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INTRODUCERE 

 

 

 

Adunarea Generală a Asociației Comandanților de Navă din România a avut loc online, 

din cauza situației pandemice mondiale, la data de 4 decembrie  2020. Întâlnirea a fost 

organizată în două părți.  În prima parte vice-președintele asociației cdt. Lucian Murariu, gazda 

întâlnirii în lipsa președintelui și secretarului asociației aflați în voiaj la data întâlnirii, a realizat o 

scurtă prezentare a asociației. Au urmat discursurile invitaților: Primarul Constanței Vergil 

Chițac,  Secretarul General IFSMA Comm. Jim Scorer,   reprezentantul Nautical Insitute Martin 

Fothergill, Directorul CERONAV dr. ing.  Ovidiu Cupșa, Directorul ANR și membru ACNR dr. cdt 

Cosmin Dumitrache. În cea de-a doua parte au fost  dezbătute problemele interne ale 

asociației.  

Întâlnirea s-a bucurat de o participare relativ restrânsă față de așteptările 

organizatorilor, cauzată probabil și de faptul că 95% dintre membri sunt încă activi, doar 15 

membri din totalul celor 130 fiind prezenți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Partea I- Webinar “Aspecte generale de interes professional si social” 

 

Comm. Jim Scorer, Secretarul General al IFSMA, a prezentat activitatea IFSMA punând 

accent pe mediile prin care activitatea asociației se face cunoscută atât în rândul membrilor, cât 

și publicului larg. De asemenea, s-a prezentat  modul în care a contribuit asociația 

internațională la stabilirea desemnării lucrătorilor din domeniul maritim  drept “key workers” 

pe perioada pandemiei și planurile asociației de includere a acestora în primele categorii ce 

trebuie să primească vaccinul contra COVID-19. 

   Domnul Vergil Chițac, primarul orasului Constanța și fost rector al Academiei Navale 

"Mircea cel Batrân" a vorbit despre importanța personalului navigant în economia orașului 

Constanța, despre planurile de viitor ale Primăriei Constanța și ale guvernului in ceea ce 

privește legislația pentru noul pavilion românesc  și depre demersurile pentru integrarea pe 

piața muncii a noilor generații de absolvenți ai școlilor de marină. 

  Mr Martin Fothergill,  Nautical Institute Marketing and Communication Dept a 

prezentat NI punând accent pe proiectele ce sunt în desfășurare, training-urile ce se desfășoară 

online și ghidurile elaborate. De precizat că membrii ACNR au parte de discount-ul de grup de 

30% la înscriere. 

Domnul Ovidiu Cupșa a vorbit despre  cum se desfășoară activitatea CERONAV în 

pandemie, despre nevoia și demersurile implementării soluțiilor digitale în domeniul cursurilor 

IMO,  precum și despre strategia navală. 

Domnul Cosmin Dumitrache, a prezentat obiectivele ANR-ului pentru perioada 

următoare, un factor important fiind digitalizarea activității în ceea ce priveste interacțiunea cu 

personalul navigant. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Partea a II-a – Adunarea Generală ACNR 

Introducere 

 

Viziunea noastră 

Viziunea noastră este ca și comandanții de navă români să aibă  o reprezentare locală și 

internațională pe măsura numărului lor si a importanței acestei functii in domeniu.   

Misiunea noastră 

Misiunea noastră este ca Asociația să devină o organizație puternică și independentă 

atât prin numărul de membri, cât mai ales prin implicarea lor, astfel încât punerea la dispoziție 

a capacităților lor in slujba Asociației să ducă la îndeplinirea obiectivelor ei. 

Valorile in care credem 

Transparență 

 În procesul de recrutare ne confruntăm cu un scepticism acut in privința intereselor ce 

stau la baza funcționării acestei organizații. De aceea, acțiunile  noastre pot fi verificate la 

cerere de orice membru și orice utilizare a fondurilor Asociației este supusă unui audit intern si 

extern. 

Unitate 

Într-o categorie profesională importantă, cel puțin în orașul Constanța, s-a simțit lipsa 

mai tot timpul a unității bazate pe condițiile specifice acestei meserii. Noi credem că e 

momentul să se umple acest vid prin implementarea motto-ului „ Prin noi înșine! ” 

Responsabilitate 

Într-o piață a muncii acerbă în domeniul nostru de activitate, Asociația  are o 

responsabilitate majoră în a încerca menținerea tradiției românești recunoscute la nivel 

internațional în privința competenței pe mare. 

 



 
 

Prezentarea activităților și a  stadiului proiectelor 

 

1. Afilierea la organizațiile internaționale reprezentative 

Afilierea la IFSMA și CESMA au fost  obiective statutare de îndeplinit, iar în luna martie  

s-a reușit afilierea la International Federation of Shipamsters` Association. Acest lucru a fost 

posibil in urma veniturilor obținute prin bunăvoința membrilor care au plătit cotizația stabilită 

la precedenta AGA, cotizație calculată ca să acopere minimum aceste afilieri.  

 Afilierea s-a dovedit benefică în urma implicării Secretarului General Jim Scorer în 

situația dificilă în care s-au aflat membrii noștri Emanuel Sabău si Dan Dăscălița. 

 În luna septembrie s-a concretizat și afilierea la Confederation of European Shipmasters` 

Association.  

 

2. Actiuni de lobby 

Asociația este înregistrată în Repertoarul ONG al Camerei Deputaților, un proces 

obligatoriu în vederea acreditării membrului nostru, dl Corneliu Pufan, ca și reprezentant al 

asociației în diferitele comisii de interes. Acreditarea este suspendată din cauza pandemiei. 

Întâlnire cu reprezentanți ai SLN-ului în vederea colaborării în dezvoltarea de proiecte 

dedicate navigatorilor. 

Întâlnire cu candidatul Vergil Chițac pentru recunoașterea importanței comunității de 

navigatori în dezvoltarea orașului și propunerea de proiecte benefice ei. 

S-au contactat europarlamentarii: Nicolae Ștefănuță, Dragoș Pislaru, Cristian Ghinea, 

Clotilde Armand-USR, Traian Băsescu-PMP, Rareș Bogdan-PNL în ceea ce privește 

recunoașterea vechimii în muncă de pe pavilioanele UE. 

S-au contactat  parlamentarii: Nicoleta Dinu, Ion Stelian-USR, Iulian Iancu, Cristina 

Dumitrache, Simion Lucian- PSD, Carmen Harău, Mircea Banias-PNL în ceea ce privește : 

 - introducerea navigatorilor ca beneficiari ai condițiilor speciale de muncă pentru 

obținerea reducerii vârstei de pensionare; 



 
 - modificarea HG 672/2003 Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Convenţiei nr. 163/1987 privind bunăstarea navigatorilor; 

 - modificarea HG 276/2002 pentru înființarea și funcționarea Comitetului Maritim 

Național Tripartit; 

Colaborări cu grupul de inițiativă USR Navigatori pentru transpunerea cerințelor STCW in 

legislația națională.  

Propuneri de completare a  Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor 

Legii nr. 214/2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006) 

Decorarea membrului nostru Bogdan Rusu cu Ordinul „Virtutea Maritimă” în grad de 

Cavaler de către Președinția României . 

3. Proiecte desfașurate în 2020. 

 Mentorat ACNR în colaborare cu Shorepass- 9 membri înscriși  

 “Best Mentor”- proiect finanțat de Kaufland 

Beneficiari: 10 membri și 10 cadeți. 

 “ Sesiuni de aerobic și consiliere psihologică gratuită pentru copiii navigatorilor ”-online- 

martie 2020. 

Beneficiari: 10 copii cu parinți navigatori.  

 

4. Participarea la evenimente de profil  

 “ Blue Careers Day ” - 6 noiembrie 2020-  reprezentant dna Daniela Epuraș  

 “ The role of the European Commission, IMO and ILO for empowering gender in 

maritime ”-20 noiembrie 2020- reprezentant dna Dumitrica Călin  

 

5. Calendarul de proiecte 2021 

 Revista ‘’ Jurnalul Asociației Comandanților de Navă din România” 



 
 “Ambasadorii Mării”- martie - proiect în colaborare cu UMC prin care se dorește 

atragerea tinerilor spre această profesie cu ajutorul tehnologiei   

  Asociația Sportivă “Seamen`s Kids”- martie-  proiect de dezvoltare a stării emoționale a 

copiilor cu părinți navigatori prin activități sportive 

“Seamen’s Families”- aprilie- continuarea proiectului din martie 2020 cu organizarea de 

sesiuni de aerobic si consiliere psihologică 

  “Târgul Navigatorilor”- 25 iunie sau 15 august- organizarea unui târg cu specific 

marinăresc la care navigatorii să aibă beneficii preferențiale 

 “Best Mentor” ediția a II-a – septembrie 

Turneul de fotbal pentru navigatori- decembrie  

 

Propunerea noii organigrame 

 

Având în vedere că activitățile asociației necesită o resursă umană adecvată și pentru a da 

posibilitatea membrilor să se implice sub formă de voluntariat în buna desfășurare a acestora, 

s-a propus constituirea unei organigrame minime de funcționare. Deoarece nu au existat alte 

propuneri în afara membriilor nominalizați de către CEx, aceștia au devenit automat parte a 

organigramei. Astfel a rezultat următoarea structură: 



 
- Departament Dezvoltare Proiecte Profesionale – Răzvan Tudorache 

- Departament Comunicare- Dumitrica Călin 

- Departament Marketing- Bogdan Rusu 

- Departament Dezvoltare Proiecte Sociale- Moni Rauca 

  Comisia de Cenzori a fost stabilită în baza OG 26/2000 Art 27 și este formată din: 

- Doinița Ponov – expert contabil 

- Dănuț Ștefan- membru ACNR 

- Mircea Ivanciu- membru ACNR 

 

Prezentarea raportului financiar 2020 

 



 
 51 membri cotizanți  

 Domnii Claudiu Drăgan și Paul Anichitoaie au plătit cu 25, respectiv 50 de lei mai 

mult  

 Articolele de papetărie au fost cumpărate în urma soldului rămas după 

implementarea proiectului “Best Mentor”  

Estimarea bugetului pentru 2021 

 

Feedback. 

Membrii participanți au oferit următoarele sugestii/păreri: 

- găsirea unui sediu 



 
- creșterea eforturilor pentru atragerea de noi membri 

- dezamăgire în ceea ce privește prezența redusă 

- insistența pentru acceptarea rolului consultativ al asociației pe lângă ANR 

- monitorizarea înființării Departamentului pentru Navigatori din cadrul Primăriei 

- promovarea simplității procesului de redistribuire a 2% din impozitul pe venit pentru 

creșterea veniturilor asociației 

- promovarea conceptului de unitate in rândul membrilor 

Lista de prezență 

1 MARIUS ȚUȚUIANU 

2 LUCIAN MURARIU 

3 SORIN IONICHI 

4 MONI RAUCA 

5 ȘTEFAN SAVU 

6 CORNEL ATANASIU 

7 DUMITRICA CĂLIN 

8 NICOLAE PRICOP 

9 PETRICĂ DANIEL 

10 LUCIAN BUFTEA 

11 ALEXANDRU CARANICOLA 

12 LAUR GHEORGHE 

13 GHEORGHE VIȚULESCU  

14 ANTON TACHE 

15 MARIAN MARIN 

 


