
 
 

ORDIN Nr. ........... din ................ 
 

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor 
nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi conţinutului carnetelor de 
marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru 
personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi 
conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe c ile 
navigabile interioare 
 
Ministrul transporturilor, 
 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. 40332/2201 din 
06.12.2017 privind  modificarea şi completarea Ordinului ministrului 
transporturilor nr. 1.266 /2014 privind aprobarea formei şi conţinutului 
carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru 
personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi 
conţinutului documentelor de atestare pentru personalul navigant pe c ile 
navigabile interioare,   
ținând seama de prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 302/2017 
pentru publicarea accept rii amendamentelor la Convenţia internaţional  privind 
standardele de preg tire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a 
serviciului de cart, adoptat  la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), aşa cum a 
fost amendat , adoptate de Organizaţia Maritim  Internaţional  prin Rezoluţia 
MSC.396(95) a Comitetului de siguranţ  maritim  din 11 iunie 2015, precum și 
ale Ordinului ministrului transporturilor nr. 303 din 7 martie 2017 pentru 
publicarea accept rii amendamentelor la Codul privind preg tirea, 
brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de 
Organizaţia Maritim  Internaţional  prin Rezoluţia MSC.397(95) a Comitetului 
de siguranţ  maritim  din 11 iunie 2015, 
în temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 
privind transporturile, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, ale 
art. 55 alin. (5), ale art. 62 alin. (2) şi ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/1997 privind transportul maritim şi pe c ile navigabile interioare, 
republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, ale art. 4 lit. I pct. 2 şi 4 
din anexa nr. 1 la Hot rârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorit ţii Navale Române, cu modific rile ulterioare, precum şi 
ale art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi 



funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare,   

  

Emite prezentul,  
 

ORDIN 
 
Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea 
formei şi conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de 
capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, 
precum şi a formei şi conţinutului documentelor de atestare pentru personalul 
navigant pe c ile navigabile interioare, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 648 din 3 septembrie 2014, se modific  şi se 
completeaz  dup  cum urmeaz : 
 
1. La articolul 1, alineatul (1) se modific  şi va avea urm torul cuprins:  
„Art. 1 - (1) Se aprob  forma şi conţinutul carnetelor de marinar, brevetelor, 
certificatelor de capacitate şi atestatelor pentru personalul navigant maritim şi 
maritim portuar, precum şi forma şi conţinutul documentelor de atestare pentru 
personalul navigant pe c ile navigabile interioare, prev zute în anexele nr. 1-
17.” 
 
2. Articolul 4 se modific  şi va avea urm torul cuprins: 
„Art. 4 - Anexele nr. 1-17 fac parte integrant  din prezentul ordin.” 
 
3. Dup  anexa nr. 15, se introduc dou  noi anexe, anexele nr. 16 şi nr. 17, având 
cuprinsul prev zut în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin. 
 
Art. II. - Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

MINISTRY OF TRANSPORTS 

 AUTORITATEA NAVAL  ROMÂN  
THE ROMANIAN NAVAL AUTHORITY 

 

ATESTAT 
C E R T I F I C A T E OF PROFICIENCY 

 
EMIS ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONVEN IEI INTERNA IONALE PRIVIND STANDARDELE DE 

PREG TIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE ŞI EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART,  
STCW 1978, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT  

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS, CERTIFICATION AND 

WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, STCW 1978, AS AMENDED 

 

 
Guvernul României certific  faptul c   ...................................................................................... .................................  are calificarea necesar  
stabilit  
The Government of Romania certifies  that                                                                                                                      has been found duly qualified 

în  conformitate  cu  prevederile  regulii  V/3 paragraful  4 și 5  din  Conven ia  mai  sus  men ionat , astfel cum a fost modificat ,  
in  accordance  with  the  provisions  of  regulation  V/3  paragraph  4 and 5 of  the  above  Convention, as amended  

şi  a  sec iunii   A-V/3  paragraful  1 a Codului STCW, astfel cum a fost modificat  şi  este  declarat  competent  pentru  îndeplinirea   
and  section  A-V/3  paragraph  1   of  the  STCW  Code, as amended, and  has  been  found competent  to  perform  functions,  

de  atribu ii la  bordul  navelor care fac obiectul Codului IGF 
on  board  of ships subject to the IGF Code  

 
     Certificat nr. FIGF………… 
     Certificate No.  

             

 

Data emiterii ......................                           Valabil pân  la................................. 
Issued on                                                           Valid until 

     Ştampila, 
   Official Seal 

Semn tura func ionarului legal autorizat: …………………………………. 
Signature of duly authorized official                  

  
Numele func ionarului legal autorizat:      ………………………………….. 
Name of duly authorized official                         

    CNP şi data naşterii posesorului .................................................................. 
     ID no and date of birth of the holder of the certificate       

T
ip

 F
IG

F
 

     Semn tura posesorului .................................................................................  
     Signature of the holder of the certificate            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Originalul atestatului trebuie p strat la bord pe perioada serviciului conform prevederilor regulii I/2 paragraful 11 din Conven ie 

The original of the certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the Convention while serving on board. 
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Anexa nr. 1  la OMT nr. ………… 



Anexa nr. 1  la OMT nr. …………. 

 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 

MINISTRY OF TRANSPORTS 

 AUTORITATEA NAVAL  ROMÂN  
THE ROMANIAN NAVAL AUTHORITY 

 

ATESTAT 
C E R T I F I C A T E OF PROFICIENCY 

 
EMIS ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE CONVEN IEI INTERNA IONALE PRIVIND STANDARDELE DE 

PREG TIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE ŞI EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART, 
STCW 1978, ASTFEL CUM A FOST MODIFICAT ,  

ISSUED UNDER THE PROVISIONS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS, CERTIFICATION AND 

WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, STCW 1978, AS AMENDED 

 

 
Guvernul României certific  faptul c  ........................................................................................................   are calificarea necesar  stabilit  
The Government of Romania certifies  that                                                                                                         has been found duly qualified 

în  conformitate  cu  prevederile  regulii  V/3  paragraful  7 și 8  din  Conven ia  mai  sus  men ionat ,  astfel cum a fost modificat ,  
in  accordance  with  the  provisions  of  regulation  V/3  paragraph  7 and 8  of  the  above  Convention, as amended , 

şi  a  sec iunii  A-V/3  paragraful  2  a  Codului STCW, astfel cum a fost modificat  şi  este  declarat  competent  pentru  îndeplinirea   
and  section  A-V/3  paragraph 2 of  the  STCW  Code , as amended, and  has  been  found  competent  to perform  functions,   

de  atribu ii  la  bordul  navelor  care fac obiectul Codului IGF 
on  board  of ships subject to the IGF Code 
 

   Certificat nr. SIGF………. 
   Certificate No.  

             

 Data emiterii .......................................           Valabil pân  
la..................................... 

 Issued on                                                           Valid until 

 

   Ştampila, 
   Official Seal 

Semn tura func ionarului legal 
autorizat:…………………………………………. 
Signature of duly authorized official                      

 

 Numele func ionarului legal 
autorizat:…………………………………………….. 
Name of duly authorized official                         

 

  CNP şi data naşterii posesorului ....................................................................  
   ID No. and date of birth of the holder of the certificate       

 

 

 

 

 

   Semn tura posesorului  ..................................................................................  
   Signature of the holder of the certificate            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Originalul atestatului trebuie p strat la bord pe perioada serviciului conform prevederilor regulii I/2 paragraful 11 din Conven ie 

               The original of the certificate must be kept available in accordance with regulation I/2, paragraph 11 of the Convention while serving on a board. 
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