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              Nesecret 
 
 
DIREC IA TRANSPORT NAVAL            

       Nr. 7722/348                 
                   Data 05.04.2018           

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

al Ordinului ministrului transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la 
Conven ia interna ională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost 
modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa V la MARPOL 
(Substan ele HME și modelul Jurnalului de înregistrare a opera iunilor de descărcare a gunoiului), 
adoptate de Organiza ia Maritimă Interna ională prin Rezolu ia MEPC.277(70) a Comitetului pentru 
protec ia mediului marin din 28 octombrie 2016  

 
 
Organizația Maritimă Internațională (OMI), înființată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu 

sediul la Londra, este instituția specializată din sistemul Națiunilor Unite în domeniul navigației 
maritime comerciale internaționale și are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic și 
organizatoric pentru asigurarea siguranței navigației, securității navelor și a instalațiilor portuare și 
prevenirii poluării mediului marin de către nave. România este stat membru al acestei organizații ca 
urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenția de la Geneva din 1948 privind crearea OMI 
și în prezent este parte la toate convențiile internaționale principale privind siguranța maritimă, 
securitatea maritimă și 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. 

 
Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost 

modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta și ulterior prin Protocolul din 1997, cunoscută 
sub abrevierea MARPOL, este cea mai importantă convenție privind prevenirea poluării mediului marin 
de către nave, atât din cauze care țin de operarea navelor, cât și din cauza unor accidente. 

 
Convenția inițială MARPOL 73 a fost adoptată la 2 noiembrie 1973 și se referă la poluarea cu 

hidrocarburi, substanțe lichide nocive, substanțe dăunătoare ambalate în pachete, ape uzate și 
gunoaie. Prin Protocolul din 1978 s-au adoptat măsuri speciale privind petrolierele, iar convenția 
inițială trebuie citită numai împreună cu acest protocol, fiind cunoscută sub abrevierea MARPOL 73/78.  

 
MARPOL 73/78 a inclus 5 anexe, dintre care numai Anexa I și Anexa II sunt obligatorii pentru 

statele părți. Aplicarea celorlalte anexe se face în urma unor acceptări explicite din partea statelor.  
 
Aceste anexe sunt: 
• Anexa I - Reguli pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi; 
• Anexa II - Reguli pentru controlul poluării cu substanțe lichide nocive în vrac; 
• Anexa III - Reguli pentru prevenirea poluării cu substanțe dăunătoare transportate pe 

mare sub formă ambalată; 
•         Anexa IV - Reguli pentru prevenirea poluării cu ape uzate de la nave; 
• Anexa V - Reguli pentru prevenirea poluării cu gunoi de la nave. 
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România a aderat la MARPOL 73/78 – Anexele I și II și a acceptat Anexa V prin Legea nr. 6/1993. 
Anexa III a fost acceptată în forma sa revizuită prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2001 care a fost 
aprobată prin Legea nr. 750/2001. Anexa IV revizuită la MARPOL 73/78 a fost acceptată prin Legea nr. 
305/2005.  

 
Prin Protocolul din 1997 a fost adăugată Anexa VI - Reguli privind prevenirea poluării 

atmosferei de către nave. România a aderat la Protocolul din 1997 și implicit a acceptat Anexa VI la 
MARPOL 73/78 prin Legea nr. 269/2006. 

 
În conformitate cu art. 38(a) al Convenției privind crearea OMI, referitor la funcțiile conferite 

Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC) prin convențiile internaționale pentru prevenirea 
și controlul poluării marine, acest comitet poate adopta rezoluții prin care se modifică textul 
convențiilor sau anexelor la acestea. 

 
În conformitate cu art. 16 al Convenției MARPOL din 1973 și cu art. VI al Protocolului din 1978 

la aceasta, care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978, MEPC poate 
adopta amendamente la anexele convenției și la apendicele acestora.  

 
De asemenea, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al Convenției MARPOL din 1973, MEPC poate 

stabili ca amendamentele să se considere ca fiind acceptate la o anumită dată, cu excepția cazului în 
care înainte de această dată, cel puțin o treime din părți sau părțile ale căror flote comerciale 
reprezintă în total nu mai puțin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat 
OMI obiecțiile lor la aceste amendamente. 

Această procedură simplificată prevăzută de convenție este denumită „procedura de acceptare 
tacită” și se coroborează cu procedura de intrare în vigoare a respectivelor amendamente, cuprinsă în 
art. 16(2)(g)(ii) al Convenției MARPOL din 1973. 

 
Prin Rezoluția MEPC.201(62) a Comitetului pentru protecția mediului marin au fost adoptate 

amendamente la Anexa V la MARPOL, rezultând un text integral revizuit, care include și 
amendamentele adoptate anterior acestei sesiuni. Ulterior, prin Rezoluțiile MEPC.216(63), 
MEPC.246(66) și MEPC.265(68) au fost adoptate o serie de amendamente la această anexă, pe care 
România le-a acceptat și le-a publicat în Monitorul Oficial al României în temeiul unor ordine ale 
ministrului transporturilor. 

 
Prin Rezoluția MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 octombrie 

2016 au fost adoptate noi amendamente la Anexa V la MARPOL care se referă la substanțele 
dăunătoare pentru mediul marin (HME) și la modelul Jurnalului de înregistrare a operațiunilor de 
descărcare a gunoiului  

 
Amendamentele sunt adoptate în conformitate cu articolul 16(2)(d), au fost acceptate tacit la 

data de 1 septembrie 2017 în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) și au intrat în vigoare la 1 martie 
2018 în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) din MARPOL. 

 
În conformitate cu prevederile art. 32, coroborate cu prevederile art. 24 alin.(1), din Legea nr. 

590/2003 privind tratatele, textele modificărilor la tratatele la care România este parte, trebuie să fie 
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
Coroborând această prevedere cu atribuțiile Ministerului Transporturilor cuprinse în 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 cu cele cuprinse în art. 2 pct. 20 din 
Hotărârea Guvernului nr. 21/2015, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul 
Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transportului maritim și pe căile 
navigabile, respectiv de organ de specialitate al administrației publice centrale, asigură ducerea la 
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îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România 
este parte și, respectiv, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de 
activitate.  

 
 Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 
transporturilor privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Convenția internațională 
din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 
referitor la aceasta - Amendamente la Anexa V la MARPOL (Substanțele HME și modelul Jurnalului de 
înregistrare a operațiunilor de descărcare a gunoiului), adoptate de Organizația Maritimă 
Internațională prin Rezoluția MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecția mediului marin din 28 
octombrie 2016, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm să îl aprobați. 

 

 

 

 

 

           
           DIRECTOR  
 
     Gabriela MURGEANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Liliana Sitaru 



1 

 

 
 

O R D I N  nr. ……..din …………… 
 

privind publicarea accept rii amendamentelor la anexa la Convenţia 
internaţional  din 1973 pentru prevenirea polu rii de c tre nave, aşa cum a fost 
modificat  prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la 
Anexa V la MARPOL (Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a 
operaţiunilor de desc rcare a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritim  
Internaţional  prin Rezoluţia MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia 
mediului marin din 28 octombrie 2016 

 
Ministrul transporturilor,  
V zând referatul Direc iei Transport Naval nr.7722/348 din 05.04.2018 privind 

publicarea accept rii amendamentelor la anexa la Convenţia internaţional  din 1973 
pentru prevenirea polu rii de c tre nave, aşa cum a fost modificat  prin Protocolul din 
1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa V la MARPOL (Substanţele HME 
şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de desc rcare a gunoiului), 
adoptate de Organizaţia Maritim  Internaţional  prin Rezoluţia MEPC.277(70) a 
Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016 

inând seama de prevederile art. 16(2)(f)(iii) şi ale art. 16(2)(g)(ii) din 
Convenţia internaţional  din 1973 pentru prevenirea polu rii de c tre nave, la care 
România a aderat prin Legea nr. 6/1993  

 Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului               
nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe c ile navigabile interioare, republicat , 
cu modific rile şi complet rile ulterioare 

În temeiul prevederilor 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. 1. – Se public  amendamentele la anexa la Convenţia internaţional  din 
1973 pentru prevenirea polu rii de c tre nave, aşa cum a fost modificat  prin 
Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la Anexa V la MARPOL 
(Substanţele HME şi modelul Jurnalului de înregistrare a operaţiunilor de desc rcare 
a gunoiului), adoptate de Organizaţia Maritim  Internaţional  prin Rezoluţia 
MEPC.277(70) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 28 octombrie 2016, 
prev zut  în anexa care face parte integrant  din prezentul ordin. 
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Art. 2 – Autoritatea Naval  Român  va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

 
Art. 3 – Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
 
 
 

 
MINISTRUL TRANSPORTURILOR 

 
Lucian OVA  
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SECRETAR DE STAT 
Ionel MINEA 

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 

Ani oara CORNIL  

 

 

Director 
General 

   

Direc ia Afaceri Europene i Rela ii Interna ionale 

Gabriela SÎRBU 

 

 

Director    

Direc ia Tansport Naval 

Gabriela MURGEANU 

 

 

Director    
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Anexa la OMT nr…… din ……. 
 

REZOLU IA MEPC.277(70) 

 

(Adoptat  la 28 octombrie 2016) 

 

AMENDAMENTE LA ANEXA LA CONVEN IA INTERNA IONAL  DIN 1973 PENTRU 

PREVENIREA POLU RII DE C TRE NAVE, A A CUM A FOST MODIFICAT  PRIN 
PROTOCOLUL DIN 1978 REFERITOR LA ACEASTA  

 

Amendamente la Anexa V la MARPOL 

 

(Substan ele HME i modelul Jurnalului de înregistrare a opera iunilor de desc rcare a 
gunoiului) 

 
COMITETUL PENTRU PROTEC IA MEDIULUI MARIN, 
 
AMINTIND articolul 38(a) al Conven iei privind crearea Organiza iei Maritime Interna ionale 
referitor la func iile Comitetului pentru protec ia mediului marin conferite acestuia prin conven iile 
interna ionale pentru prevenirea i controlul polu rii marine de la nave,  
 
LUÂND NOT  de articolul 16 al Conven iei interna ionale din 1973 pentru prevenirea polu rii de 
c tre nave, a a cum a fost modificat  prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL), care 
specific  procedura de amendare i confer  organismului corespunz tor al Organiza iei func ia de a 
examina i adopta amendamente la aceasta,  
 
LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a aptezecea sa sesiune, amendamentele propuse la Anexa 
V la MARPOL referitoare la substan ele d un toare pentru mediul marin (HME) i la modelul 
Jurnalului de înregistrare a opera iunilor de desc rcare a gunoiului, 
 
1 ADOPT , în conformitate cu articolul 16(2)(d) al MARPOL, amendamentele la Anexa V la 
MARPOL, al c ror text este prezentat în anexa la prezenta rezolu ie; 
 
2 STABILE TE, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al MARPOL, c  amendamentele se 
vor considera ca fiind acceptate la 1 septembrie 2017, în afara cazului în care, înainte de aceast  
dat , cel pu in o treime din P r i sau P r ile ale c ror flote comerciale reprezint  în total nu mai 
pu in de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi comunicat Organiza iei obiec iile 
lor la aceste amendamente; 

3 INVIT  P r ile s  ia not  c , în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al MARPOL, 
amendamentele men ionate vor intra în vigoare la 1 martie 2018, dup  acceptarea lor în 
conformitate cu paragraful 2 de mai sus; 
 
4 SOLICIT  secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al MARPOL, s  
transmit  tuturor P r ilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezolu ii i ale textului 
amendamentelor con inute în anex ;  
 
5 SOLICIT  ÎN PLUS secretarului general s  transmit  membrilor Organiza iei care nu sunt 
P r i la MARPOL copii ale prezentei rezolu ii i ale anexei sale. 
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Anexa la Rezolu ia MEPC.277(70) 
 

AMENDAMENTE LA ANEXA V LA MARPOL 

(Substan ele HME i modelul Jurnalului de înregistrare a opera iunilor de desc rcare a 
gunoiului) 

 
 

ANEXA V 

 

REGULI PENTRU PREVENIREA POLU RII CU GUNOI DE LA NAVE 

 

Regula 4 

Evacuarea gunoiului în afara zonelor speciale 
 
1 În a doua propozi ie a paragrafului 1.3, cuvintele „luând în considerare liniile directoare 
elaborate de c tre Organiza ie” sunt înlocuite cu cuvintele „în conformitate cu criteriile stabilite în 
apendicele I al prezentei Anexe”. 
 
2 Un nou paragraf 3 este ad ugat, dup  cum urmeaz : 
 

„3 M rfurile solide în vrac, astfel cum sunt definite în regula VI/1-1.2 din Conven ia 
interna ional  din 1974 pentru ocrotirea vie ii omene ti pe mare (SOLAS), a a cum a 
fost amendat , altele decât cerealele, trebuie s  fie clasificate în conformitate cu 
apendicele I al prezentei Anexe, i declarate de c tre transportator ca fiind sau nu 
d un toare pentru mediul marin.” 

 
3 Paragraful existent 3 este renumerotat ca paragraful 4. 
 
Regula 6 

Evacuarea gunoiului în zonele speciale 
 
4 Paragraful 1.2.1 este înlocuit cu urm torul: 
 

„.1 Reziduurile de înc rc tur , con inute în apa de sp lare a magaziilor pentru 
înc rc tur  nu includ nicio substan  clasificat  ca d un toare pentru mediul marin, 
în conformitate cu criteriile din apendicele I al prezentei Anexe;” 

 
5 Un paragraf nou 1.2.2 este ad ugat dup  cum urmeaz : 

 
„.2 M rfurile solide în vrac, astfel cum sunt definite în regula VI/1-1.2 din Conven ia 

interna ional  din 1974 pentru ocrotirea vie ii omene ti pe mare (SOLAS), a a cum a 
fost amendat , altele decât cerealele, trebuie s  fie clasificate în conformitate cu 
apendicele I al prezentei Anexe, i declarate de c tre transportator ca fiind sau nu 
d un toare pentru mediul marin;” 

 
6 Un paragraf nou 1.2.3 este ad ugat dup  cum urmeaz : 

 
„.3 Agen ii sau aditivii de cur are con inu i în apa de sp lare a magaziilor pentru 

înc rc tur  nu includ nicio substan  clasificat  ca d un toare pentru mediul marin, 
luând în considerare liniile directoare elaborate de c tre Organiza ie;”  

 



3 
 

7 Paragrafele existente de la 1.2.2 pân  la 1.2.4 sunt renumerotate ca paragrafele de la 1.2.4 
pân  la 1.2.6. Paragraful renumerotat 1.2.6 este amendat, pentru a se citi dup  cum urmeaz :  

 
„.6 În cazul în care condi iile prev zute în sub-paragrafele de la .2.1 pân  la .2.5 ale 

prezentului paragraf au fost îndeplinite, evacuarea apei de sp lare a magaziilor 
pentru înc rc tur  care con in reziduuri trebuie s  fie f cut  la o distan  cât mai 
mare posibil fa  de uscatul cel mai apropiat sau fa  de platforma glaciar  cea mai 
apropiat  i în niciun caz la mai pu in de 12 mile marine fa  de uscatul cel mai 
apropiat sau fa  de platforma glaciar  cea mai apropiat .” 

 
Regula 10 

Afi e, planuri de management al gunoiului i înregistrarea opera iunilor cu gunoiul 
 
8 În fraza introductiv  a paragrafului 3, cuvântul „apendice” este înlocuit cu cuvintele 
„apendice II”. 
 
9 Paragraful 3.2 este înlocuit cu urm torul: 
 

„.2 Înregistrarea pentru fiecare evacuare în mare în conformitate cu regulile 4, 5, 6 sau 
cu sec iunea 5.2 a capitolului 5 din partea II-A a Codului Polar trebuie s  includ  
data i ora, pozi ia navei (latitudinea i longitudinea), categoria de gunoi i cantitatea 
estimat  (în metri cubi) evacuat . Pentru evacuarea reziduurilor de înc rc tur , 
pozi iile de începere i oprire a evacu rii trebuie s  fie înregistrate în plus fa  de cele 
anterioare;” 

 
10 Dup  paragraful 3.2 existent, sunt inserate paragrafele noi 3.3 i 3.4, dup  cum urmeaz : 
 

„.3 Înregistrarea pentru fiecare incinerare complet  trebuie s  includ  data i ora i 
pozi ia navei (latitudinea i longitudinea) la începerea i la terminarea inciner rii, 
categoriile de gunoi incinerate i cantitatea estimat  incinerat  pentru fiecare 
categorie, în metri cubi; 

 
.4 Înregistrarea pentru fiecare evacuare la o instala ie portuar  de primire sau la o alt  

nav  trebuie s  includ  data i ora, instala ia portuar  de primire sau numele navei, 
categoriile de gunoi evacuate i cantitatea estimat  evacuat  pentru fiecare categorie, 
în metri cubi;” 

 
11 Paragraful existent 3.3 este renumerotat ca 3.5 i, între cuvintele „Jurnalul de înregistrare a 
opera iunilor de desc rcare a gunoiului” i „trebuie”, sunt inserate cuvintele „împreun  cu chitan ele 
ob inute de la instala iile de primire”. 
 
12 Paragraful existent 3.4 este renumerotat ca 3.6 i este înlocuit cu urm torul: 
 

„.6 În cazul oric rei desc rc ri sau pierderi accidentale la care se face referire în regula 7 
din prezenta Anex , trebuie s  se fac  o înregistrare în Jurnalul de înregistrare a 
opera iunilor de desc rcare a gunoiului sau, în cazul oric rei nave cu un tonaj brut 
mai mic de 400, trebuie s  se fac  o înregistrare în Jurnalul de bord oficial al navei, 
pentru a se indica data i ora incidentului, portul sau pozi ia navei la ora incidentului 
(latitudinea, longitudinea i adâncimea apei dac  este cunoscut ), motivul desc rc rii 
sau pierderii, detalii privind obiectele desc rcate sau pierdute, categoriile de gunoi 
desc rcat sau pierdut, cantitatea estimat  pentru fiecare categorie, în metri cubi, 
m surile de precau ie rezonabile care au fost luate pentru a preveni sau reduce la 
minim o astfel de desc rcare sau pierdere accidental  i observa ii generale.”  
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13 Un nou apendice I este ad ugat dup  cum urmeaz  i apendicele existent este renumerotat ca 
apendice II: 
 

„Apendice I 

 

Criteriile pentru clasificarea m rfurilor solide în vrac ca d un toare pentru mediul marin 
 
În scopul prezentei Anexe, reziduurile înc rc turii sunt considerate ca fiind d un toare pentru 
mediul marin (HME) dac  ele sunt reziduuri de m rfuri solide în vrac care sunt clasificate în 
conformitate cu criteriile Sistemului global armonizat de clasificare i etichetare a substan elor 
chimice al Organiza iei Na iunilor Unite (GHS) care îndeplinesc urm torii parametri:  

 
.1 Toxicitate acvatic  acut  de categoria 1; i/sau 
 
.2 Toxicitate acvatic  cronic  de categoria 1 sau 2; i/sau 
 
.3 Cancerigenicitate de categoria 1A sau 1B combinat  cu caracteristica de a nu fi rapid 

degradabil  i având o bioacumulare înalt ; i/sau 
 
.4 Mutagenicitate de categoria 1A sau 1B combinat  cu caracteristica de a nu fi rapid 

degradabil  i având o bioacumulare înalt ; i/sau 
 
.5 Toxicitate reproductiv  de categoria 1A sau 1B combinat  cu caracteristica de a nu fi 

rapid degradabil  i având o bioacumulare înalt ; i/sau 
 
.6 Expunere repetat  la toxicitate asupra unui organ int  de categoria 1 combinat  cu 

caracteristica de a nu fi rapid degradabil  i având o bioacumulare înalt ; i/sau 
 
.7 M rfuri solide în vrac care con in sau consist  din polimeri sintetici, cauciuc, 

materiale plastice sau pelete de materii prime din plastic (acestea includ materiale 
care sunt m run ite, m cinate, tocate sau macerate sau materiale similare).” 

 
 

Apendice II 

Modelul de Jurnal de înregistrare a opera iunilor de desc rcare a gunoiului 
 

14 Sec iunea 3 a apendicelui renumerotat II este înlocuit  cu urm toarea: 
 

„3 Descrierea gunoiului 
 
Pentru înregistrarea în p r ile I i II ale Jurnalului de înregistrare a opera iunilor de 
desc rcare a gunoiului (sau ale Jurnalului de bord oficial al navei) gunoiul trebuie s  fie 
grupat în urm toarele categorii: 
 

Partea I 
 
A Materiale plastice 
B De euri alimentare 
C De euri gospod re ti 
D Ulei de g tit 
E Cenu i de la incinerator 
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F De euri din exploatare 
G Carcase de animale  
H Unelte de pescuit 
I E-De euri 
 
Partea a II-a 
 
J Reziduuri de înc rc tur  (care nu sunt HME) 
K Reziduuri de înc rc tur  (HME)” 

 
15 Fi a desc rc rii gunoiului din apendicele renumerotat II este înlocuit  cu urm toarea: 

 

„FI A DESC RC RII GUNOIULUI 

 

PARTEA I 

Pentru toate categoriile de gunoi, altele decât reziduurile de înc rc tur , astfel cum sunt 

definite în regula 1.2 (Defini ii) 

 

(Toate navele) 

 
Numele navei Num rul sau literele distinctive Num rul OMI 

 

 

Categoriile de gunoi 
 
A - Materiale 
plastice 
 

B - De euri 
alimentare 
 

C - De euri 
gospod re ti 

D - Ulei de g tit 
 

E - Cenu i de la 
incinerator 
 

F - De euri din 
exploatare 
 

G - Carcase de 
animale 
 

H - Unelte de 
pescuit 
 
 

I - E-De euri 

 
Desc rc rile în conformitate cu regulile 4 (Evacuarea gunoiului în afara zonelor speciale), 5 

(Cerin e speciale pentru evacuarea gunoiului de la platformele fixe sau plutitoare) sau 6 

(Evacuarea gunoiului în zonele speciale) din Anexa V la MARPOL sau cu capitolul 5 din 

partea a II-A a Codului Polar 

 
Data/ 
Ora 

Pozi ia navei 
(latitudinea/longitudinea) 

sau portul dac  este 
evacuat la uscat  

sau numele navei dac  
evacuarea s-a efectuat la 

alt  nav   
 

Categoria 
 

Cantitatea 
estimat  

desc rcat   

Cantitatea 
estimat  

incinerat  
(m3) 

Observa ii: (de 
ex. timpul i 

pozi ia la 
începerea/oprirea 

inciner rii; 
observa ii 
generale)  

Certificare/ 
Semn tur  

În 
mare 
(m3) 

La 
instala ii 

de primire 
sau la alt  
nav  (m3) 
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Desc rc rile excep ionale sau pierderea gunoiului prev zute în regula 7 (Excep ii) 
 
Data/ 
Ora 

Portul sau pozi ia navei 
(latitudinea/longitudinea 

i adâncimea apei, dac  
este cunoscut )  

Categoria 
 

Cantitatea 
estimat  pierdut  

sau desc rcat   
(m3) 

Observa ii privind motivul 
desc rc rii sau pierderii i 
observa ii generale (de ex. 

m surile de precau ie 
rezonabile care au fost luate 

pentru a preveni sau reduce la 
minim o astfel de desc rcare 
sau pierdere accidental  i 

observa ii generale) 

Certificare/ 
Semn tur  

      

      

      

      

 
Semn tura comandantului:________________Data:__________________ 

 
 

PARTEA II 

Pentru toate categoriile de reziduuri de înc rc tur , astfel cum sunt definite în regula 1.2 

(Defini ii) 

 

(Nave care transport  m rfuri solide în vrac) 

 
Numele navei Num rul sau literele distinctive Num rul OMI 

 

 
Categoriile de gunoi 
 
J - Reziduuri de înc rc tur  (care nu sunt HME) 
 
 

K - Reziduuri de înc rc tur  (HME) 

 
Desc rc rile în conformitate cu regulile 4 (Evacuarea gunoiului în afara zonelor speciale) i 6 

(Evacuarea gunoiului în zonele speciale)  

 
Data/ 
Ora 

Pozi ia navei 
(latitudinea/longitudinea) 

sau portul dac  este 
evacuat la uscat  

 

Categoria 
 

Cantitatea 
estimat  

desc rcat   

Pozi iile navei la începerea i 
oprirea desc rc rilor în mare 

Certificare/ 
Semn tur  

În 
mare 
(m3) 

La 
instala ii 

de primire 
sau la alt  
nav  (m3) 

       

       

       

       

 
Semn tura comandantului:________________Data:__________________ 

 
*** 
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