere a navei ori a 

personalului navigant, prezentarea unor informații eronate 

sau incomplete, împiedicarea reprezentantului autorității din 

domeniul transportului naval de a efectua inspecția navei, a 

parcurilor ori a iernaticelor pentru nave  

se sancționează cu amendă de la 12 la 30 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 18 la 36 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 60 la 90 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

juridice  

 

Art. 199
12

  alin. (2) Omiterea îndeplinirii prescripțiilor legale ale autorității din 

domeniul transportului naval privind înlăturarea abaterilor 

de la prevederile legislației în domeniul transportului naval 

 

 

se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de 

unități convenționale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități 

convenționale aplicată persoanei cu funcție 

de răspundere, cu amendă de la 90 la 120 de 

unități convenționale aplicată persoanei 



juridice 

Art. 199
13

  alin. (1) (1) Lipsa la bordul navelor a materialelor şi instalaţiilor de 

menţinere a vitalităţii navei 

  

 

 

se sancţionează cu amendă de la 48 la 60 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 

la 180 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice  

Art. 199
13

  alin. (2) Lipsa la bordul navei a rolului de abandon, de om la apă şi 

de incendiu 

se sancţionează cu amendă de la 6 la 18 

unităţi convenţionale aplicată persoanei cu 

funcţie de răspundere, cu amendă de la 40 la 

60 de unităţi convenţionale aplicată 

persoanei juridice 

Art. 206 alin. (1) Încălcarea regulilor de înregistrare şi de evidenţă a navelor 

aflate sub controlul căpităniei portului 

 

 

  

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de 

unităţi convenţionale aplicată persoanei 

fizice, cu amendă de la 108 la 150 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei cu funcţie 

de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei 

juridice  

Art. 206 alin. (2) (2) Încălcarea regulilor de folosire a navelor şi a 

debarcaderelor 

 

 

se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de 

unităţi convenţionale cu sau fără privarea de 

dreptul de a desfăşura o anumită activitate 

pe un termen de la 3 luni la un an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


