
Ministerul Apărării Naţionale - MApN - Ordin nr. 129/2016 din 07 noiembrie 2016 
 

Ordinul nr. 129/2016 privind stabilirea datelor publice obţinute din activitatea 
hidrografică maritimă care se pun la dispoziţia utilizatorilor, a activităţilor hidrografice, 

cartografice şi de publicare ce se pot desfăşura contra cost, precum şi a tarifelor 
aferente acestora  

 
În vigoare de la 11 noiembrie 2016. 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 11 noiembrie 2016.  
 
    Pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 395/2004 privind activitatea 
hidrografică maritimă,  
    în temeiul dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.  
 
   Art. 1. -   (1) Se stabilesc activităţile cartografice şi de publicare, datele publice 
obţinute din activitatea hidrografică maritimă ce se pun la dispoziţia utilizatorilor, 
contra cost, precum şi tarifele aferente acestora percepute de Direcţia hidrografică 
maritimă, potrivit listei prevăzute în anexa nr. 1.  
   (2) Se stabilesc activităţile hidrografice desfăşurate, contra cost, de către Direcţia 
hidrografică maritimă, precum şi tarifele aferente acestora, potrivit listei prevăzute în 
anexa nr. 2.  
   (3) Se stabilesc tarifele practicate de către Direcţia hidrografică maritimă pentru 
activităţile de executare a compensărilor la aparatura de navigaţie şi a serviciului de 
semnalizare maritimă, potrivit listei prevăzute în anexa nr. 3.  
   Art. 2. -   (1) Plata se face în lei, la cursul practicat de Banca Naţională a României 
din ziua facturării.  
   (2) Tarifele din anexe sunt scutite de taxa pe valoare adăugată.  
   Art. 3. -   Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  
   Art. 4. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului 
apărării naţionale nr. M.22/2005 privind stabilirea tarifelor pentru datele publice 
obţinute din activitatea hidrografică maritimă, precum şi pentru activităţi hidrografice, 
cartografice şi de publicare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 
din 18 martie 2005.  
   Art. 5. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
    

 Ministrul apărării naţionale, 
Mihnea Ioan Motoc 

 

 
    Bucureşti, 7 noiembrie 2016.  
    Nr. M.129.  
 
 
 



ANEXA Nr. 1   
 

LISTA 
activităţilor cartografice şi de publicare, a datelor publice obţinute din activitatea 

hidrografică maritimă ce se pun la dispoziţia utilizatorilor, contra cost, precum şi a 
tarifelor aferente acestora percepute de Direcţia hidrografică maritimă  

 
   A. Preţuri de vânzare pentru hărţi şi publicaţii nautice:  
   1. Hartă de navigaţie maritimă, scara de la 1:2.000 până la 1:25.000 = 18 euro;  
   2. Hartă de navigaţie maritimă, scara de la 1:30.000 până la 1:300.000 = 16 euro;  
   3. Hartă de navigaţie maritimă, scara de la 1:350.000 până la 1:2.000.000 = 18 
euro;  
   4. DH-100 Manualul navigatorului = 50 euro;  
   5. DH-101, Catalogul hărţilor şi publicaţiilor nautice = 10 euro;  
   6. DH-102, Cartea-pilot a Mării Negre = 69 euro;  
   7. DH-102.1, Supliment la Cartea-pilot a Mării Negre = 19 euro;  
   8. DH-103, Cartea farurilor şi semnalelor de ceaţă din Marea Neagră şi Marea 
Marmara = 25 euro;  
   9. DH-104, Regulile sistemului de balizaj maritim = 9 euro;  
   10. DH-105, Simboluri şi abrevieri folosite pe hărţile de navigaţie maritimă româneşti 
= 18 euro;  
   11. DH-106, Instrucţiuni pentru corectarea hărţilor şi publicaţiilor nautice româneşti = 
22 euro;  
   12. DH-107, Table nautice = 76 euro;  
   13. Aviz pentru navigatori, publicaţie lunară editată în limba română = 7 euro;  
   14. Notices to Mariners, publicaţie lunară editată în limba engleză = 19 euro;  
   15. Aviz pentru navigatori, ediţie specială, publicaţie anuală editată în limba română 
= 6 euro;  
   16. Notice to Mariners, Special Edition, publicaţie anuală editată în limba engleză = 
19 euro;  
   17. Anexă la ediţia specială a Avizului pentru navigatori, publicaţie anuală editată în 
limba română = 7 euro;  
   18. Annex to Special Edition of Notice to Mariners, publicaţie anuală editată în limba 
engleză = 19 euro;  
   19. Lista recapitulativă a avizelor pentru navigatori, publicaţie anuală editată în 
limba română = 7 euro;  
   20. Cumulative List of Notice to Mariners, publicaţie anuală editată în limba engleză 
= 19 euro.  
   B. Preţuri de vânzare pentru hărţi electronice de navigaţie:  
   1. hartă electronică de navigaţie = 16 euro;  
   2. abonament anual pentru actualizarea unei singure hărţi electronice de navigaţie = 
32 euro.  
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 2   
 

LISTA 
activităţilor hidrografice desfăşurate, contra cost, de către Direcţia hidrografică 

maritimă, precum şi a tarifelor aferente acestora  
 
   1. Cercetarea hidrografică:  
   a) cercetare hidrografică multifascicul pentru adâncimi mai mari de 20 m = 11.260 
euro/km2;  
   b) cercetare hidrografică multifascicul pentru adâncimi cuprinse între 5 şi 20 m = 
7.070 euro/km2;  
   c) cercetare hidrografică monofascicul pentru adâncimi cuprinse între 0,5 şi 20 m = 
6.090 euro/km2.  
   2. Ridicare topografică  
    Costuri totale exprimate în euro pentru 1 hectar de ridicare topografică în funcţie de 
categoria terenului şi de gradul de acoperire:  
         

 
Teren  
_____ 
Relief 

Categoria I Categoria II Categoria III Categoria IV Categoria V Categoria VI 

 Categoria I 85 113 141 169 197 225 

 Categoria II 96 130 163 197 231 265 

 Categoria III 107 147 186 225 265 304 

 Categoria IV 118 163 209 254 299 344 

 Categoria V 130 180 231 282 333 383 

 
    Unitatea de măsură pentru ridicarea topografică este hectarul.  
    Pentru lucrările topogeodezice de teren executate în afara perioadelor optime, 
normele de timp se majorează cu cotele procentuale prevăzute în tabelul de mai jos:  
         

 Zona de lucru Ianuarie Februarie Martie Aprilie-Octombrie Noiembrie Decembrie 

 Şes şi deal 35% 35% 15% - 15% 35% 

 Munte 40% 40% 30% 20% 30% 40% 

 
   3. Cercetările hidrografice de la pct. 1 se execută în conformitate cu standardul S-44 
din 1998 al Organizaţiei Hidrografice Internaţionale.  
   4. Tarifele de la pct. 1 nu includ cheltuieli de deplasare a personalului şi platformei 
hidrografice în/din zona de lucru (transport, diurnă, cazare) şi sunt suportate de 
beneficiar.  
   5. Tarifele de la pct. 2 nu includ cheltuieli de deplasare a echipei în/din zona de 
lucru (transport, diurnă, cazare) şi sunt suportate de beneficiar.  
   6. Cheltuielile de imprimare se calculează în funcţie de cerinţele beneficiarului şi 
sunt suportate de către acesta.  
 
 



ANEXA Nr. 3   
 

LISTA 
tarifelor practicate de către Direcţia hidrografică maritimă pentru activităţile de 

executare a compensărilor la aparatura de navigaţie şi a serviciului de semnalizare 
maritimă  

 
   1. Executarea compensărilor la aparatura de navigaţie:  
   a) compas magnetic = 63,5 euro;  
   b) girocompas = 72,5 euro;  
   c) loch = 57 euro;  
   d) sondă = 37 euro;  
   e) compas de barcă = 37euro;  
   f) asistenţă tehnică de specialitate = 16,5 euro/h/persoană.  
   2. Serviciul de semnalizare maritimă prin faruri pentru navele străine şi româneşti 
care intră în porturi:  
   a) nave maritime = 0,03 euro/UTB;  
   b) nave pescadoare = 0,02 euro/UTB.  
 


