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              Nesecret 
 
DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL            

Nr.             
      
Data              

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea 
acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților 
mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al 
Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.407(96) din 19 mai 2016 și Rezoluția 
MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum și a rectificărilor aduse Rezoluției MSC.435(98) prin 
documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 25 august 2017 
 

 
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 Consiliului de Stat 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 domeniu. 

Ținând cont de faptul că unitățile mobile de foraj marin sunt proiectate după criterii 
specifice, adesea destul de diferite față de cele pentru navele maritime clasice, convențiile 
internaționale (cum ar fi Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare 
(SOLAS 1974), așa cum a fost amendată, și Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de 
încărcare (LL 1966), așa cum a fost amendată) nu pot fi aplicate în cazul unităților mobile de foraj 
marin, Adunarea OMI a adoptat în 1979 Codul pentru construcția și echipamentul unităților mobile 
de foraj marin (Codul MODU) prin rezoluția A.414(XI).  

Ulterior, ca urmare a producerii unor incidente tragice în care au fost implicate unități 
mobile de foraj marin, s-a impus adoptarea unor noi coduri revizuite care să asigure un nivel ridicat 
de siguranță atât pentru unitățile de foraj marin, cât și pentru personalul de la bordul lor, ținând 
cont de experiența acumulată în domeniu, precum și de complexitatea și evoluția tehnologiilor de 
proiectare. Astfel, în 1989 a fost adoptat Codul MODU 1989 prin rezoluția A.649(16), iar în anul 
2009 a fost adoptat Codul MODU 2009 prin rezoluția A.1023(26).  

Codul MODU se aplică unităților mobile de foraj marin construite înainte de 1 mai 1991, iar 
Codul MODU 1989 se aplică unităților mobile de foraj marin construite în perioada 1 mai 1991 - 31 
decembrie 2011. Codul MODU 2009 se aplică unităților mobile de foraj marin a căror chilă s-a pus 
sau care au fost într-un stadiu echivalent de construcție la 1 ianuarie 2012 sau după această dată. 

Codul MODU 1979 și Codul MODU 1989 au fost acceptate de către România prin Legea nr. 
315/2005 privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj 
marin (Codul MODU 1979), a amendamentelor la Codul MODU 1979 adoptate de Organizaţia 
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Maritimă Internaţională prin anexa 18 din Raportul Comitetului Securităţii Maritime la a cincizeci 
şi noua sa sesiune la Londra la 13-24 mai 1991, precum şi a Codului din 1989 pentru construcţia şi 
echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989).  

Codul MODU 2009 și amendamentele aduse acestuia, adoptate în 2013 prin Rezoluția 
MSC.359(92), au fost acceptate de România prin Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului din 
2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), 
adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1023(26) din 2 
decembrie 2009, precum şi a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de 
Siguranţă Maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.359(92) din 21 iunie 
2013. Amendamentele adoptate în 2014 prin Rezoluția MSC.384(94) și respectiv Rezoluția 
MSC.387(94) au fost publicate în legislația națională prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 
1678/2015 și Ordinul ministrului transporturilor nr. 627/2015. 

În mai 2016, Comitetul de siguranță maritimă al OMI, considerând că este necesar să 
modifice din nou Codul MODU 2009 în vederea armonizării cu noul capitol 17 al Codului internațional 
pentru instalațiile de protecție contra incendiului (Codul FSS), a adoptat rezoluția MSC.407(96) 
aplicabilă de la 1 ianuarie 2020, odată cu data intrării în vigoare a noului capitol din Codul FSS. 
Codul FSS a fost acceptat de România prin Legea nr. 624/2002 pentru acceptarea unor 
amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 
18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001 la Convenţia 
internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Londra la 1 
noiembrie 1974, precum şi a Codului internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra 
incendiului (Codul FSS). 

De asemenea, în 2017, Comitetul de siguranță maritimă al OMI a adus noi modificări 
capitolelor 1, 6, 8, 9, 10, 13 și 14 din Codul MODU 2009, prin rezoluția MSC. 435(98) și prin 
documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 (rectificări aduse Rezoluției MSC. 435(98)). Aceste modificări 
sunt aplicabile tot de la 1 ianuarie 2020. 

Legea nr. 17/2015 prevede la art. 4 că amendamentele ulterioare la Codul MODU 2009 care 
nu sunt de nivel primar, vor fi preluate în legislația internă prin ordin al ministrului transporturilor, 
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 Având în vedere cele de mai sus, am elaborat alăturatul proiect de Ordin al ministrului 
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind publicarea acceptării amendamentelor la 
Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 
2009), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin 
Rezoluția MSC.407(96) din 19 mai 2016 și Rezoluția MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum și a 
rectificărilor aduse Rezoluției MSC.435(98) prin documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al 
Organizației Maritime Internaționale din 25 august 2017, pe care, dacă sunteți de acord, vă rugăm 
să îl aprobați. 
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Gabriela MURGEANU 
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O R D I N  nr. …….. din …………… 

 
privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcția și 
echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul 
de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.407(96) 
din 19 mai 2016 și Rezoluția MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum și a rectificărilor aduse 
Rezoluției MSC.435(98) prin documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime 
Internaționale din 25 august 2017 

 
 
Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor 
 
Având în vedere Referatul Direcției Transport Naval nr. 2204/91 din 08.05.2020 privind 

publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul 
unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranță 
maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.407(96) din 19 mai 2016 și 
Rezoluția MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum și a rectificărilor aduse Rezoluției MSC.435(98) 
prin documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 25 august 
2017, 

  
Ținând seama de prevederile art. 4 din Legea nr. 17/2015 privind acceptarea Codului 

din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 
2009), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1023(26) din 
2 decembrie 2009, precum și a amendamentelor la Codul MODU 2009 adoptate de Comitetul de 
Siguranță Maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.359(92) din 21 
iunie 2013,  

 
Luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 

privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 
 
Emite următorul  

 
ORDIN: 

 
Art. 1 – Se publică amendamentele la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul 

unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de  Comitetul de siguranță 
maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.407(96) din 19 mai 2016, 
prevăzută în anexa nr. 1. 

 
Art. 2 – Se publică amendamentele la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul 

unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranță 
maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.435(98) din 9 iunie 2017, 
prevăzută în anexa nr. 2. 
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Art. 3 – Se publică rectificările aduse Rezoluției MSC.435(98) prin documentul MSC 
98/23/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 25 august 2017, prevăzut în 
anexa nr. 3. 

 
Art. 4 – Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare 

a prezentului ordin. 
 
Art. 5 – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 
Art. 6 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 

 
 

MINISTRU 
 

LUCIAN NICOLAE BODE 
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SECRETAR DE STAT 
 

Octavian Alexandru HAGIIANI 

SECRETAR GENERAL 
 

Ștefania Gabriella FERENCZ 
 
 
 
 
 

NUME PRENUME FUNCȚIA 
PUBLICĂ 

SEMNĂTURA DATA NR. 
ÎNREGISTRARE 

Direcția Avizare 

Daniela DEUȘAN 
 
 

Director    

Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale 

Gabriela SÎRBU 
 
 

Director    

Direcția Transport Naval 

Gabriela MURGEANU 
 
 

Director    
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Anexa nr. 1 

la OMTIC nr. ….. din …….  

     

 

Rezoluția MSC.407(96) 

(adoptată la 19 mai 2016) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL DIN 2009 PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL 

UNITĂȚILOR MOBILE DE FORAJ MARIN (CODUL MODU 2009) 

 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ, 

 

AMINTIND articolul 28(b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor 

la funcțiile Comitetului, 

 

AMINTIND, DE ASEMENEA, că Adunarea, atunci când a adoptat rezoluția A.1023(26) cu privire la 

Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 

2009), a autorizat Comitetul să modifice Codul, dacă este necesar, ținând cont de evoluția în domeniul 

proiectării și tehnologiei, în consultare cu organizațiile competente, 

 

RECUNOSCÂND necesitatea armonizării cerințelor pentru mijloacele de stingere a incendiului cu 

spumă destinate instalațiilor pentru elicoptere, 

 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nouăzeci și șasea sesiune a sa, recomandările făcute de către 

Subcomitetul pentru sistemele și echipamentul navei, la cea de-a doua sesiune a sa, 

 

1 ADOPTĂ amendamentele la Codul MODU 2009, al căror text este prevăzut în anexa la 

prezenta rezoluție; 

 

2 INVITĂ toate Guvernele interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare până la 1 

ianuarie 2020 amendamentele la Codul MODU 2009 anexate. 

 

ANEXA 

la rezoluția MSC.407(96) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL DIN 2009 PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL 

UNITĂȚILOR MOBILE DE FORAJ MARIN (CODUL MODU 2009) 

 

CAPITOLUL 9 

PROTECȚIA CONTRA INCENDIULUI 

 

Paragraful 9.16 - Prevederi aplicabile instalațiilor pentru elicoptere 

 

Următorul nou paragraf 9.16.4.6 se adaugă după paragraful 9.16.4.5 existent, iar paragrafele rămase se 

renumerotează în consecință: 

 

„.6  în locul prevederilor paragrafelor de la 9.16.4.3 până la 9.16.4.5, pe unitățile construite 

la sau după data de 1 ianuarie 2020, dispozitivele de stingere a incendiilor cu spumă care 

respectă prevederile Codului FSS;” 

 

*** 
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Anexa nr. 2 

la OMTIC nr. ….. din …….  

     

 

Rezoluția MSC.435(98) 

(adoptată la 9 iunie 2017) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL DIN 2009 PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL 

UNITĂȚILOR MOBILE DE FORAJ MARIN (CODUL MODU 2009) 

 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ, 

 

AMINTIND articolul 28(b) al Convenției privind crearea Organizației Maritime Internaționale referitor 

la funcțiile Comitetului, 

 

AMINTIND, DE ASEMENEA, că Adunarea, atunci când a adoptat rezoluția A.1023(26) cu privire la 

Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 

2009), a autorizat Comitetul să modifice Codul MODU 2009, dacă este necesar, ținând cont de evoluția 

în domeniul proiectării și tehnologiei, în consultare cu organizațiile competente, 

 

RECUNOSCÂND faptul că aceste cerințe și prevederi sunt foarte asemănătoare cerințelor din SOLAS 

și că unele dintre acestea, fiind aplicate la unitățile de foraj marin, pot duce la apariția unor situații 

potențial periculoase, datorită faptului că ele au fost elaborate pe baza operațiunilor tipice pentru navele 

convenționale, 

 

RECUNOSCÂND, ÎN PLUS, pierderea tragică de vieți și lecțiile învățate din explozia, incendiul și 

scufundarea unității mobile de foraj marin Deepwater Horizon în Golful Mexic, care s-a produs în 

perioada 20-22 aprilie 2010, 

 

LUÂND ÎN CONSIDERARE, la cea de-a nouăzeci și opta sesiune a sa, recomandările făcute de către 

Subcomitetul pentru sistemele și echipamentul navei la cea de-a patra sesiune a sa, 

 

1 ADOPTĂ amendamentele la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților 

mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluție, 

pentru unitățile mobile de foraj marin ale căror chile au fost puse sau care sunt într-un stadiu similar de 

construcție la 1 ianuarie 2020 sau după această dată; 

 

2 INVITĂ Statele Membre interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare prezentele 

amendamente. 

 

ANEXA 

la rezoluția MSC.435(98) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL DIN 2009 PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL 

UNITĂȚILOR MOBILE DE FORAJ MARIN (CODUL MODU 2009) 

 

 

 

CAPITOLUL 1 

GENERALITĂȚI 

 

1.3 Definiții 
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1 Următorul nou paragraf 1.3.26, precum și nota de subsol asociată, se inserează după 

paragraful 1.3.25 existent: 

 

„1.3.26 Construcțiile de tip „H” sunt acele construcții care îndeplinesc aceleași cerințe 

ca și construcțiile de tip „A”, astfel cum sunt definite în regula II-2/3 din SOLAS, cu 

excepția faptului că, atunci când sunt încercate în conformitate cu Codul pentru 

aplicarea metodelor de încercare la foc, curba temperaturii de control a focarului este 

înlocuită cu curba temperaturii de control a focarului pentru incendiile de hidrocarburi 

definite în standardele naționale sau internaționale.1 

__________________ 
1 Se face referire la standardele naționale, cum ar fi: BS EN 1363-2:1999 Încercări de rezistență la 

foc. Proceduri alternative și suplimentare; sau ASTM 1529-14a Metode standard de încercare 
pentru determinarea efectelor incendiilor mari de baltă de hidrocarburi asupra elementelor și 

ansamblurilor structurale; sau ISO/DIS 20902-1 Proceduri de încercare la foc pentru elemente 

despărțitoare care sunt utilizate în mod obișnuit în industriile petrolieră, a gazelor și petrochimiei 

– Partea 1: Cerințe generale.” 

 

2 Paragrafele de la 1.3.26 la 1.3.59 existente se renumerotează în consecință. 

 

CAPITOLUL 6 

INSTALAȚII DE MAȘINI ȘI INSTALAȚII ELECTRICE ÎN ZONELE PERICULOASE 

PENTRU TOATE TIPURILE DE UNITĂȚI 

 

6.5 Situații de urgență datorate operațiilor de foraj 

 

3 Textul paragrafului 6.5.2 existent se modifică pentru a se citi după cum urmează: 

 

„6.5.2 În cazul unităților care utilizează sisteme de poziționare dinamică, 

deconectarea sau oprirea mașinilor și echipamentelor necesare pentru menținerea 

operabilității sistemului de poziționare dinamică trebuie să se bazeze pe un sistem logic 

de oprire, proiectat pentru a păstra capacitatea de menținere a controlului operațional 

asupra integrității puțului de foraj și capacitatea de menținere pe poziție. Oprirea 

generatoarelor și echipamentelor conexe de alimentare cu energie care sunt necesare 

pentru funcționarea sistemului de poziționare dinamică trebuie să fie divizată în 

grupuri independente pentru a permite intervenția în caz de declanșare a alarmelor de 

detecție a gazului, păstrând în același timp menținerea poziției.” 

 

6.6 Instalații electrice în zonele potențial periculoase 

 

4 În paragraful 6.6.3 se adaugă următoarele fraze și nota de subsol asociată, după tabelul 

6-1 existent și nota sa de subsol: 

 

„Reparațiile, întreținerea și revizia echipamentului certificat pentru zonă potențial 

periculoasă trebuie să fie efectuate de personal calificat în mod adecvat, în 

conformitate cu standardele internaționale corespunzătoare.27 

 

Trebuie să se țină un registru al echipamentelor electrice instalate în zonele potențial 

periculoase indicate, care să includă o descriere a echipamentului, gradul de protecție 

și valorile nominale aplicabile. 

_______________________ 
27  Se face referire la următoarele publicații ale Comisiei Internaționale de Electrotehnică sau la 

publicații echivalente care stabilesc criteriile corespunzătoare de calificare a personalului: 

IEC 60079-14:2007 Atmosfere explozive − Partea 14: Proiectarea, selectarea și construirea 

instalațiilor electrice. 
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IEC 60079-17: 2007 Atmosfere explozive − Partea 17: Inspecția și întreținerea instalațiilor electrice 

IEC 60079-19:2006 Atmosfere explozive − Partea 19: Repararea, revizia și recuperarea 

echipamentelor” 

 

CAPITOLUL 8 

ÎNCĂPERI DE MAȘINI PERIODIC NESUPRAVEGHEATE PENTRU TOATE TIPURILE DE 

UNITĂȚI 

 

8.3 Protecția contra incendiului 

 

5 În paragraful 8.3.8, trimiterea la secțiunea „9.8” se înlocuiește cu „9.9”. 

 

CAPITOLUL 9 

PROTECȚIA CONTRA INCENDIULUI 

 

6  În a doua frază din paragraful 9.2.4 existent, trimiterea la „A-60” se înlocuiește cu „H-

60”. 

 

7 Textul notei de subsol (e) existente la tabelele 9-1 și 9-2 se modifică pentru a se citi 

după cum urmează: 

 

„(e)  Dispozițiile suplimentare aplicabile barierelor contra incendiului trebuie să 

fie evaluate în conformitate cu paragraful 9.3.1.” 

 

8 Textul paragrafului 9.3.1 existent se modifică pentru a se citi după cum urmează: 

 

„9.3.1 În general, încăperile de locuit, încăperile de serviciu, posturile de comandă 

și încăperile care conțin mașini și echipamente vitale30 nu trebuie să fie situate adiacent 

zonelor potențial periculoase. Totuși, în cazul în care acest lucru nu este posibil în 

practică, trebuie să fie efectuată o analiză tehnică în conformitate cu standardele 

naționale sau internaționale31 pentru a se asigura că nivelul de protecție contra 

incendiului și de rezistență la explozii al pereților etanși și punților care separă aceste 

spații de zonele potențial periculoase este adecvat având în vedere riscurile posibile. 

În cazul în care se demonstrează că aceste spații pot fi expuse la un flux de căldură 

radiant mai mare de 100 kW/m2, peretele etanș sau puntea trebuie să fie construite la 

un standard cel puțin de tipul „H-60”. 

____________________ 
30  Mașinile și echipamentele vitale sunt acelea care sunt esențiale pentru siguranța MODU și a 

întregului personal aflat la bord. Acestea includ, printre altele, pompe de incendiu, surse de 

alimentare de urgență, sisteme de poziționare dinamică, comenzi de activare de la distanță a 

prevenitoarelor de erupție, precum și alte sisteme operaționale sau de siguranță a căror defectare 
bruscă poate duce la situații potențial periculoase. Acestea nu includ spațiile (de ex. cabina 

sondorului șef) situate pe podul sondei. 

31  Se face referire la standarde cum ar fi: ISO 13702:2015 sau API RP 2 FB.” 

 

9  Textul paragrafului 9.4.5 existent se modifică după cum urmează: 

„9.4.5 Suprastructurile și rufurile trebuie să fie dispuse astfel încât, în cazul 

producerii unui incendiu la podul sondei, cel puțin o cale de evacuare spre postul de 

ambarcare și ambarcațiunile de salvare să fie protejată împotriva fluxurilor de căldură 

radiante mai mari de 2,5 kW/m2 emanate dinspre podul sondei.” 

 

10 Următoarea secțiune 9.8 nouă se inserează după secțiunea 9.7 existentă: 

 

„9.8 Instalații de stingere a incendiului pentru podul sondei 
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9.8.1 Podul sondei trebuie să fie protejat cu ajutorul unei instalații fixe de 

pulverizare a apei sub presiune, proiectată astfel încât să asigure o rată minimă de 

aplicare a apei de 20 l/m2/min la podul sondei și la echipamentul aferent, inclusiv 

echipamentul de oprire de urgență, componentele structurale critice, precum și la 

barierele de protecție împotriva incendiului ale incintei. Ca alternativă, pot fi prevăzute 

mai multe tunuri fixe care să evacueze la un debit de minim 1900 l/min și la o presiune 

de cel puțin 1N/mm2, amplasate astfel încât toate zonele și echipamentele să fie 

protejate de câte cel puțin două tunuri situate la distanță mare unul față de celălalt. 

 

9.8.2 Instalația trebuie să fie proiectată astfel încât să poată fi declanșată manual 

din posturile de declanșare situate în afara ariei protejate. Orice vane de secționare 

necesare pentru funcționarea instalației trebuie să fie amplasate în afara zonei 

protejate. Administrația poate accepta declanșarea automată. 

 

9.8.3 Țevile de refulare, tubulaturile, fitingurile și componentele aferente trebuie să 

fie proiectate astfel încât să reziste expunerii la temperaturi de până la 925 °C. 

 

9.8.4 Pompele principale de incendiu pot fi utilizate pentru alimentarea instalației 

fixe de pulverizare a apei sub presiune dacă au o capacitate suficientă pentru a alimenta 

simultan magistrala de incendiu la debitul și la presiunea necesare.” 

 

11 Secțiunile 9.8 - 9.19 existente se renumerotează în consecință. 

 

12 În subparagraful renumerotat 9.9.2.1, trimiterea la subparagraful „9.8.1.1” se 

înlocuiește cu „9.9.1.1”. 

 

13 În paragraful renumerotat 9.9.4, trimiterea la paragrafele „de la  9.8.1 până la 9.8.3” se 

înlocuiește cu „de la 9.9.1 până la 9.9.3”. 

 

14 În paragraful renumerotat 9.10.1, trimiterea la paragraful „9.9.2” se înlocuiește cu 

„9.10.2”. 

 

15 În tabelul 9-3, trimiterile la secțiunile „9.16” și „9.8” se înlocuiesc cu „9.17” și, 

respectiv, „9.9”. 

 

16 În subparagraful renumerotat 9.17.4.6, trimiterea la subparagrafele „de la 9.16.4.3 

până la 9.16.4.5” se înlocuiește cu „de la 9.17.4.3 până la 9.17.4.5”. 

 

17 În paragraful renumerotat 9.17.4.7, trimiterea la secțiunea „9.13” se înlocuiește cu 

„9.14”. 

 

18 În paragraful renumerotat 9.20.2, trimiterea la paragraful „9.19.1” se înlocuiește cu 

„9.20.1”. 

 

CAPITOLUL 10 

MIJLOACE ȘI DISPOZITIVE DE SALVARE 

 

10.3 Ambarcațiuni de salvare 

 

19 Se adaugă o nouă frază introductivă și noile paragrafe 10.3.7 și 10.3.8 în continuarea 

paragrafului 10.3.6 existent: 

 

„Luarea în considerare a diferențelor antropomorfe în masa corporală medie 
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10.3.7 Cu excepția cazurilor prevăzute la 10.3.8, în aplicarea dispozițiilor 

paragrafului 4.4.2.2 din Codul LSA și a paragrafului 6.7.1 din Partea 1 a rezoluției 

MSC.81(70), masa corporală medie a ocupantului bărcii de salvare se presupune că 

este de 95 kg, cu o rază a scaunului corespunzătoare de 265 mm. 

 

10.3.8 În cazul în care se poate demonstra că masa corporală medie a ocupanților 

bărcilor de salvare este diferită de 95 kg, criteriile prevăzute în paragraful 4.4.2.2 din 

Codul LSA și paragraful 6.7.1 din Partea 1 a rezoluției MSC.81(70) pot fi crescute sau 

scăzute în consecință. Lățimea scaunului trebuie ajustată cu 4 mm pentru fiecare 

diferență de 1 kg în masa corporală medie.” 

 

10.8 Bărci de urgență 

 

20 Textul secțiunii 10.8 existente se modifică pentru a se citi după cum urmează: 

 

„Fiecare unitate trebuie să fie prevăzută cu cel puțin o barcă de urgență care să fie în 

conformitate cu cerințele Codului LSA. O barcă de salvare nu poate fi acceptată ca 

barcă de urgență.” 

 

10.9 Arimarea bărcilor de urgență 

 

21 Paragraful 10.9.5 existent se șterge și semnul de punctuație punct și virgulă de la 

sfârșitul subparagrafului 10.9.4 se înlocuiește cu punct. 

 

10.10 Dispozitive de îmbarcare, lansare la apă și de recuperare pentru bărcile de urgență 

 

22 În paragraful 10.10.3, a doua frază se șterge. 

 

CAPITOLUL 13 

AMENAJĂRI PENTRU ELICOPTERE 

 

13.4 Dotări 

 

23 În paragraful 13.4.4, trimiterea la paragraful „9.16.5” se înlocuiește cu „9.17.5”. 

 

CAPITOLUL 14 

REGULI DE EXPLOATARE 

 

14.10 Proceduri în caz de urgență 

 

24 Următorul nou paragraf 14.10.3 se inserează după paragraful 14.10.2 existent: 

 

„14.10.3   În cazul unităților pentru care a fost numit un comandant, acesta trebuie să 

fie desemnat ca persoana responsabilă în permanență.” 

 

25 Paragrafele de la 14.10.3 până la 14.10.16 existente se renumerotează în consecință. 

 

14.13 Apeluri și exerciții 

 

26 În paragraful 14.13.1, următoarea frază nouă se inserează după prima frază existentă: 

 

„Un exercițiu om la apă trebuie să se desfășoare cel puțin o dată la trei luni.” 
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27 Textul notei de subsol existente, care este asociată paragrafului 14.13.2 și titlului 

secțiunii 14.15, se înlocuiește cu următorul text: 

 

„Se face referire la Recomandările pentru pregătirea și certificarea personalului de 

la bordul unităților mobile de larg (MOU) (Rezoluția A.1079(28)).” 

 

28 Următorul nou paragraf 14.13.5 se inserează după paragraful 14.13.4 existent: 

 

„14.13.5  Plutele de salvare lansate la apă cu gruie pentru MODU 

 

.1 o plută de salvare trebuie să fie coborâtă cel puțin o dată la trei luni, în 

timpul exercițiilor de abandon al unității. Ori de câte ori este posibil, 

acest exercițiu poate include gonflarea plutei de salvare. Această plută 

de salvare poate fi o plută de salvare specială, destinată exclusiv pentru 

pregătire și nu ar trebui să se urce la bordul ei; 

 

.2 pluta de salvare dedicată pregătirii trebuie să fie identică din punct de 

vedere al dimensiunii, formei și masei cu plutele de salvare utilizate 

efectiv la bordul unității, însă trebuie să aibă o culoare diferită și trebuie 

să aibă un marcaj care să indice clar „mijloc de pregătire – nu se 

utilizează în caz de urgență”; și 

 

.3  în timpul unor astfel de exerciții, trebuie pus accentul pe asigurarea 

familiarizării echipajului cu manipularea tuturor dispozitivelor de 

legare și barbetelor necesare, cu conectarea la gruie a plutei de salvare 

utilizată pentru pregătire, cu pivotarea gruiei în afara bordului și 

coborârea plutei de salvare.” 

 

29 Paragrafele de la 14.13.5 până la 14.13.7 existente se renumerotează în consecință. 

 

30 Text paragrafului renumerotat 14.13.6 se modifică pentru a se citi după cum urmează: 

 

„14.13.6  În măsura în care este posibil în mod rezonabil, bărcile de urgență ar trebui 

să fie lansate în fiecare lună având la bord echipajul aferent și manevrate în apă. În 

orice caz, aceste prevederi trebuie să fie respectate cel puțin o dată la trei luni, în timpul 

unui exercițiu om la apă pentru a simula recuperarea unei persoane din apă.” 

 

31 Text paragrafului renumerotat 14.13.7 se modifică pentru a se citi după cum urmează: 

 

„14.13.7 Pentru bărcile de salvare, trebuie să se aplice prevederile regulii III/19.3.4.3 

din SOLAS.64 

___________________ 
64 Se face referire la Liniile directoare privind metodele alternative pentru exercițiile efectuate cu 

bărcile de salvare la bordul MODU (MSC.1/Circ.1486).” 

 

14.16 Înregistrări 

 

32 În subparagraful 14.16.2.5, trimiterea la paragraful „9.19.4” se înlocuiește cu „9.20.4”. 

 

33 În paragraful 14.16.2, următoarele noi subparagrafe .10 și .11 se introduc după 

subparagraful .9 existent, cuvântul „și” de la sfârșitul subparagrafului .8 se șterge și semnul de 

punctuație punct de la sfârșitul subparagrafului .9 se înlocuiește cu punct și virgulă: 

 

„.10 registrul echipamentelor electrice conform paragrafului 6.6.3. 
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.11  întreținerea și repararea tuturor echipamentelor electrice din zonele 

potențial periculoase în scopul menținerii certificării lor în conformitate 

cu standardele internaționale menționate la paragraful 6.6.1.” 

 

34 Următoarea nouă secțiune 14.17 se inserează după secțiunea 14.16 existentă: 

 

„14.17 Zone potențial  periculoase 

 

14.17.1 Echipamentele electrice portabile și transportabile sau 

echipamentele care produc scântei nu trebuie să fie introduse sau păstrate în 

nicio zonă clasificată ca zonă potențial periculoasă  zona 0, zona 1 sau zona 

2  în conformitate cu secțiunea 6.2, cu excepția cazului în care s-a stabilit 

că: 

 

.1 echipamentul este certificat ca fiind adecvat pentru utilizare în zona în 

cauză; sau 

 

.2 zona nu conține concentrații inflamabile de vapori inflamabili și au fost 

amplasate dispozitive adecvate de control pentru a preveni introducerea 

de vapori inflamabili în zonă. 

 

14.17.2 Reparațiile, întreținerea și revizia echipamentelor electrice 

certificate, situate în zone potențial periculoase trebuie să fie efectuate de 

personal calificat corespunzător, în conformitate cu standardele internaționale 

adecvate.” 

 

35  Toate notele de subsol existente din Cod se renumerotează în consecință. 

 

*** 
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Anexa nr. 3 

la OMTIC nr. ….. din …….  

 

ORGANIZAȚIA MARITIMĂ INTERNAȚIONALĂ 

 

COMITETUL DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ 

Sesiunea a 98-a     

Ordinea de zi punctul 23                                                              

MSC 98/23/Add.1/Corr.1 

25 august 2017 

Original: engleză 

 

 

 

RAPORTUL 

COMITETULUI DE SIGURANȚĂ MARITIMĂ PRIVIND CEA DE-A NOUĂZECI ȘI OPTA 

SESIUNE A SA 

 

Rectificări 

 

ANEXA 23 

 

REZOLUȚIA MSC.435(98) 

(adoptată la 9 iunie 2017) 

 

AMENDAMENTE LA CODUL DIN 2009 PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL 

UNITĂȚILOR MOBILE DE FORAJ MARIN (CODUL MODU 2009) 

 

ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE LA CODUL DIN 2009 PENTRU CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAMENTUL 

UNITĂȚILOR MOBILE DE FORAJ MARIN (CODUL MODU 2009) 

 

CAPITOLUL 14 

REGULI DE EXPLOATARE 

 

1 În paragraful renumerotat 14.10.10, trimiterea la paragrafele „14.10.3, 14.10.4 și 14.10.5” se 

înlocuiește cu „14.10.4, 14.10.5 și 14.10.6”. 

 

2 În paragraful renumerotat 14.13.8, trimiterea la „regula III/19.3.3.4 din SOLAS” se înlocuiește 

cu „regula III/19.3.4.4 din SOLAS”. 

 

3 În subparagraful 14.16.2.9, trimiterea la paragraful „14.10.10” se înlocuiește cu „14.10.11”. 

 

4 La sfârșitul noului subparagraf 14.16.2.10, „ .” se înlocuiește cu „ ; și”. 

 

________ 
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