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DIREC IA TRANSPORT NAVAL            

 

          Nr. 48420/2669               

 Data: 19.12.2017             

 
APROB 

Secretar de Stat 

Ionel MINEA 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării 
amendamentelor la Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de 
inspec ii efectuate cu ocazia inspec iilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011) 

adoptate de Organiza ia Maritimă Interna ională prin Rezolu ia MSC.412(97) a 

Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016 

 
Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la 

Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor 
Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal 
elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru asigurarea siguranţei 
navigaţiei, securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului 
marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca urmare a 
aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea 
OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind 
siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către 
nave, adoptate sub egida organizației. 

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și 
sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea 
convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie. 

În vederea creșterii nivelului siguranţei maritime, precum şi a prevenirii poluării 
mediului marin de către nave, efectuarea unor inspecții tehnice la vrachiere şi petroliere, 
adecvate tipului constructiv și vechimii acestora, este de maximă importanță. Astfel, în 
anul 1993, Adunarea OMI a adoptat „Instrucţiunile privind programul intensificat de 
inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere” prin rezoluția 
A.744(18), care, inițial, aveau caracter de recomandare. În anul 1996 aceste instrucțiuni 
au devenit obligatorii în temeiul Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea 
vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS 1974), ca urmare a intrării în vigoare a 
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amendamentelor la convenţie adoptate prin Rezoluţia nr.1 a Conferinţei din 1994. 
Respectivele instrucțiuni au fost amendate ulterior în repetate rânduri. Precizăm faptul 
că România a aderat la Convenţia SOLAS 1974 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 
80/1979 și că toate reglementările OMI menționate anterior au fost implementate în 
legislația națională prin acte normative specifice. 

În anul 2011, Adunarea OMI, recunoscând faptul că, din cauza numeroaselor 
amendamente aduse rezoluției A.744(18), a devenit necesară revizuirea completă a 
acestor instrucțiuni pentru a se garanta aplicarea efectivă a dispozițiilor acestora și 
pentru a se păstra nivelul de siguranță cel mai ridicat posibil în practică, a adoptat un 
nou cod, cu titlul ,,Codul internațional din 2011 privind programul intensificat de 
inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)” 
prin rezoluția A.1049(27), care înlocuiește respectivele instrucțiuni. Codul ESP 2011 
are deci un caracter obligatoriu și este aplicabil de la 1 ianuarie 2014, odată cu intrarea 
în vigoare la aceeași dată a amendamentelor la Convenția SOLAS 1974 adoptate prin 
rezoluția MSC.325(90), care au fost acceptate de România prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1131/2013. 

Codul ESP 2011 a fost acceptat de România prin Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 1352/2013, iar rectificarea adusă Rezoluţiei A.1049(27) prin 
documentul A 27/Rez.1049/Corr.2 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 17 iunie 
2014 a fost implementată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1395/2014. 

Amendamentele ulterioare la Codul ESP 2011, adoptate prin Rezoluţia 
MSC.371(93) din 22 mai 2014, Rezoluţia MSC.381(94) din 21 noiembrie 2014 și 
Rezoluţia MSC.405(96) din 19 mai 2016, au fost implementate în legislația națională. 

Prin Rezoluţia MSC.412(97) din 25 noiembrie 2016, s-au adoptat noi 
amendamente care au ca scop alinierea prevederilor Codului ESP 2011 cu Cerințele 
unificate actualizate ale Asociației internaționale a societăților de clasificare, seria Z10 
(IACS UR seria Z10). Aceste amendamente se referă la inspecția amănunțită a spațiilor 
din dublu bordaj, inspecția și măsurarea grosimii elementelor de structură ale capacelor 
gurilor de magazie, încercarea tancurilor de marfă ale petrolierelor (enumerarea 
elementelor minime care trebuie să fie incluse în procedura privind încercarea tancurilor 
de marfă), efectuarea măsurătorilor de grosime cu ocazia inspecţiei de reînnoire. 

Întrucât la 1 ianuarie 2018 au fost îndeplinite condiţiile de acceptare a 
amendamentelor la Codul ESP 2011 adoptate prin Rezoluţia MSC.412(97) (prin aşa-
numita procedură de acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale 
Convenţiei SOLAS 1974 precizate în rezoluţie, respectivele amendamente vor intra în 
vigoare pe plan internaţional la 1 iulie 2018. 

De asemenea menţionăm că a fost exprimată o poziție favorabilă a Uniunii 
Europene, prin art.2 alin. (1) lit. (g) al Deciziei Consiliului nr. 2016/2077/UE din 17 
octombrie 2016, pentru  acceptarea amendamentelor la Codul ESP 2011, adoptate prin 
Rezoluţia MSC.412(97). 

 În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 
privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum și ale art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 
21/2015, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea 
la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale 
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la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al 
administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din 
domeniul său de activitate, la care România este parte și, implicit, a codurilor cu 
caracter obligatoriu în baza prevederilor respectivelor convenții. 

Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al 

ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul 

internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia 
inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP), adoptate de Organizaţia Maritimă 
Internaţională prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 

noiembrie 2016, pe care, dacă sunte i de acord, vă rugăm să îl aproba i. 
 
 

 

 

DIRECTOR  
 

Gabriela MURGEANU 

 



 

 

  
 

O R D I N U L Nr. ………. din ………………. 
 

pentru acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind 
programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi 
petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională 

prin Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 

2016 

 

Ministrul transporturilor, 

 

Având în vedere:   
- Referatul Direcției transport naval nr. 48420/2669 din 19.12.2017 pentru 

publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional din 2011 privind 
programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi 
petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016 

 

Ținând seamă de prevederile: 
- art. VIII (b)(vi)(2)(bb) şi ale art. VIII (b)(vii)(2) din Convenţia internaţională din 
1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), la care România a aderat 
prin Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, 

- art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim 
şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul : 

- art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

Emite prezentul, 

 

ORDIN 

 

Art. 1. – Se publică acceptarea amendamentelor la Codul internaţional din 2011 
privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi 
petroliere (Codul ESP 2011), cod pe care România l-a acceptat prin Ordinul ministrului 

transporturilor nr. 1.352/2013, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin 
Rezoluţia MSC.412(97) a Comitetului de siguranţă maritimă din 25 noiembrie 2016, 

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 



 

 

  

Art. 2. – Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

     

 

Art. 3. – Prezentul ordin se întocmește într-un singur exemplar original. 

 

 

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi 
intră în vigoare la data de 1 iulie 2018. 
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REZOLU IA MSC.412(97) 
(adoptat  la 25 noiembrie 2016) 

 
AMENDAMENTE LA CODUL INTERNA IONAL DIN 2011 PRIVIND PROGRAMUL 

INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU OCAZIA INSPEC IILOR LA 
VRACHIERE I PETROLIERE (CODUL ESP 2011) 

 
 
COMITETUL DE SIGURAN  MARITIM , 
 
AMINTIND articolul 28(b) din Conven ia privind crearea Organiza iei Maritime Interna ionale 
referitor la func iile Comitetului, 
 
LUÂND NOT  DE rezolu ia A.1049(27), prin care Adunarea a adoptat Codul interna ional din 
2011 privind programul intensificat de inspec ii efectuate cu ocazia inspec iilor la vrachiere i 
petroliere („Codul ESP 2011”), care a devenit obligatoriu în temeiul capitolului XI-1 din Conven ia 
interna ional  din 1974 pentru ocrotirea vie ii omene ti pe mare („Conven ia”), 
 
LUÂND NOT , DE ASEMENEA, DE articolul VIII(b) i regula XI-1/2 din Conven ie privind 
procedura de amendare a Codului ESP 2011, 
 
LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nou zeci i aptea sesiune a sa, amendamentele la Codul 
ESP 2011 propuse i difuzate în conformitate cu articolul VIII(b)(i) din Conven ie, 
 
1 ADOPT , în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Conven ie, amendamentele la Codul 
ESP 2011, al c ror text este prev zut în anexa la prezenta rezolu ie; 
 
2 STABILE TE, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conven ie, c  
amendamentele men ionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2018, în afar  de cazul 
când, înainte de aceast  dat , mai mult de o treime din Guvernele Contractante la Conven ie, sau 
Guvernele Contractante ale c ror flote comerciale reprezint  în total nu mai pu in decât 50% din 
tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiec iile lor la amendamente; 
 
3 INVIT  Guvernele Contractante la Conven ie s  ia not  de faptul c , în conformitate cu 
articolul VIII(b)(vii)(2) din Conven ie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2018, dup  
acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 
 
4 SOLICIT  Secretarului General, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) din Conven ie, s  
transmit  copii certificate ale prezentei rezolu ii i ale textului amendamentelor con inute în anex  
tuturor Guvernelor Contractante la Conven ie; 
 
5 SOLICIT , DE ASEMENEA, Secretarului General s  transmit  copii ale acestei rezolu ii i 
ale anexei sale Membrilor Organiza iei care nu sunt Guverne Contractante la Conven ie. 

 
  



 
ANEX  

la Rezolu ia MSC.412(97) 
 

AMENDAMENTE LA CODUL INTERNA IONAL DIN 2011 PRIVIND PROGRAMUL 
INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU OCAZIA INSPEC IILOR LA 

VRACHIERE I PETROLIERE (CODUL ESP 2011) 
 
 

ANEXA A 
 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU 
OCAZIA INSPEC IILOR LA VRACHIERE 

 
Partea A 

 
CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPEC IILOR LA VRACHIERELE CU SIMPLU BORDAJ 
 

 
1 Paragraful 1.5 se înlocuie te cu urm torul: 

 
„1.5 M sur tori de grosime i inspec ii am nun ite 
 
În cadrul oric rui tip de inspec ie, i anume inspec iile de reînnoire, intermediare, anuale sau 
alte inspec ii având scopul celor men ionate anterior, pentru elementele structurale din 
zonele în care se prevede efectuarea inspec iilor am nun ite, m sur torile de grosime, atunci 
când sunt prev zute de anexa 2, trebuie s  fie efectuate simultan cu inspec iile am nun ite.” 

 
2 Paragraful 2.4.4 se înlocuie te cu urm torul: 

 
„2.4.4 Inspec ia am nun it  i m surarea grosimii3 tablelor capacelor şi ramelor gurilor de 
magazii, cât şi a elementelor de rigidizare trebuie s  fie efectuate a a cum se indic  în 
anexele 1 i 2. 
__________________ 
3
 În cazul capacelor gurilor magaziilor de marf  de concep ie aprobat , a c ror structur  nu permite 

accesul la p r ile interne, inspec ia am nun it /m surarea grosimii trebuie s  fie efectuate în p r ile 
accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.” 

 
ANEXA 1 

 
CERINŢE PRIVIND INSPECŢIA AM NUNŢIT  EFECTUAT  CU OCAZIA 

INSPECŢIILOR DE REÎNNOIRE 
 
3 Nota (D) se înlocuie te cu urm toarea: 
 

„(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marf . În cazul capacelor gurilor magaziilor 
de marf  de concep ie aprobat  a c ror structur  nu permite accesul la p r ile interne, 
inspec ia am nun it /m surarea grosimii trebuie s  fie efectuate în p r ile accesibile 
ale structurii capacelor gurilor de magazie.” 

 
Partea B 

 
CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPEC IILOR LA VRACHIERELE CU DUBLU BORDAJ 



 
 
 
4 Paragraful 1.5 se înlocuie te cu urm torul: 

 
„1.5 M sur tori de grosime i inspec ii am nun ite 
 
În cadrul oric rui tip de inspec ie, i anume inspec iile de reînnoire, intermediare, anuale sau 
alte inspec ii având scopul celor men ionate anterior, pentru elementele structurale din 
zonele în care se prevede efectuarea inspec iilor am nun ite, m sur torile de grosime, atunci 
când sunt prev zute de anexa 2, trebuie s  fie efectuate simultan cu inspec iile am nun ite.” 

 
5 Paragraful 2.4.4 se înlocuie te cu urm torul: 
 

„2.4.4 Inspec ia am nun it  i m surarea grosimii3 tablelor capacelor şi ramelor gurilor de 
magazii, cât şi a elementelor de rigidizare trebuie s  fie efectuate a a cum se indic  în 
anexele 1 i 2. 
__________________ 
3
 În cazul capacelor gurilor magaziilor de marf  de concep ie aprobat , a c ror structur  nu permite 

accesul la p r ile interne, inspec ia am nun it /m surarea grosimii trebuie s  fie efectuate în p r ile 
accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.” 

 
ANEXA 1 

 
CERIN E PRIVIND INSPEC IA AM NUN IT  EFECTUAT  CU OCAZIA 

INSPEC IILOR DE REÎNNOIRE  
 

Apendice 1 – Cerințe minime privind inspecția amănunțită efectuată cu ocazia inspecției de 
reînnoire la vrachierele cu dublu bordaj, cu excepția mineralierelor 

 
5 ani < Vechime  10 ani – Inspec ia de reînnoire nr. 2 
 
6 Al treilea paragraf din coloan  se înlocuie te cu urm torul: 

 
 „25% din coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatur  sau 25% 
din longitudinale în cazul sistemului longitudinal de osatur , situate pe înveli ul bordajului 
i dublu bordajului în p r ile dinspre prova, pupa i din mijloc ale tancurilor din dublu bord 

situate cel mai în prova. (B)” 
 
10 ani < Vechime  15 ani – Inspec ia de reînnoire nr. 3 
 
7 Al treilea paragraf din coloan  se înlocuie te cu urm torul: 

 
„25% din coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatur  sau 25% din 
longitudinale în cazul sistemului longitudinal de osatur , situate pe înveli ul bordajului i 
dublu bordajului în p r ile dinspre prova, pupa i din mijloc ale tuturor tancurilor din dublu 
bord. (B)” 

 
Vechime > 15 ani – Inspec ia de reînnoire nr. 4 i urm toarele 
 
8 Al treilea paragraf din coloan  se înlocuie te cu urm torul: 

 
„Toate coastele transversale simple în cazul sistemului transversal de osatur  sau toate 
longitudinalele în cazul sistemului longitudinal de osatur , situate pe înveli ul bordajului i  



dublu bordajului în p r ile dinspre prova, pupa i din mijloc ale tuturor tancurilor din dublu 
bord. (B)” 

 
9 Nota (D) se înlocuie te cu urm toarea: 

 
„(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marf . În cazul capacelor gurilor magaziilor 

de marf  de concep ie aprobat , a c ror structur  nu permite accesul la p r ile 
interne, inspec ia am nun it /m surarea grosimii trebuie s  fie efectuate în p r ile 
accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.” 

 

Apendice 2 – Cerințe minime privind inspecția amănunțită efectuată cu ocazia inspecției de 
reînnoire la mineraliere 
 
10 Nota (D) se înlocuie te cu urm toarea: 
 

„(D) Capacele şi ramele gurilor magaziilor de marf . În cazul capacelor gurilor magaziilor 
de marf  de concep ie aprobat , a c ror structur  nu permite accesul la p r ile 
interne, inspec ia am nun it /m surarea grosimii trebuie s  fie efectuate în p r ile 
accesibile ale structurii capacelor gurilor de magazie.” 

 
ANEXA 2 

 
CERIN E PRIVIND M SUR TORILE DE GROSIME EFECTUATE CU OCAZIA 

INSPEC IILOR DE REÎNNOIRE 
 
5 ani < Vechime  10 ani – Inspec ia de reînnoire nr. 2 
 
11 Paragraful 3 se înlocuie te cu urm torul: 

 
„3 M sur toarea, pentru evaluarea general  şi înregistrarea caracteristicilor de 

coroziune, a acelor elemente structurale supuse inspecţiei am nunţite conform anexei 
1/apendicele 1 sau anexei 1/apendicele 2, dup  caz.” 

 
10 ani < Vechime  15 ani – Inspec ia de reînnoire nr. 3 
 
12 Paragraful 3 se înlocuie te cu urm torul: 
 

„3 M sur toarea, pentru evaluarea general  şi înregistrarea caracteristicilor de 
coroziune, a acelor elemente structurale supuse inspecţiei am nunţite conform anexei 
1/apendicele 1 sau anexei 1/apendicele 2, dup  caz.” 

 
ANEXA B 

 
CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU 

OCAZIA INSPEC IILOR LA PETROLIERE 
 

Partea A 
 

CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU 
OCAZIA INSPEC IILOR LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP 

 
13 Paragraful 1.5 se înlocuie te cu urm torul: 

 
„1.5 M sur tori de grosime i inspec ii am nun ite 



 
În cadrul oric rui tip de inspec ie, i anume inspec ii de reînnoire, intermediare, anuale sau 
alte inspec ii având scopul celor men ionate anterior, pentru elementele structurale din 
zonele în care se prevede efectuarea inspec iilor am nun ite, m sur torile de grosime, atunci 
când sunt prev zute de anexa 2, trebuie s  fie efectuate simultan cu inspec iile am nun ite.” 
 

14 Paragraful 2.5.6 se înlocuie te cu urm torul: 
 

„2.5.6 În cazul în care trebuie s  fie m surate dou  sau trei secţiuni, cel puţin una trebuie s  
includ  un tanc de balast situat la o distanţ  mai mic  sau egal  cu 0,5L fa  de mijlocul 
navei. În cazul petrolierelor cu lungimea mai mare sau egal  cu 130 m (a a cum s-a definit 
în Conven ia interna ional  asupra liniilor de înc rcare în vigoare) i cu vechimea peste 10 
ani, pentru evaluarea rezisten ei longitudinale a navei, conform prevederilor de la 8.1.2, 
metoda de prelevare a probelor în cadrul m sur torilor de grosime este indicat  în Anexa 
12.” 

 
15 Paragraful 2.6.1.1 se înlocuie te cu urm torul: 
 

„.1 procedura de încercare a tancului, care specific  în l imile de umplere, tancurile ce 
urmeaz  s  fie umplute i pere ii ce urmeaz  s  fie supu i încerc rii, a fost transmis  
de c tre armator şi revizuit  de c tre Administraţie sau organizaţia recunoscut , 
înainte ca încercarea s  fie realizat ;” 

 
ANEXA 1 

 
CERIN E MINIME PRIVIND INSPEC IA AM NUN IT  EFECTUAT  CU OCAZIA 

INSPEC IEI DE REÎNNOIRE LA PETROLIERELE CU DUBLU CORP 
 
16 Nota (7) se înlocuie te cu urm torul: 
 

„(7) Coasta înt rit  dintr-un tanc de marf  de hidrocarburi înseamn  traversa de punte, 
elementele structurale ale peretelui longitudinal şi traversele nepuntite, dac  exist , inclusiv 
elementele structurale adiacente.” 

 
Partea B 

 
CODUL PRIVIND PROGRAMUL INTENSIFICAT DE INSPEC II EFECTUATE CU 
OCAZIA INSPEC IILOR LA PETROLIERE ALTELE DECÂT PETROLIERELE CU 

DUBLU CORP 
 

17 Paragraful 1.5 se înlocuie te cu urm torul: 
 

„1.5 M sur tori de grosime i inspec ii am nun ite 
 
În cadrul oric rui tip de inspec ie, i anume inspec ii de reînnoire, intermediare, anuale sau 
alte inspec ii având scopul celor men ionate anterior, pentru elementele structurale din 
zonele în care se prevede efectuarea inspec iilor am nun ite, m sur torile de grosime, atunci 
când sunt prev zute de anexa 2, trebuie s  fie efectuate simultan cu inspec iile am nun ite.” 

 
18 Paragraful 2.6.1.1 se înlocuie te cu urm torul: 
 

 
„.1 procedura de încercare a tancului, care specific  în l imile de umplere, tancurile ce 

urmeaz  s  fie umplute i pere ii ce urmeaz  s  fie supu i încerc rii, a fost transmis  



de c tre armator şi revizuit  de c tre Administraţie sau organizaţia recunoscut , 
înainte ca încercarea s  fie realizat ;” 

 
 

*** 
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