
 
 
 
 
 

POLITICĂ DE TRANSFER 

 

Regulament de navigaţie pe Dunăre (în sectorul Românesc) 

* 1993 - Inspectoratul de Stat al Navigaţiei Civile (Ordinul nr 494 din 4.09.1992 - în temeiul HG 426/191) 

 

Acest document a fost conceput pentru ca Dvs. să fiţi în siguranţă pe toată durata transferului. Va rugăm să îl citiţi cu atenţie! 

Art. 1.01/1: Seminificatia unor termeni: 

d) Termenul "ambarcaţiune mică" înseamnă orice nava cu lungimea corpului mai mică de 20 m (...) 

Art. 1.02/1: Orice nava sau material plutitor asamblat (...) trebuie să fie pus sub autoritatea unei persoane, având calificarea necesară în acest scop. Această 

persoană este denumită în continuare "conducător". 

Art. 1.02/4: Conducătorul este răspunzător de respectarea prevederilor prezentului Regulament pe nava lui, convoiul lui  sau materialele plutitoare asamblate (…) 

Art. 1.03/2: Orice alte persoane care se găsesc la bord, trebuie să se conformeze ordinelor ce le sunt date de către conducătorul ambarcaţiuni, în interesul 

siguranţei sau ordinii la bord. 

Art. 3.30/1/2007: Indiferent de scop, accesul şi circulaţia navelor şi ambarcartiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Deltei, se fac numai pe baza 

permisului de acces eliberat de ARBDD. Permisul de acces are o valabilitate de 1an şi se păstrează la bord pe toată perioada în care nava se află în perimetrul 

Deltei. 

Art. 7.30/1/2007: Oprirea sau staţionarea ambarcaţiunilor este admisă numai în zonele special destinate şi semnalizate corespunzător şi menţionate în permisul 

de acces. 

 

La bordul navelor de transfer către şi dinspre Sfântu Gheorghe, oaspeţii Resortului Green Village, trebuie să îndeplinească următoarele reguli interne: 

 Clienţii care stabilesc cu departamentul de rezervări ora de îmbarcare 12:30 vor pleca cu transferul de 10:30, iar clienţii care stabilesc ora de îmbarcare 

16:30 vor pleca cu transferul de 15:30. 

Orice modificare în privinta orei de transfer se poate face cu minim 72 de ore înainte de data stabilită, în scris, pe adresa de e-mail: 

reservations@greenvillage.ro 

 Călătorii sunt obligaţi să poarte vesta de salvare aflată sub scaun. Ambarcaţiunile vor fi echipate în mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate 

persoanele aflate la bord (art. 7.30/1/2007). 

 Copiii între 0 şi 5 ani vor fi ţinuţi în braţe de către părinţi (din motive de siguranţă), copiii între 5 - 14 ani vor ocupă loc întreg şi vor călători sub atenta 

supraveghere a părinţilor; 

 Femeile însărcinate trebuie să comunice acest lucru la îmbarcare conducătorului navei şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere pentru 

asumarea călătoriei; 

 Pe parcursul transferului, călătorii sunt rugaţi să rămână aşezaţi pe locurile lor şi să nu se aplece peste marginea bărcii, pentru a nu pune în pericol viaţă 

lor şi a celorlalţi pasageri; 

 Transportul substanţelor periculoare în perimetrul Deltei este strict interzis (art. 8.30/1/2007); 

 Se interzice abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare, (9(2).30/1/2007); 

 

Pasagerii au următoarele drepturi, aplicabile în modul stabilit de regulile traficului de pasageri pe Dunăre: 

 Să beneficieze de gratuitate pentru copiii de până la 5 ani, ţinuţi în braţe de către părinţi (din motive de siguranţă) sau să achite jumătate din tarif 

pentru copii între 5 -14 ani care ocupă loc întreg, sub atenta supraveghere a părinţilor; 

 Să transporte gratuit bagajele de cabină în limita normelor stabilite - 20 kg/bagaj/pers.; pentru bagajele care depăşesc această greutate se va taxa la 

recepţie contravaloarea de 1 € /kg/bagaj; 

 Să transporte bicicleta sau, după caz, căruciorul pentru copii. Tariful perceput este de 10 € dus / întors; 

 Să transporte gratuit animalul de companie. 

Conducătorii trebuie să ia toate măsurile de precauţie pe care le impun îndatoririle generale de vigilenţă şi practică profesională curentă, în special în vederea 

evitării: 

 de a pune în pericol viaţă persoanelor; 

 de a provoca pagube navelor sau materialelor plutitoare asamblate, malurilor sau lucrătorilor şi instalaţiilor de orice natură, aflate în calea navigabilă 

sau în imediata apropiere a acesteia; 

 de a crea piedici navigaţiei; 

 de a polua apele Dunării. 

Transportatorul nu poartă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea banilor, hârtiilor de valoare, metalelor preţioase şi articolelor confecţionate din 

ele, podoabelor, operelor de artă şi altor valori, cu excepţia cazurilor când astfel de valori sunt predate spre păstrare şi acesta acceptă să le păstreze în condiţii de 

siguranţă. 

Transportatorul este în drept să amâne plecarea navei, să schimbe itinerarul, locul de îmbarcare şi/sau debarcare a pasagerului, dacă astfel de acţiuni sunt 

impuse de fenomene naturale, de condiţii sanitar-epidemiologice nefavorabile din portul de plecare, portul de destinaţie sau portul de escală din itinerariu, precum 

şi de alte evenimente şi fenomene independente de transportator, care fac imposibilă executarea contractului de transport fluvial de pasageri. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Va mulţumim!                                                                                                                                                        

  Echipa Green Village 


