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Data:19.12.2017              

 
 

APROB 

Secretar de Stat 

Ionel MINEA 

 
 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
a Ordinului ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării 

amendamentelor la Convenția internațională privind standardele de pregătire a 
navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la 

Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendată, adoptate de 
Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.416(97) a Comitetului 

de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016 

 
 

  

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca 
agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi se ocupă cu elaborarea cadrului 
juridic, tehnic şi organizatoric privind navigaţia maritimă în apele internaţionale. Prin 
reglementările adoptate, OMI stabileşte cerinţele minime care se impun navelor 
comerciale care efectuează voiaje internaţionale, privind siguranţa navigaţiei, 
securitatea navelor şi a porturilor şi protecţia mediului, precum şi cerinţele privind 
modul de certificare şi pregătire a echipajelor ce îşi desfăşoară activitatea la bordul 
acestora. România a devenit membră a acestei organizaţii prin Decretul nr. 114/1965 şi 
în această calitate este parte la toate convenţiile internaţionale majore privind siguranţa 
navigaţiei şi prevenirea poluării de către navele maritime.  

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. 
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Una dintre cele mai importante convenţii privind siguranţa navei şi a echipajului 
este Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, 
brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart (STCW 1978), la care România a 
aderat prin Legea nr.107/1992. Prevederile acestei Convenții sunt perfecționate 
continuu prin rezoluții de amendare, adoptate în cadrul sesiunilor Comitetului de 
siguranță maritimă (MSC) al OMI; menționăm că toate amendamentele adoptate până 
la sesiunea 95-a au fost implementate în legislația națională prin acte normative 
specifice. 

La 25 noiembrie 2016 prin Rezoluția MSC.416(97) au fost adoptate noi 
amendamente la Convenția STCW 1978. 

Aceste amendamente constau în principal, în introducerea în capitolul V existent, 
a unei noi reguli V/4 prin care se descriu cerințele minime obligatorii necesare pentru 
instruirea și calificarea comandanților și ofițerilor de punte de pe navele care operează 
în apele polare care fac obiectul Codului internațional pentru nave care operează în ape 
polare (Codul polar) ce a fost adoptat de  OMI prin rezoluțiile MSC.385(94) și 
MEPC.264(68). 

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1404/2016 s-a dispus publicarea 
acceptării Codului Polar; acesta  a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2017. 

Menționăm faptul că în  DECIZIA (UE) 2016/2077 A CONSILIULUI din 17 

octombrie 2016 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii 
Europene în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) cu ocazia celei de a 
70-a sesiuni a Comitetului pentru protecția mediului marin și a celei de a 97-a sesiuni 

a Comitetului pentru siguranța maritimă, în ceea ce privește adoptarea 
amendamentelor aduse anexei VI la MARPOL, regulii II-1 din Convenția SOLAS, 
regulilor III/1.4, III/30 și III/37 din Convenția SOLAS, regulilor II-2/1 și II-2/10 din 

Convenția SOLAS, regulii II-1/3-12 din Convenția SOLAS, Convenției și Codului 
STCW, Codului pentru instalațiile de protecție contra incendiului și Codului din 2011 
privind programul de inspecții intensificate, se prevede la art.2(1)(e) că poziția Uniunii 
Europene este favorabilă adoptării modificării Convenției STCW,  Codului STCW  
precum și a  părților A și B din Codul STCW, așa cum sunt prevăzute în documentul 
MSC 96/25/add.1. 

Întrucât la 1 ianuarie  2018 vor fi îndeplinite condițiile de acceptare a 
amendamentelor adoptate prin Rezoluția MSC.416(97) (prin așa numita procedură de 
acceptare tacită) în conformitate cu prevederile specifice ale Convenției STCW 1978 
precizate în rezoluție, respectivele amendamente vor intra în vigoare pe plan 
internațional la 1 iulie 2018. 

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, cu modificările ulterioare, Ministerul Transporturilor, în 
calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin 
statului din acordurile și convențiile internaționale 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. 
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 Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al 

ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentelor la Convenția 
internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și 
efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa 
cum a fost amendată, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția 
MSC.416(97) a Comitetului de siguranță maritimă din 25 noiembrie 2016, pe care, 
dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați. 
 

 

 

DIRECTOR  

 

Gabriela MURGEANU 

 



 
 

 
 
 

O R D I N U L Nr………… din………………. 
 
 

pentru acceptarea amendamentelor la Conven ia interna ional  privind 
standardele de preg tire a navigatorilor, brevetare/atestare i efectuare a 

serviciului de cart, adoptat  la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), a a cum a fost 
amendat , adoptate de Organiza ia Maritim  Interna ional  prin Rezolu ia 
MSC.416(97) a Comitetului de siguran  maritim  din 25 noiembrie 2016 

 
 
Ministrul transporturilor, 
 
Având în vedere:   
- Referatul Direcției transport naval nr. 48418/2668 din 19.12.2017 privind 
standardele de preg tire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de 
cart, adoptat  la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost amendat , 
adoptate de Organizația Maritim  Internațional  prin Rezoluția MSC.416 (97) a 
Comitetului de siguranț  maritim  din 25 noiembrie 2016 
 
Ținând seama de prevederile: 
- art. XII(1)(a)(vii)(2) și ale art. XII(1)(a)(ix) din Convenția internațional  privind 
standardele de preg tire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de 
cart, adoptat  la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978) la care România a aderat prin 
Legea nr.107/1992, cu modific rile ulterioare 
- art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim 
și pe c ile navigabile interioare, republicat , cu modific rile și complet rile ulterioare, 
precum și ale  
- art. 2 pct. 20 din Hot rârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile și complet rile ulterioare, 
 
În temeiul : 
- art. 5 alin. (4) din Hot rârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modific rile și complet rile ulterioare, 
 
Emite prezentul, 
 

ORDIN 
 

Art. 1 - Se public  acceptarea amendamentelor la Convenția internațional  
privind standardele de preg tire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a 



 
 

serviciului de cart, adoptat  la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), așa cum a fost 
amendat , adoptate de Organizația Maritim  Internațional  prin Rezoluția MSC.416(97) 
a Comitetului de siguranț  maritim  din 25 noiembrie 2016, prev zute în anexa care 
face parte integrant  din prezentul ordin. 

 
Art. 2. – Prezentul ordin se întocmește într-un singur exemplar original. 
 
Art. 3. - Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I și 

intr  în vigoare la data de 1 iulie 2018. 
 

 
 
 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

LUCIAN OVA 
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IONEL MINEA 
 

 

SECRETAR GENERAL 
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Anexa la OMT nr……din ……… 

 

 

Rezoluția MSC.416(97) 

(adoptat  la 25 noiembrie 2016) 

 

AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONAL  DIN 1978 PRIVIND 

STANDARDELE DE PREG TIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE ŞI 
EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART (STCW), AȘA CUM A FOST AMENDAT  

 

 

COMITETUL DE SIGURANŢ  MARITIM , 
 
AMINTIND articolul 28(b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale 
referitor la funcțiile comitetului, 
 
AMINTIND, DE ASEMENEA, articolul XII din Convenția internațional  din 1978 privind 
standardele de preg tire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart 
(„Convenția”), referitor la procedurile de amendare a Convenției, 
 
AMINTIND, ÎN CONTINUARE, c  prin Rezoluția MSC.386(94), Comitetul a adoptat, printre 
altele, noul capitol XIV din Convenția internațional  din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe 
mare (SOLAS), așa cum a fost amendat , 
 
DE ASEMENEA,  AMINTIND, c  prin Rezoluția MSC.385(94), Comitetul a adoptat Codul 
internațional pentru nave care opereaz  în ape polare (Codul polar), care va avea efect de la 1 
ianuarie 2017 la intrarea în vigoare a noului capitol XIV din Convenția SOLAS, 
 
CONSTATÂND c  va exista o perioad  de tranziție între intrarea în vigoare a Codului polar și 
amendamentele la Convenției STCW și c  secțiunea B-V/g din Codul STCW conține îndrum ri 
referitoare la instruirea comandanților și ofițerilor pentru nave care opereaz  în apele polare care ar 
trebui s  fie aplicate de Administrații în perioada de tranziție, 
 
DE ASEMENEA,  AMINTIND, c   în cadrul celei de-a nou zeci și șasea sesiuni a sa, Comitetul a 
decis s  ofere Statelor membre cu o singur  rezoluție amendamentele la Convenție, inclusiv cele 
referitoare la Codul polar și la instruirea și certificarea specific  pe navele de pasageri, 
 
LUÂND ÎN CONSIDERARE, în cadrul celei de-a nou zeci și șaptea sesiuni a sa, amendamentele 
la Convenție propuse și difuzate în conformitate cu articolul XII(1)(a)(i) din aceasta, 
 
1 ADOPT , în conformitate cu articolul XII(1)(a)(iv) din Convenție, amendamentele la 
Convenție, al c ror text este prev zut în anexa la prezenta rezoluție; 
 
2 STABILEŞTE, în conformitate cu articolul XII(1)(a)(vii)(2) din Convenție, c  
amendamentele menționate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2018, cu excepția 
cazului în care pân  la aceast  dat  mai mult de o treime din P rți sau P rțile ale c ror flote 
comerciale reprezint  în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale de 
nave de 100 TRB sau mai mult au notificat Secretarului general al Organizației obiecțiile lor la 
aceste amendamente; 
 
3 INVIT  P rțile s  ia not  c , în conformitate cu articolul XII(1)(a)(ix) din Convenție, 
amendamentele anexate la prezenta, vor intra în vigoare la 1 iulie 2018, dup  acceptarea lor în 
conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 
 
4 ÎNDEAMN  P rțile s  implementeze mai repede amendamentele la regula I/1.1, regula I/11 
și regula V/4; 
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5 INVIT  P rțile s  recunoasc  certificatele navigatorilor eliberate mai repede de o Parte în 
conformitate cu paragraful 4 de mai sus și înainte de intrarea în vigoare a amendamentelor la regula 
V/4; 
 
6 SOLICIT  Secretarului general, în sensul articolului XII(1)(a)(v) din Convenție, s  
transmit  copii certificate ale prezentei rezoluții și ale textului amendamentelor cuprinse în anex  
tuturor P rților la Convenție;  
 
7 SOLICIT , DE ASEMENEA, Secretarului general s  transmit  copii ale acestei rezoluții și 
ale anexei sale membrilor Organizației care nu sunt P rți la Convenție. 
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ANEXA 
la Rezoluția MSC.416(97) 

 

 

AMENDAMENTE LA CONVENŢIA INTERNAŢIONAL  DIN 1978 PRIVIND 

STANDARDELE DE PREG TIRE A NAVIGATORILOR, BREVETARE/ATESTARE ŞI 
EFECTUARE A SERVICIULUI DE CART (STCW), AȘA CUM A FOST AMENDAT  

 

CAPITOLUL I 

 

Prevederi generale 

 

1 În regula I/1.1, se adaug  urm toarele definiții noi: 
 

„.42 Cod polar înseamn  Codul internațional pentru nave care opereaz  în ape polare, așa 
cum a fost definit în regula XIV/1.1 din SOLAS. 

 
.43 Ape polare înseamn   apele arctice și/sau zona Antarctica, așa cum au fost definite în 

regulile XIV/1.2. la XIV/1.4. din SOLAS. ” 
 

2 În regula I/11, dup  paragraful 3 existent, se introduce urm torul paragraf nou, și paragrafele 
urm toare se renumeroteaz  în consecinț : 
 

 „4 Fiecare comandant sau ofițer trebuie, pentru continuarea serviciului pe mare la 
bordul navelor care opereaz  în apele polare, s  îndeplineasc  cerințele de la paragraful 1 
din prezenta regul  și va trebui ca, la intervale de cel mult cinci ani, s  dovedeasc  
continuitatea competenței profesionale pentru navele care opereaz  în apele polare în 
conformitate cu paragraful 4, secțiunea A-1/11 din Codul STCW. ” 

 

CAPITOLUL V 

 

Cerințe speciale de instruire pentru personalul de pe anumite tipuri de nave 

 

3 În capitolul V, regula existent  V/2 se înlocuiește cu urm toarea: 

 „Regula V/2 

Cerințe minime obligatorii pentru instruirea și calificarea comandanților, ofițerilor,  
personalului nebrevetat și a altor categorii de personal de pe navele de pasageri  

1 Aceast  regul  se aplic  comandanților, ofițerilor, personalului nebrevetat și altor 
categorii de personal care execut  serviciul la bordul navelor de pasageri care efectueaz  
voiaje internaționale. Administrațiile trebuie s  determine aplicabilitatea acestor cerințe la 
personalul care execut  serviciul la bordul navelor de pasageri care efectueaz  voiaje 
interne.  

2 Înainte de a li se repartiza sarcini la bordul navelor, tot personalul care execut  
serviciul pe o nav  de pasageri trebuie s  îndeplineasc  cerințele din paragraful 1, secțiunea 
A-VI/1 din Codul STCW. 

3 Comandanții, ofițerii, personalul nebrevetat și alte categorii de personal care execut  
serviciul la bordul navelor de pasageri trebuie s  termine preg tirea și familiarizarea cerute 
prin paragrafele 5 - 9 de mai jos, în conformitate cu funcția, sarcinile și responsabilit țile lor. 

4 Comandanții, ofițerii, personalul nebrevetat și alte categorii de personal care trebuie 
s  fie instruiți în conformitate cu paragrafele 7 - 9 de mai jos trebuie, la intervale care nu 
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dep șesc cinci ani, s  efectueze un curs de perfecționare corespunz tor sau s  prezinte 
dovada c  au atins standardul de competenț  necesar în cursul ultimilor cinci ani. 

5 Personalul care execut  serviciul la bordul navelor de pasageri trebuie s  termine 
familiarizarea cu situațiile de urgenț  pe navele de pasageri corespunz tor cu funcția, 
sarcinile și responsabilit țile lui, așa cum este specificat în paragraful 1, secțiunea  A-V/2 
din Codul STCW. 

6 Personalul care deservește direct pasagerii din spațiile de pasageri de la bordul 
navelor de pasageri, trebuie s  termine instruirea de siguranț  specificat  în paragraful 2, 
secțiunea A-V/2 din Codul STCW. 

7 Comandanții, ofițerii, personalul nebrevetat calificați în conformitate cu capitolele II, 
III și VII și alte categorii de personal care au atribuții în rolurile de echipaj de acordare de 
asistenț  pasagerilor în situații de urgenț  la bordul navelor de pasageri, trebuie s  termine 
preg tirea în managementul comunit ților umane de pe nava de pasageri așa cum este 
specificat în paragraful 3, secțiunea A-V/2 din Codul STCW.  

8 Comandanții, șefii mecanic, ofițerii de punte secunzi, ofițerii mecanici secunzi și 
orice persoan  cu responsabilit ți în rolurile de echipaj pentru siguranța pasagerilor în 
situații de urgenț  la bordul navelor de pasageri, trebuie s  termine o form  de instruire 
aprobat  în managementul situațiilor de criz  și comportament uman, așa cum este specificat 
în paragraful 4, secțiunea A-V/2, din Codul STCW. 

9  Comandanții, șefii mecanic, ofițerii de punte secunzi, ofițerii mecanici secunzi și 
orice persoan  cu responsabilit ți imediate privind îmbarcarea și debarcarea pasagerilor, 
înc rcarea, desc rcarea, amararea m rfii sau închiderea deschiderilor din corpul navelor de 
pasageri ro-ro trebuie s  termine o form  aprobat  de instruire pentru siguranța pasagerilor, 
a m rfii și integritatea corpului navei, așa cum este specificat în paragraful 5, secțiunea A-
V/2 din Codul STCW. 

10 Administrațiile se vor asigura c  documentul justificativ de terminare a instruirii este 
eliberat fiec rei persoane considerate a fi calificate în conformitate cu paragrafele 6 -9  din 
aceast  regul ”. 

4 În capitolul V, se adaug  urm toarea nou  regul : 

 „Regula V/4 

Cerințe minime obligatorii pentru instruirea și calificarea comandanților și ofițerilor de 
punte de pe  navele care operează în apele polare 

1 Comandanții, ofițerii de punte secunzi și ofițerii ce au responsabilitatea cartului de 
navigație pe navele care opereaz  în apele polare trebuie s  dețin  un certificat de preg tire 
de baz  pentru navele care opereaz  în apele polare, conform cerințelor Codului polar. 

2 Fiecare candidat pentru un certificat de preg tire de baz  pentru navele care opereaz  
în apele polare trebuie s  fi terminat forma de preg tire aprobat  de baz  pentru navele care 
opereaz  în apele polare și s  îndeplineasc  standardul de competenț  specificat în 
paragraful 1, secțiunea A-V/4 din Codul STCW. 

3 Comandanții și ofițerii de punte secunzi de pe navele care opereaz  în apele polare 
trebuie s  dețin  un certificat de preg tire nivel avansat pentru navele care opereaz  în apele 
polare, conform cerințelor Codului polar.  

4 Fiecare candidat pentru un certificat de preg tire nivel avansat pentru navele care 
opereaz  în apele polare, trebuie: 
 

.1 s  îndeplineasc  cerințele pentru certificarea în preg tirea de baz  pentru 
navele care opereaz  în apele polare; 
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.2 s  fi efectuat cel puțin dou  (2) luni de stagiu de îmbarcare aprobat în 

compartimentul punte la nivel managerial sau în timpul îndeplinirii sarcinilor 
serviciului de cart la nivel operațional în apele polare sau alt stagiu de 
îmbarcare echivalent aprobat; și 

 

.3 s  fi terminat forma de preg tire aprobat  de nivel avansat pentru navele care 
opereaz  în apele polare și s  îndeplineasc  standardele de competenț  
specificate în paragraful 2, secțiunea A-V/4 din Codul STCW. 

 
5 Administrațiile se vor asigura c  un Certificat de aptitudini este emis navigatorilor 
care sunt calificați în conformitate cu paragraful 2 sau 4, dup  caz. 
 
Prevederi tranzitorii 

 
6 Pân  la 1 iulie 2020, navigatorii care au început stagiu de îmbarcare aprobat în apele 
polare înainte de 1 iulie 2018, trebuie s  fie în m sur  s  dovedeasc  faptul c  îndeplinesc 
cerințele de la paragraful 2 prin: 

 
.1 terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat  la bordul unei nave care 

opereaz  în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, 
îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel operațional sau 
managerial, pe o perioad  de cel puțin trei luni în total în ultimii cinci ani; sau 

 
.2 terminarea cu succes a unui curs de preg tire îndeplinind îndrum rile de 

preg tire stabilite de Organizație pentru navele care opereaz  în apele 
polare.* 

 
7 Pân  la 1 iulie 2020, navigatorii care au început stagiu de îmbarcare aprobat în apele 
polare înainte de 1 iulie 2018, trebuie s  fie în m sur  s  dovedeasc  faptul c  îndeplinesc 
cerințele de la paragraful 4 prin: 

 
.1 terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat  la bordul unei nave care 

opereaz  în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, 
îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel managerial, pe o 
perioad  de cel puțin trei luni în total în ultimii cinci ani; sau 

 
.2 terminarea cu succes a unui curs de preg tire îndeplinind îndrum rile de 

preg tire stabilite de Organizație pentru navele care opereaz  în apele polare* 
și terminarea unui stagiu de îmbarcare aprobat la bordul unei nave care 
opereaz  în apele polare sau a unui stagiu de îmbarcare echivalent aprobat, 
îndeplinind sarcini în compartimentul punte la nivel managerial, pe o 
perioad  de cel puțin dou  luni în total în ultimii cinci ani.” 

 
*** 

 
 

                                                           
* A se vedea secțiunea B-V/g din Codul STCW. 
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