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DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL                                      

                              

                                                                                                               Nr. 26884/1209 

Data:17.07.2019 

  

 

Referat de aprobare 

a ordinului ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

1013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE 

 

 

Navele care constituie deșeuri și care fac obiectul unui transport transfrontalier în 
vederea reciclării sunt reglementate de Convenția de la Basel din 22 martie 1989 privind 
controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora 
(„Convenția de la Basel”) și de Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 pune în aplicare Convenția de 
la Basel. 
 
Mecanismele de monitorizare a aplicării Convenţiei de la Basel, nu sunt adaptate la 
specificul navelor și al transportului maritim internațional, astfel că, s-a impus cooperarea  
dintre Organizația Internațională a Muncii (OIM), Organizația Maritimă Internațională (OMI) 
și Secretariatul Convenției de la Basel rezultând un acord cu privire la introducerea de 
cerințe obligatorii, la nivel global, menite să asigure o soluție eficientă și eficace pentru 
practicile nesigure și neecologice de reciclare a navelor, sub forma Convenției 
internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor („Convenția 
de la Hong Kong”).  
 
Convenția de la Hong Kong a fost adoptată la 15 mai 2009 sub auspiciile Organizației 
Maritime Internaționale. Convenția de la Hong Kong va intra în vigoare la 24 de luni de la 
ratificarea sa de către cel puțin 15 state ale căror flote comerciale reprezintă în total cel 
puțin 40 % din tonajul brut al flotei comerciale mondiale și al căror volum maxim anual de 
reciclare a navelor din ultimii 10 ani reprezintă în total nu mai puțin de trei la sută din 
tonajul brut al ansamblului flotelor comerciale aparținând acelorași state. Convenția 
vizează proiectarea, construirea, exploatarea și pregătirea navelor astfel încât să se 
faciliteze reciclarea sigură și rațională din punct de vedere ecologic, fără a pune în pericol 
siguranța și eficiența operațională a navelor. Totodată, aceasta stabileşte exploatarea 
instalațiilor de reciclare a navelor într-un mod sigur și rațional din punct de vedere 
ecologic, precum și un mecanism corespunzător de asigurare a respectării legislației 
pentru reciclarea navelor.  
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În acest moment convenţia nu este în vigoare la nivel 
internaţional. 
 
 
 
Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE, denumit în continuare regulament, are ca scop 
facilitarea ratificării anticipate a Convenției de la Hong Kong, atât în cadrul Uniunii, cât și 
în țări terțe, prin aplicarea unor inspecţii unitare pentru navele și instalațiile de reciclare 
a navelor conform convenției.  
 
Regulamentul are de asemenea ca scop reducerea disparităților dintre operatorii 
instalațiilor de reciclare din Uniune, cei din țările membre ale OCDE și cei din țările terțe 
relevante în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă și de standarde de mediu, 
precum și direcționarea navelor care arborează pavilionul unui stat membru către 
instalații de reciclare a navelor care practică metode sigure și raționale din punct de 
vedere ecologic de dezmembrare a navelor, în locul instalațiilor actuale care nu corespund 
standardelor, astfel cum se întâmplă în practica curentă. Astfel, va crește și 
competitivitatea reciclării și procesării sigure și ecologice a navelor în instalații de 
reciclare a navelor situate într-un stat membru. 
 
Scopul regulamentului este de a preveni, diminua, reduce la minimum și, în măsura în 
care este fezabil, de a elimina accidentele, vătămarea corporală și alte efecte negative 
asupra sănătății umane și mediului provocate de reciclarea navelor. Totodată, scopul 
regulamentului este de a spori siguranța, protecția sănătății umane și a mediului marin din 
Uniune pe durata ciclului de viață al navelor, asigurând în special faptul că deșeurile 
periculoase provenite în urma reciclării navelor fac obiectul unei gestionări raționale din 
punct de vedere ecologic.  
 
De asemenea, regulamentul prevede norme pentru asigurarea gestionării corespunzătoare 
a materialelor periculoase la bordul navelor. Regulamentul urmărește, de asemenea, 
facilitarea ratificării Convenției internaționale de la Hong Kong privind reciclarea sigură și 
ecologică a navelor din 2009 („Convenția de la Hong Kong”).  
 
În înţelesul art.3 alin. (1) pct. 9 şi al art. 19 alin.(1) şi alin. (2) al regulamentului, 
proiectul de ordin al ministrului transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
noiembrie 2013 privind reciclarea navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE, defineşte termenul de „administraţie” ca fiind 
Autoritatea Navală Română, şi prevede desemnarea unei persoane de contact din cadrul 
Autorităţii Navale Române cu atribuţii în inspecţia şi certificarea navelor în vederea 
reciclării. 

 
Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 
transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea 
navelor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 şi a Directivei 
2009/16/CE8, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl aprobaţi. 
 

 

DIRECTOR  
Gabriela MURGEANU 
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                                                  Nesecret 

 

 

O R D I N      Nr………. din ………….. 2019 

 
privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 şi a Directivei 2009/16/CE 

 

 
Ministrul transporturilor, 

 

Având în vedere:  

- referatul Direcției Transport Naval nr. 26884/1209/10.07.2019 referitor la Ordinul ministrului 

transporturilor privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1257/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE, 

 

Ținând cont de prevederile: 

Art.6 alin. (1), lit. b), art. 19 și ale  art. 22 alin. (2) și alin.(3) din Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind reciclarea navelor și de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE 

 

În temeiul: prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare, 

  

emite următorul  

 

O R D I N: 

 

Art. 1 – În înțelesul prevederilor art.3, pct.9, termenul de „administrație” înseamnă Autoritatea 

Navală Română, denumită în continuare ANR, autoritatea centrală de specialitate din subordinea 

Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor, căreia i se 

deleagă competențele pentru respectarea obligațiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion.  

 

Art. 2 - În aplicarea prevederilor art.6, alin. (1), lit. b), armatorul notifică în scris ANR, în termen de 

30 de zile, intenția de a recicla nava într-o anumită instalație sau în anumite instalații de reciclare a 

navelor. 

 

Art. 3 - (1) În aplicarea prevederilor art. 19 și ale art. 22 alin. (2) și (3), referitoare la nave, persoana 

de contact responsabilă cu informarea și consilierea persoanelor fizice sau juridice, respectiv 

persoana/persoanele responsabile de cooperarea bilaterală sau multilaterală între statele membre 

pentru a facilita prevenirea și depistarea eventualelor eludări și încălcări  de la prevederile 

regulamentului, se desemnează prin decizia directorului general al ANR. 

 (2) Decizia prevăzută la alin.(1) se notifică Comisiei de Ministerul Transporturilor. 

 



 

 

Art. 4 - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor 

prezentului ordin. 

 

Art. 5 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 
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