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O R D I N  nr. ……..din …………… 
 

pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind preg tirea, 
brevetarea/atestarea i efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de 

Comitetul de siguran  maritim  al Organiza iei Maritime Interna ionale i 
difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017 

 
Ministrul transporturilor,  
 
Având în vedere referatul Direcției Transport Naval nr. 18296/909  din data de 
07.05.2018 privind publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind 
preg tirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), 
adoptate de Comitetul de siguranț  maritim  al Organizației Maritime 
Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017 
Ținând seama de prevederile regulii I/1, paragraful 2, pct.2 și 4 din anexa 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), la care România a aderat prin Legea nr.107/1992 
Luând în considerare prevederile art. 12 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 
19/1997 privind transporturile, republicat , cu modific rile și complet rile 
ulterioare, ale 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 și art. 4 alin. (1) pct. 1 din 
Hot rârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Transporturilor, cu modific rile și complet rile ulterioare, și 
În temeiul prevederilor 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  amendamentele la Partea B din Codul privind preg tirea, 
brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de 
Comitetul de siguranț  maritim   al Organizației Maritime Internaționale și 
difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017, prev zute în anexa 
care face parte integrant  din prezentul ordin. 
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Art. 2. – Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR 
 

LUCIAN OVA  
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SECRETAR DE STAT 

Ion IORD CHESCU 
 

 

SECRETAR GENERAL 

Elena PETRA CU 
 

 

NUME PRENUME FUNC IA 
PUBLIC  

SEMN TURA DATA NR. 
ÎNREGISTRARE 

Direc ia General  Anticorup ie în Transporturi, Administrativ i Juridic 

Anișoara CORNIL  

 

 

Director 
General 

   

Direc ia Afaceri Europene i Rela ii Interna ionale 

Gabriela SÎRBU 

 

 

Director    

Direc ia Transport Naval 

Gabriela MURGEANU 

 

 

Director    
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    DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL           

Nr.18296/909              

  

                      Data 07.05.2018             

 
 

REFERAT DE APROBARE 

 
a Ordinului ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la 

Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea 
serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al 

Organizației Maritime Internaționale și difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 

din 16 iunie 2017 

 

 

 Organizația Maritimă Internațională (OMI), cu sediul la Londra, activează ca 
agenție specializată a Organizației Națiunilor Unite și se ocupă cu elaborarea cadrului 
juridic, tehnic și organizatoric privind navigația maritimă în apele internaționale. Prin 
reglementările adoptate, OMI stabilește cerințele minime care se impun navelor 
comerciale care efectuează voiaje internaționale, privind siguranța navigației, 
securitatea navelor și a porturilor şi protecția mediului, precum și cerințele privind 
modul de certificare și pregătire a echipajelor ce își desfășoară activitatea la bordul 
acestora. România a devenit membră a acestei organizații prin Decretul nr. 114/1965 și 
în această calitate este parte la toate convențiile internaționale majore privind siguranța 
navigației și 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. 

Una dintre cele mai importante convenții privind siguranța navei și a echipajului 
este Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, 
brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart (Convenția STCW 1978), la care 
România a aderat prin Legea nr.107/1992.  

Recunoscând importanța stabilirii standardelor de competentă obligatorii detaliate 
şi a altor prevederi obligatorii necesare să se asigure că întregul personal navigant este 
educat şi instruit corespunzător, experimentat adecvat, calificat și competent pentru 
îndeplinirea sarcinilor lor într-o manieră care asigură siguranța vieții, proprietatea și 
securitatea pe mare precum și protecția mediului marin, în anul 1995, prin Conferința 
Părților la Convenția STCW 1978, prevederile cuprinse în anexa la respectiva convenție 
au fost complet revizuite, ocazie cu care s-a introdus în Convenția STCW 1978 
obligativitatea respectării noului Cod privind pregătirea, brevetarea/atestarea și 
efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la aceeași conferință.  
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Codul STCW a fost acceptat de România prin art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 
122/2000, aprobată prin Legea nr. 20/2001. 

  Codul STCW este structurat în două părți: Partea A intitulată „Standardele 

obligatorii în ceea ce privește dispozițiile din anexa la Convenția STCW”, și, respectiv, 
Partea B, intitulată „Recomandări orientative privitoare la prevederile Convenției 
STCW și ale anexei acesteia” care cuprinde recomandările orientative menite să ajute 
Părțile la convenție, precum și pe cei implicați în aplicarea sau impunerea măsurilor 
preconizate de aceasta pentru transpunerea efectivă și deplină a convenției în practică, 
într-o maniera uniformă. 

Prevederile Codului STCW sunt perfecționate continuu prin rezoluții de amendare 
adoptate de Comitetul de siguranță maritimă (MSC) al OMI. 
       În anul 2017 Comitetul a adoptat noi amendamente la Partea B din Codul STCW, 
care au fost difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13, și care constau în introducerea unei 
note de subsol la sfârșitul titlului secțiunii B-V/f - Îndrumări privind instruirea și 
experiența pentru personalul care operează sistemele de poziționare dinamică. 

Nota face referire la circulara MSC.1/Circ.738/Rev.2 - Linii directoare pentru 

instruirea operatorilor sistemului de poziționare dinamică (DP), Linii directoare ce 
sunt recomandate a fi aplicate pentru instruirea și experiența personalului principal al 
DP. Această circulară revizuită a fost adoptată la cea de-a nouă zeci și opta sesiune (7-
16 iunie 2017) de către Comitetul de siguranță maritimă.  
  În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 
privind transporturile, republicată, cu modificările ulterioare, ale 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, art. 4 alin. (1) pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind 
organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările 
ulterioare, Ministerul Transporturilor  aprobă potrivit legii instrucțiuni și regulamente 
obligatorii pentru activitățile de transport naval.  
 Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al 

ministrului transporturilor pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul 

privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), 
adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale și 
difuzate prin circulara STCW.6/Circ.13 din 16 iunie 2017, pe care, dacă sunteți de 
acord, vă rugăm să îl aprobați. 
 

 

DIRECTOR  

 
Gabriela MURGEANU 
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STCW.6/Circ.13 
16 June 2017 

 
AMENDMENTS TO PART B OF THE SEAFARERS' TRAINING, CERTIFICATION AND 

WATCHKEEPING (STCW) CODE 
 
 
1 The Maritime Safety Committee, at its ninety-eighth session (7 to 16 June 2017), 
adopted the following amendments to part B of the STCW Code. 
 
2 In section B-V/f, a footnote is added at the end of the existing title as follows: 
 
 "Section B-V/f 
 
 Guidance on the training and experience for personnel operating dynamic 

positioning systems* 
 

∗ Refer to MSC.1/Circ.738/Rev.2 on Guidelines for Dynamic Positioning System (DP) 
operator training for training and experience of key DP personnel" 

 
3 STCW Parties and all others concerned are invited to note the above and take action, 
as appropriate. 
 
 

___________ 



Anexa la OMT nr……din ……… 

 

 

 

ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ 

 

STCW.6/Circ.13 

16 iunie 2017 

 

AMENDAMENTE LA PARTEA B DIN CODUL PRIVIND PREGĂTIREA, 
BREVETAREA/ATESTAREA ŞI EFECTUAREA SERVICIULUI DE CART (CODUL STCW) 
 

 

1 Comitetul de siguranță maritimă, la a nouăzeci și opta sesiune a sa (între 7 și 16 iunie 2017), a 

adoptat următoarele amendamente la partea B din Codul STCW. 
 

2 În secțiunea B-V/f, la sfârșitul titlului existent se adaugă o notă de subsol după cum urmează: 
 

„Secțiunea B-V/f  

 

Îndrumări privind instruirea și experiența pentru personalul care operează sistemele de 
poziționare dinamică * 

___________________ 

*     Se face referire la MSC.1/Circ.738/Rev.2 privind Liniile directoare pentru instruirea 

operatorilor sistemului de poziționare dinamică (DP) pentru instruirea și experiența 
personalului principal al DP” 

 

3 Părțile la Convenția STCW și toate celelalte părți interesate sunt invitate să ia notă de cele de 
mai sus și să ia măsurile pe care le consideră adecvate.  
 

___________________ 
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