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LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI
C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Contractului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Institutul de Credit
pentru Reconstruc˛ie — Germania, semnat la Bucure∫ti la 18 februarie 2004 ∫i, respectiv,
la Frankfurt la 27 februarie 2004, Ón scopul finan˛„rii programului de creditare
pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii — proiectul îPromovarea Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“
(etapa a 3-a)
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se aprob„ Contractul de Ómprumut dintre
Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i
Institutul de Credit pentru Reconstruc˛ie — Germania,
semnat la Bucure∫ti la 18 februarie 2004 ∫i, respectiv, la
Frankfurt la 27 februarie 2004, Ón valoare de 2,5 milioane
euro, Ón scopul finan˛„rii programului de creditare pentru
Óntreprinderi mici ∫i mijlocii — proiectul îPromovarea
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“ (etapa a 3-a).
Art. 2. — Sumele aferente acestui Ómprumut vor fi
gestionate ∫i monitorizate de c„tre managerul proiectului,
prin crearea unui fond rom‚no-german, domiciliat Óntr-un
cont special deschis la banca selectat„, al c„rui titular este
Ministerul Finan˛elor Publice.
Art. 3. — Managerul proiectului, Ón numele Ministerului
Finan˛elor Publice, va Óncheia contracte de credit cu b„ncile
partenere Ón vederea acord„rii de Ómprumuturi
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii din Rom‚nia, ale c„ror
proiecte de investi˛ii se Óncadreaz„ Ón criteriile stabilite

pentru acest tip de creditare. Aceste contracte vor avea
titlu executoriu, f„r„ a mai fi necesar„ Óndeplinirea altor
formalit„˛i juridice legale.
Art. 4. — Plata serviciului datoriei publice externe,
respectiv rambursarea creditului extern ∫i achitarea
dob‚nzilor, comisioanelor ∫i altor costuri aferente, va fi
efectuat„ de managerul proiectului din credite rambursate
de b„ncile partenere ∫i virate Ón fondul rom‚no-german
prev„zut la art. 2.
Art. 5. — (1) Se autorizeaz„ Guvernul Rom‚niei ca,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, de comun acord cu
Institutul de Credit pentru Reconstruc˛ie — Germania, s„
introduc„, pe parcursul derul„rii Ómprumutului, Ón func˛ie de
condi˛iile concrete de derulare a contractului de Ómprumut,
amendamente la con˛inutul acestuia, care nu sunt de
natur„ s„ majoreze obliga˛iile financiare stabilite ini˛ial.
(2) Amendamentele men˛ionate la alin. (1) se vor
aproba prin hot„r‚re a Guvernului.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 44.

C O N T R A C T D E Œ M P R U M U T*)
Óntre Rom‚nia, reprezentat„ prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Institutul de Credit pentru Reconstruc˛ie
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) — Germania
— Promovarea Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii (etapa a 3-a) —
Pe baza Tratatului dintre Guvernul Rom‚niei ∫i Guvernul Republicii Federale Germania din 12 mai 2003 privitor la
colaborarea financiar„ (tratat interguvernamental), Rom‚nia, reprezentat„ prin Ministerul Finan˛elor Publice (beneficiarul
Ómprumutului), ∫i Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt pe Main (KfW) Óncheie urm„torul contract de Ómprumut:
ARTICOLUL 1
Valoarea ∫i scopul utiliz„rii

1.1. KfW acord„ beneficiarului Ómprumutului un Ómprumut
Ón valoare de p‚n„ la 2.500.000,00 EUR (dou„ milioane
cinci sute mii euro).
*) Traducere.

1.2. Beneficiarul Ómprumutului va folosi Ómprumutul
exclusiv pentru refinan˛area de credite pentru Óntreprinderi
mici ∫i mijlocii (proiect). Beneficiarul Ómprumutului ∫i KfW
vor stabili detaliile proiectului printr-un acord separat.
Acordul separat Óncheiat la data de 23 aprilie 2003 Óntre
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beneficiarul Ómprumutului ∫i KfW va fi valid pentru acest
proiect.
1.3. Impozitele ∫i orice fel de taxe publice care vor
trebui suportate de beneficiarul Ómprumutului, inclusiv taxele
vamale de import, nu vor fi finan˛ate prin Ómprumut.

Data

Suma

17

30 iunie

2021

62.500,00

EUR

18

30 decembrie

2021

62.500,00

EUR

19

30 iunie

2022

62.500,00

EUR

ARTICOLUL 2

20

30 decembrie

2022

62.500,00

EUR

Viramentul

21

30 iunie

2023

62.500,00

EUR

22

30 decembrie

2023

62.500,00

EUR

23

30 iunie

2024

62.500,00

EUR

24

30 decembrie

2024

62.500,00

EUR

25

30 iunie

2025

62.500,00

EUR

26

30 decembrie

2025

62.500,00

EUR

27

30 iunie

2026

62.500,00

EUR

28

30 decembrie

2026

62.500,00

EUR

29

30 iunie

2027

62.500,00

EUR

30

30 decembrie

2027

62.500,00

EUR

31

30 iunie

2028

62.500,00

EUR

32

30 decembrie

2028

62.500,00

EUR

33

30 iunie

2029

62.500,00

EUR

34

30 decembrie

2029

62.500,00

EUR

35

30 iunie

2030

62.500,00

EUR

36

30 decembrie

2030

62.500,00

EUR

37

30 iunie

2031

62.500,00

EUR

38

30 decembrie

2031

62.500,00

EUR

39

30 iunie

2032

62.500,00

EUR

40

30 decembrie

2032

62.500,00

EUR

2.1. KfW vireaz„ suma Ómprumutului imediat dup„
intrarea Ón vigoare a prezentului contract. Beneficiarul
Ómprumutului ∫i KfW vor reglementa printr-un acord separat
procedura de virament ∫i documentele justificative pentru
o utilizare conform contractului a sumelor din Ómprumut
atrase.
2.2. KfW poate refuza viramentul dup„ data de
31 decembrie 2010.
ARTICOLUL 3
Comisionul de acceptare, dob‚nzile ∫i rambursarea

3.1. Beneficiarul Ómprumutului pl„te∫te un comision de
acceptare de 1/4% p.a. pentru sumele din Ómprumut Ónc„
nevirate. Comisionul de acceptare se calculeaz„ pe o
perioad„ care Óncepe la 3 luni dup„ semnarea contractului
∫i care se Óncheie Ón ziua grev„rii de sarcin„ pentru pl„˛i.
3.2. Beneficiarul Ómprumutului aplic„ asupra Ómprumutului
o dob‚nd„ de 2% p.a. Dob‚nzile sunt calculate din ziua
sarcinii pl„˛ilor p‚n„ Ón ziua decont„rii pl„˛ilor Ón contul KfW
men˛ionat la art. 3.9.
3.3. Beneficiarul Ómprumutului vireaz„ ulterior, pe baz„
semestrial„, comisionul de acceptare, dob‚nzile ∫i
eventualele suplimente de Ónt‚rziere conform art. 3.5, Ón
datele de 30 iunie ∫i 30 decembrie ale fiec„rui an.
Comisionul de acceptare devine scadent pentru prima oar„
la prima plat„ a dob‚nzilor.
3.4. Beneficiarul Ómprumutului urmeaz„ s„ ramburseze
Ómprumutul dup„ cum urmeaz„:
Rata

Rata

Data

Suma

1

30 iunie

2013

62.500,00

EUR

2

30 decembrie

2013

62.500,00

EUR

3

30 iunie

2014

62.500,00

EUR

4

30 decembrie

2014

62.500,00

EUR

5

30 iunie

2015

62.500,00

EUR

6

30 decembrie

2015

62.500,00

EUR

7

30 iunie

2016

62.500,00

EUR

8

30 decembrie

2016

62.500,00

EUR

9

30 iunie

2017

62.500,00

EUR

10

30 decembrie

2017

62.500,00

EUR

11

30 iunie

2018

62.500,00

EUR

12

30 decembrie

2018

62.500,00

EUR

13

30 iunie

2019

62.500,00

EUR

14

30 decembrie

2019

62.500,00

EUR

15

30 iunie

2020

62.500,00

EUR

16

30 decembrie

2020

62.500,00

EUR

3.5. Œn cazul Ón care ratele de rambursare nu sunt la
dispozi˛ia KfW p‚n„ la data scaden˛ei, KfW poate aplica,
Óncep‚nd din data scaden˛ei ∫i p‚n„ la data decont„rii
ramburs„rii Ón contul KfW men˛ionat Ón art. 3.9, o dob‚nd„
pentru sumele restante, Ón valoarea procentului de baz„
plus 3% p.a. Procentul de baz„ este procentul de dob‚nd„
indicat ca procent de referin˛„ din partea Deutsche
Bundesbank, cu valoarea aplicabil„ Ón ziua respectiv„ de
scaden˛„. Pentru restan˛ele de dob‚nd„ KfW poate
pretinde desp„gubiri de Ónt‚rziere. Aceste desp„gubiri nu
au voie s„ dep„∫easc„ valoarea care ar surveni la
dob‚nda aferent„ restan˛elor la procentul de baz„ al
dob‚nzii din ziua scaden˛ei plus 3% p.a.
3.6. Pentru calcularea comisionului de acceptare, a
dob‚nzilor ∫i a eventualelor suplimente de Ónt‚rziere,
conform art. 3.5, anul este calculat la 360 de zile ∫i luna
la 30 de zile.
3.7. Sumele din Ómprumut nevirate sau rambursate
Ónainte de termen sunt calculate uniform asupra tuturor
ratelor de rambursare restante, Ón m„sura Ón care, f„r„ s„
fie situa˛ii individuale, mai ales din cauza valorii mici a
acestor sume, nu se realizeaz„ o alt„ decontare la
latitudinea KfW.
3.8. KfW poate lua Ón considerare pl„˛ile de intrare
pentru viramente scadente din prezentul contract sau din
alte contracte de Ómprumut Óncheiate Óntre KfW ∫i
beneficiarul Ómprumutului.
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3.9. Beneficiarul Ómprumutului va vira toate pl„˛ile Ón
euro, prin excluderea oric„ror compensa˛ii, Ón contul
nr. 22.1392.8724 al Kreditanstalt für Wiederaufbau,
Frankfurt pe Main (cod bancar 500 204 00, cod SWIFT:
KFWIDEFF).
ARTICOLUL 4
Obiec˛ii la viramente ∫i ramburs„rile Ónainte de termen

4.1. Beneficiarul Ómprumutului poate oric‚nd:
a) s„ renun˛e la virarea sumelor din Ómprumut Ónc„
nesolicitate, cu rezerva Óndeplinirii obliga˛iilor sale prev„zute
la art. 7;
b) s„ ramburseze Ómprumutul integral sau par˛ial Ónainte
de termen.
4.2. KfW poate s„ obiecteze viramente Ón cazul Ón care:
a) beneficiarul Ómprumutului nu Ó∫i Óndepline∫te obliga˛iile
de plat„ fa˛„ de KfW la data scaden˛ei;
b) exist„ obliga˛ii din prezentul contract sau din alte
acorduri separate, anexe la contract, care au fost Ónc„lcate
sau neÓndeplinite;
c) beneficiarul Ómprumutului nu poate justifica utilizarea
sumelor din Ómprumut conform destina˛iei convenite; sau
d) apar circumstan˛e neobi∫nuite care exclud sau pun Ón
pericol considerabil executarea, derularea ori scopul
proiectului sau Óndeplinirea obliga˛iilor de plat„, care au fost
asumate de beneficiarul Ómprumutului Ón prezentul contract.
4.3. Œn cazul Ón care au ap„rut circumstan˛ele
men˛ionate la art. 4.2 lit. a), b) sau c) ∫i dac„ nu au fost
Óndep„rtate Óntr-un anumit termen stabilit de KfW, dar care
trebuie s„ fie cel pu˛in de 30 de zile, KfW are dreptul:
a) s„ solicite pentru situa˛iile prev„zute la art. 4.2 lit. a)
sau b) rambursarea imediat„ a tuturor sumelor restante din
Ómprumut, precum ∫i plata tuturor dob‚nzilor acumulate ∫i
a altor preten˛ii secundare aferente;
b) s„ solicite pentru situa˛iile prev„zute la art. 4.2 lit. c)
rambursarea imediat„ a tuturor acelor sume pentru care
beneficiarul Ómprumutului nu poate justifica utilizarea
corespunz„toare.
ARTICOLUL 5
Costuri ∫i taxe publice

5.1. Beneficiarul Ómprumutului efectueaz„ toate
viramentele din cadrul prezentului contract f„r„ deducerea
impozitelor, altor d„ri publice sau a altor costuri ∫i preia
costurile de transfer care survin la virarea Ómprumutului.
5.2. Beneficiarul Ómprumutului suport„ toate impozitele ∫i
toate celelalte taxe publice care survin pentru Óncheierea ∫i
derularea acestui contract Ón afara Republicii Federale
Germania.
ARTICOLUL 6

6.2. Ministrul finan˛elor publice ∫i persoanele care sunt
numite de acesta fa˛„ de KfW ∫i care sunt legitimate prin
specimene de semn„tur„ legalizate de ministru Ól vor
reprezenta pe beneficiarul Ómprumutului la derularea acestui
contract. Dreptul de reprezentare expir„ o dat„ cu
recep˛ionarea din partea KfW a revoc„rii exprese din
partea reprezentan˛ilor competen˛i ai beneficiarului
Ómprumutului.
6.3. Toate modific„rile ∫i complet„rile prezentului
contract, precum ∫i alte explica˛ii ∫i comunic„ri care circul„
conform acestuia Óntre partenerii contractuali trebuie s„ fie
redactate Ón form„ scris„. Explica˛iile ∫i comunic„rile sunt
considerate a fi remise Ón momentul Ón care au ajuns la
adresele de mai jos sau la adresele din alte notific„ri Óntre
parteneri:
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Pentru KfW:
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt pe Main
Republica Federal„ Germania
Telefax: +49-69-74 31-29 44
Telex: 4 15 25 60 kw d
Pentru beneficiarul Ministerul Finan˛elor Publice
Departamentul General pentru
Ómprumutului:
Finan˛e Publice Externe
str. Apolodor nr. 17, sectorul 5
Bucure∫ti, Rom‚nia
Telefax: +40-21-312 20 11
ARTICOLUL 7
Proiectul

7.1. Beneficiarul Ómprumutului:
a) va derula, va executa ∫i va Óntre˛ine proiectul prin
respectarea principiilor corespunz„toare de natur„ financiar„
∫i tehnic„, precum ∫i Ón conformitate strict„ cu concep˛ia
de proiect convenit„ Óntre beneficiarul Ómprumutului ∫i KfW;
b) va garanta finan˛area total„ a proiectului ∫i va
justifica fa˛„ de KfW, la cerere, acoperirea costurilor care
nu sunt finan˛ate din prezentul Ómprumut;
c) va permite oric‚nd reprezentan˛ilor KfW s„ aib„
acces la registrele contabile ∫i la toate documenta˛iile de
referin˛„ pentru executarea ∫i func˛ionarea proiectului,
precum ∫i supravegherea proiectului ∫i a tuturor anexelor
aferente;
d) va furniza toate informa˛iile ∫i rapoartele solicitate de
KfW referitoare la proiect ∫i la evolu˛ia ulterioar„ a
acestuia; ∫i
e) va informa de urgen˛„ KfW, din proprie ini˛iativ„,
despre toate circumstan˛ele care exclud sau pericliteaz„
considerabil executarea, func˛ionarea ori scopul prezentului
proiect.
7.2. Beneficiarul Ómprumutului ∫i KfW reglementeaz„
printr-un acord separat toate detaliile referitoare la art. 7.1.

Conformitatea accept„rii Ómprumutului ∫i reprezentarea
ARTICOLUL 8

6.1. Œn timp util Ónainte de primul virament, beneficiarul
Ómprumutului va dovedi fa˛„ de KfW, Ón modalitatea
agreat„ de acesta din urm„, c„ a Óndeplinit toate cerin˛ele
de drept constitu˛ional ∫i de alt tip pentru a putea prelua
eficient toate obliga˛iile care reies din acest contract.

Diverse

8.1. Beneficiarul Ómprumutului va avea grij„ ca
persoanele Óns„rcinate de el cu preg„tirea ∫i derularea
proiectului, cu cedarea lucr„rilor, p‚n„ la livr„rile ∫i
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presta˛iile care trebuie finan˛ate, precum ∫i persoanele
Óns„rcinate cu revocarea sumelor Ómprumutului s„ nu
pretind„, s„ nu accepte, s„ nu execute, s„ nu acorde, s„
nu promit„ sau s„ nu li se promit„ pl„˛i ilegale sau alte
avantaje legate de aceste competen˛e.
8.2. Œn cazul Ón care una dintre prevederile prezentului
contract devine invalid„, acest lucru nu va influen˛a
celelalte prevederi. Pentru respectivele lipsuri, p„r˛ile vor
aplica o reglementare corespunz„toare scopului prezentului
contract.
8.3. Beneficiarul Ómprumutului nu va putea ceda sau
gaja preten˛iile din prezentul contract.
8.4. Prezentul contract este supus legisla˛iei valabile Ón
Republica Federal„ Germania. Locul de Óndeplinire este
Frankfurt pe Main. Œn caz de neclarit„˛i Ón interpretarea
prezentului contract, textul german este decisiv.
8.5. Œn cazul Ón care partenerii nu pot conveni pe cale
amiabil„, toate litigiile din prezentul contract, precum ∫i
toate litigiile referitoare la valabilitatea acestuia ∫i a
contractului de arbitraj vor fi supuse unei proceduri de
arbitraj, conform contractului de arbitraj, care constituie
parte integrant„ a prezentului document.
8.6. Prezentul contract intr„ Ón vigoare Ón momentul Ón
care tratatul interguvernamental care Ói st„ la baz„ va fi
intrat Ón vigoare.
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Œncheiat Ón 4 exemplare originale, dintre care dou„
exemplare Ón limba german„ ∫i dou„ exemplare Ón limba
englez„.
Bucure∫ti,
Frankfurt pe Main,
18 februarie 2004
27 februarie 2004
Rom‚nia, reprezentat„
prin Ministerul
Kreditanstalt für
Finan˛elor Publice
Wiederaufbau
Clauze de arbitraj
Œn m„sura Ón care partenerii nu pot conveni pe cale
amiabil„, toate litigiile din acest contract, precum ∫i toate
litigiile referitoare la valabilitatea prezentului contract ∫i a
acestei clauze de arbitraj vor fi supuse unei proceduri de
arbitraj, conform contractului de arbitraj aferent contractului
de Ómprumut din 18/27 februarie 2004 — pentru
promovarea Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii (faza a 3-a).
Valabilitatea prezentului contract de arbitraj este prelungit„
p‚n„ la Óndeplinirea complet„ a tuturor obliga˛iilor de plat„
din prezentul contract.
Bucure∫ti,
Frankfurt pe Main,
18 februarie 2004
27 februarie 2004
Rom‚nia, reprezentat„
prin Ministerul
Kreditanstalt für
Finan˛elor Publice
Wiederaufbau

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Contractului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Institutul
de Credit pentru Reconstruc˛ie — Germania,
semnat la Bucure∫ti la 18 februarie 2004 ∫i, respectiv,
la Frankfurt la 27 februarie 2004, Ón scopul finan˛„rii
programului de creditare pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii —
proiectul îPromovarea Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii“
(etapa a 3-a)
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei d e c r e t e a z „:
Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Contractului de
Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Institutul de Credit pentru Reconstruc˛ie —
Germania, semnat la Bucure∫ti la 18 februarie 2004 ∫i, respectiv, la
Frankfurt la 27 februarie 2004, Ón scopul finan˛„rii programului de creditare
pentru Óntreprinderi mici ∫i mijlocii — proiectul îPromovarea Óntreprinderilor
mici ∫i mijlocii“ (etapa a 3-a), ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 16 martie 2005.
Nr. 131.
«
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PARLAMENTUL ROM¬NIEI

C A M E R A D E P U T A fi I L O R

SENATUL

LEGE
privind acceptarea Codului pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i persoanelor
de c„tre navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organiza˛iei Maritime
Interna˛ionale prin Rezolu˛ia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. 1. — Se accept„ Codul pentru efectuarea Ón
siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre
navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea
Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale prin Rezolu˛ia A.863(20)
la Londra la 27 noiembrie 1997.
Art. 2. — Toate companiile care sunt proprietare de
nave de aprovizionare sau care opereaz„ nave de
aprovizionare care arboreaz„ pavilionul rom‚n vor avea Ón

vedere Codul OSV Ón procesul de punere Ón aplicare a
Sistemului propriu de management al siguran˛ei prev„zut
de Codul interna˛ional de management pentru exploatarea
Ón siguran˛„ a navelor ∫i pentru prevenirea polu„rii, pe care
Rom‚nia l-a acceptat prin Legea nr. 85/1997.
Art. 3. — Ministerul Transporturilor, Construc˛iilor ∫i
Turismului va lua m„surile necesare Ón vederea punerii Ón
aplicare a prevederilor Codului OSV.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

ADRIAN N√STASE

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 23 martie 2005.
Nr. 66.

REZOLUfiIA A.863(20)
adoptat„ la 27 noiembrie 1997
Codul pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre navele de aprovizionare
(Codul OSV)
Adunarea,
amintind art. 15(j) din Conven˛ia privind crearea Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale, referitor la func˛iile Adun„rii
cu privire la adoptarea de reglement„ri ∫i linii directoare privind siguran˛a maritim„,
amintind ∫i Rezolu˛ia A.741(18) cu privire la Codul interna˛ional de management pentru exploatarea Ón siguran˛„ a
navelor ∫i pentru prevenirea polu„rii (Codul interna˛ional de management al siguran˛ei — Codul ISM),
amintind Ón plus c„ Conferin˛a guvernelor contractante la Conven˛ia interna˛ional„ din 1974 pentru ocrotirea vie˛ii
omene∫ti pe mare (SOLAS) a adoptat la 24 mai 1994 noul capitol IX la SOLAS (Managementul pentru exploatarea Ón
siguran˛„ a navelor), conform c„ruia Codul ISM va deveni obligatoriu pentru anumite clase de nave Óncep‚nd cu data de
1 iulie 1998,
fiind con∫tient„ c„ opera˛iunile specializate ale navelor de aprovizionare pot expune personalul ∫i m„rfurile de la
bord la pericole suplimentare,
˛in‚nd seama de faptul c„ un num„r important de accidente s-a produs la bordul navelor de aprovizionare pe
timpul opera˛iunilor de transport marf„ ∫i persoane,
recunosc‚nd c„ exploatarea corespunz„toare Ón func˛ionare ∫i managementul navelor de aprovizionare c‚nd
interac˛ioneaz„ cu instala˛iile din larg ar putea duce Ón viitor la evitarea acestor accidente,
consider‚nd recomandarea f„cut„ de Comitetul Securit„˛ii Maritime la cea de-a 66-a sesiune a sa,
1. adopt„ Codul pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre navele de
aprovizionare (Codul OSV), prev„zut Ón anexa la prezenta rezolu˛ie;
2. invit„ guvernele s„ aplice Codul OSV;
3. solicit„ Comitetului Securit„˛ii Maritime s„ revizuiasc„ Codul OSV ∫i s„ Ól amendeze, dup„ cum este necesar.
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ANEX√

CODUL
pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre navele de aprovizionare
(Codul OSV)
Cuprins

Introducere
1.
2.
3.
4.

Generalit„˛i
Opera˛iuni portuare
Transportul pe mare
Opera˛iuni la instala˛ia din larg

Apendice 1
Apendice 2
Apendice 3

Exemple ∫i tipuri de instala˛ii din larg
Codul culorilor pentru furtunurile utilizate la transferul substan˛elor Ón vrac
Activit„˛i de cooperare Óntre operatori ∫i contractan˛i

INTRODUCERE

Scopul prezentului cod este de a asigura at‚t operatorului, c‚t ∫i contractantului un standard interna˛ional pentru
evitarea sau reducerea la minimum a pericolelor la care sunt expuse navele de aprovizionare, Ón timpul opera˛iunilor lor
zilnice de transport de m„rfuri ∫i persoane la instala˛iile din larg, de la acestea sau Óntre aceste instala˛ii. Nu se
inten˛ioneaz„ direc˛ionarea problemelor contractuale sau a implica˛iilor financiare care apar Ón rela˛ia operator/contractant.
Acest standard trebuie avut Ón vedere atunci c‚nd se pune Ón practic„ Sistemul de management al siguran˛ei
(SMS) Ón sensul paragrafului 1.4 din Codul interna˛ional de management al siguran˛ei (Codul ISM) al IMO (Organiza˛iei
Maritime Interna˛ionale).
1. Generalit„˛i
1.1. Defini˛ii
1.1.1. Contractant Ónseamn„ organiza˛ia care are responsabilitatea pentru exploatarea navei, astfel cum s-a
men˛ionat la paragraful 1.1.2 din Codul interna˛ional de management al siguran˛ei (Codul ISM).
1.1.2. Operator*) Ónseamn„ partea care contracteaz„ o nav„ de aprovizionare.
1.1.3. Nav„ de aprovizionare (OSV) Ónseamn„ o nav„ care este utilizat„ pentru transportul de rezerve, materiale,
echipamente sau personal la instala˛iile din larg, de la acestea sau Óntre acestea.
1.1.4. Managerul instala˛iei din larg (OIM) Ónseamn„ persoana responsabil„ pentru toate activit„˛ile de pe instala˛ia
din larg.
1.1.5. Instala˛ia din larg Ónseamn„ o structur„ care este, va fi sau a fost utilizat„ Ón timp ce se afla fixat„ ori
sta˛iona Ón ap„ sau Óntr-o zon„ de ac˛iune a mareei ori pe alt p„m‚nt acoperit intermitent cu ap„ (vezi apendicele 1 la
prezentul cod).
1.1.6. Coordonator de logistic„ Ónseamn„ o persoan„ sau persoanele cu baza la uscat sau Ón larg, care sunt
desemnate Ón mod explicit de c„tre operator ca persoane de contact ∫i responsabile pentru:
a) preg„tirea corespunz„toare a m„rfii pentru transportul Ón larg;
b) planurile de Ónc„rcare/desc„rcare/reÓnc„rcare;
c) programele de naviga˛ie;
d) evenimente neprev„zute; ∫i
e) alte probleme impuse de situa˛ie, inclusiv problemele legate de m„rfurile periculoase.
1.1.7. Manipulator de marf„ Ónseamn„ un membru din cadrul personalului OSV sau al instala˛iei din larg care
manipuleaz„ marfa de la bordul OSV la instala˛ia din larg.
1.2. Informa˛ii ∫i documenta˛ie
1.2.1. OSV trebuie s„ li se furnizeze toate informa˛iile utile pentru efectuarea voiajului/voiajelor prev„zut/prev„zute.
Pentru determinarea pertinen˛ei informa˛iilor furnizate trebuie s„ se fac„ distinc˛ie Óntre:
a) navele navlosite pentru o perioad„ specificat„ sau pentru voiajuri succesive; ∫i
b) navele navlosite pentru un voiaj sau o perioad„ scurt„ de timp.
*) Un armator/contractant al unit„˛ii mobile din larg (MOU) este operator Ón cazurile Ón care el contracteaz„ o nav„ de aprovizionare Ón larg.
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1.2.2. Operatorul ∫i contractantul trebuie s„ aib„ documente care con˛in proceduri ∫i instruc˛iuni utilizate de
preferat pentru descrierea ∫i implementarea Sistemului de management al siguran˛ei (SMS), care privesc punctele
corespunz„toare din tabelul 1 ∫i tabelul 2 de mai jos:
Tabelul 1
Operator ∫i contractant

Proceduri detaliate de comunicare
Proceduri cu privire la raportarea accidentelor ∫i neconformit„˛ilor ∫i m„surile ce se impun
Programul de naviga˛ie al navei, ˛in‚nd seama de evaluarea condi˛iilor meteorologice ∫i st„rilor m„rii
Instruc˛iuni cu privire la rut„/modificarea rutei
Proceduri de sosire/plecare a navei — la baza de la ˛„rm
Proceduri de sosire/plecare a navei — la instala˛ia din larg
Proceduri detaliate de Ónc„rcare/desc„rcare/reÓnc„rcare, cu list„ de control, inclusiv procedurile referitoare la m„rfurile
periculoase, manevr„ri de sarcini grele ∫i sarcini neuzuale
Responsabilit„˛i ∫i autorit„˛i
Proceduri de urgen˛„
Opera˛iuni speciale
Opera˛iuni critice
Tabelul 2
Operator

Materiale provenite de la baza de la ˛„rm destinate
a fi transportate Ón larg
Proceduri de ancorare ∫i legare la instala˛ia din larg
Opera˛iuni privind transportul pe mare
Manipularea m„rfii
Echipament pentru manipularea m„rfii
Bene de la instala˛ia din larg (pentru reziduuri), l„zi cu scule
Tancuri portabile
Planul general al instala˛iei din larg ∫i planuri care prezint„
importan˛„ pentru nav„
Condi˛ii meteorologice/exploatare Ón regiune
Control maritim la ˛„rm/Ón larg
Informa˛ii actualizate din teren

Contractant

Sosirea navei Ón îzona de siguran˛„“ la instala˛ia din
larg
Procedur„ privind marfa
Procedur„ privind marfa Ón vrac
Verificarea dup„ lista de control pentru amararea Ón
siguran˛„ a m„rfii
Transportul pasagerilor
Lista de verificare cu privire la starea de
navigabilitate ∫i starea de transport a m„rfii
Verificarea condi˛iilor de stabilitate

1.2.3. Suplimentar fa˛„ de cele men˛ionate la pct. 1.2.2 se recomand„ s„ se ˛in„ seama de toate activit„˛ile de
cooperare, astfel cum sunt cele men˛ionate Ón apendicele 3 la prezentul cod.
1.3. Comunicare
Trebuie s„ existe o comunicare eficace Óntre toate persoanele responsabile implicate Ón toate opera˛iunile navelor
de aprovizionare. Œn cazul Ón care sunt utilizate comunica˛iile radio, pe toat„ durata unei opera˛iuni trebuie s„ fie alocate
canale dedicate.
1.4. Manipularea m„rfii ∫i stabilitatea
1.4.1. Generalit„˛i

1.4.1.1. At‚t pe timpul transportului pe mare, c‚t ∫i pe durata efectu„rii opera˛iunilor la instala˛ia din larg, navele
de aprovizionare cu pupa expus„, Ón anumite condi˛ii (de exemplu, condi˛ii grele meteorologice ∫i starea m„rii proast„,
Ónc„rc„tur„ mare), au dificult„˛i la p„trunderea apei pe puntea de marf„ expus„. Aceasta poate conduce la situa˛ii
periculoase, Ón special dac„ m„rfurile stivuite pe puntea expus„ a navei au tendin˛a de plutire ∫i/sau prezint„ coeficien˛i
mici de frecare. Se recomand„ ca aceste nave s„ fie prev„zute cu instruc˛iuni pentru a face fa˛„ acestor pericole.
1.4.1.2. Num„rul manipulatorilor de marf„ trebuie s„ fie suficient pentru ca opera˛iunile legate de marf„ s„ poat„
fi efectuate Ón deplin„ siguran˛„ ∫i Óntr-un mod eficient.
1.4.1.3. Echipajul navelor de aprovizionare trebuie s„ fie instruit Ón mod corespunz„tor.
1.4.1.4. Pe durata opera˛iunilor de manipulare a m„rfii pe punte trebuie s„ fie evitate alte activit„˛i pe puntea de
marf„ a navei.
1.4.1.5. îAd„posturile de siguran˛„“ ∫i c„ile de evacuare pentru personalul de pe puntea de marf„ trebuie s„ fie
marcate Ón mod corespunz„tor ∫i men˛inute degajate permanent. O barier„ de protec˛ie, instalat„ de-a lungul fiec„rei
laturi a pun˛ii, poate fi una dintre metodele de realizare a ad„postului de siguran˛„.
1.4.2. Planificarea prealabil„

1.4.2.1. Trebuie stabilit un plan de drum ∫i un program de naviga˛ie de care se va ˛ine seama la stabilirea
planului de Ónc„rcare. Dup„ plecarea navei, planul de drum nu poate fi modificat dec‚t de coordonatorul de logistic„
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responsabil, Ón cooperare cu comandantul. Deci, este indispensabil ca leg„tura Óntre OIM ∫i comandant s„ fie stabilit„, de
preferin˛„ prin coordonatorul de logistic„, Ónainte de desc„rcarea sau reÓnc„rcarea m„rfii.
1.4.2.2. Comandantul trebuie s„ fie informat cu privire la Ónt‚rzierile preconizate ale opera˛iunilor. Vor fi evitate
perioadele excesive de sta˛ionare Ón vecin„tatea instala˛iilor din larg.
1.4.3. Marfa

1.4.3.1. Comandantul trebuie s„ asigure coordonarea tuturor p„r˛ilor implicate Ón Ónc„rcarea sau desc„rcarea
m„rfurilor ori persoanelor Ónaintea Ónceperii opera˛iunilor de transfer, pentru a se asigura c„ to˛i cei implica˛i Ó∫i cunosc
responsabilit„˛ile ∫i ajung la un acord cu privire la echipamentul, comunica˛iile ∫i procedurile de siguran˛„ ce
vor fi utilizate.
1.4.3.2. Œnaintea Ónc„rc„rii, comandantului trebuie s„ i se asigure informa˛ii detaliate cu privire la m„rfurile
periculoase, m„rfurile nestandardizate ∫i m„rfurile care sunt greu sau dificil de stivuit, fixat Ón siguran˛„ ori desc„rcat.
1.4.3.3. Comandantul nu trebuie s„ accepte Ónc„rcarea unei m„rfi care nu este sigur„ din punct de vedere al
manipul„rii, care nu este ambalat„ sau inscrip˛ionat„ Ón mod corespunz„tor ori nu are documente corespunz„toare.
Responsabilitatea pentru asigurarea c„ m„rfurile sunt preg„tite Ón mod corespunz„tor pentru transportul la bordul navelor
de aprovizionare Ói revine operatorului, navlositorului ∫i/sau proprietarului produselor respective.
1.4.3.4. Toate opera˛iunile privind Ónc„rcarea m„rfii trebuie s„ fie supravegheate de ofi˛erul responsabil.
1.4.3.5. Operatorii trebuie s„ se asigure c„ este containerizat„ o cantitate de marf„ at‚t c‚t pot permite stivuirea
∫i fixarea Ón siguran˛„ pe punte. Dac„ se utilizeaz„ containere de dimensiuni diferite, atunci c‚nd se planific„ arimarea,
trebuie avut Ón vedere ca fixarea lor s„ se fac„ Ón siguran˛„. Œn ceea ce prive∫te prevederile referitoare la construc˛ia
containerelor, trebuie s„ se ˛in„ seama de Instruc˛iunile pentru aprobarea containerelor manipulate Ón m„ri deschise
(Circulara MSC.613).
1.4.4. Arimarea ∫i fixarea Ón siguran˛„ a m„rfii

1.4.4.1. Comandantul trebuie s„ se asigure c„ la bordul navei sunt tipuri ∫i cantit„˛i suficiente de materiale pentru
arimare ∫i fixare Ón siguran˛„, pentru exploatarea Ón siguran˛„ a navei. Materialele pentru arimare ∫i fixare Ón
siguran˛„ trebuie:
a) s„ corespund„ utiliz„rii prev„zute;
b) s„ aib„ o rezisten˛„ adecvat„;
c) s„ fie u∫or de utilizat;
d) s„ fie bine Óntre˛inute; ∫i
e) s„ fie inspectate periodic
∫i s„ fie ˛inut„ o eviden˛„ a inspec˛iilor.
1.4.5. Marfa Ón vrac*)

1.4.5.1. Furtunurile utilizate la transferul substan˛elor Ón vrac s„ fie colorate codificat la extremit„˛i pentru a
permite identificarea produselor pentru care se va utiliza furtunul. Œn apendicele 2 la prezentul cod este recomandat un
cod al culorilor.
1.4.5.2. Œnainte de Ónceperea opera˛iunilor de transfer al m„rfii Ón vrac trebuie s„ se stabileasc„ urm„toarele:
a) procedurile de pornire ∫i oprire;
b) cantit„˛ile ∫i categoriile de produs ce vor fi transferate;
c) debitul ∫i presiunea de pompare permise; ∫i
d) procedeele de oprire Ón caz de urgen˛„.
1.4.5.3. Pe durata transferului m„rfii Ón vrac, un membru responsabil al echipajului navei trebuie s„ fie prezent
pentru supravegherea, dirijarea ∫i controlul opera˛iunii de transfer.
1.4.6. Stabilitatea

Trebuie s„ se ˛in„ seama de Instruc˛iunile pentru proiectarea ∫i construc˛ia navelor de aprovizionare [Rezolu˛ia
IMO A.469(XII), astfel cum a fost amendat„].
1.4.7. Echipamentul de protec˛ie individual

1.4.7.1. Fiecare membru al echipajului ∫i/sau manipulator de marf„ trebuie ca pe durata oper„rii m„rfii s„ aib„
un echipament de protec˛ie individual (PPE) de o culoare foarte vizibil„, corespunz„tor zonei geografice de exploatare ∫i
activit„˛ii desf„∫urate. Trebuie s„ fie disponibil echipament de rezerv„ suficient.
1.4.7.2. Membrii echipajului ∫i/sau manipulatorii de marf„ care lucreaz„ pe punte trebuie s„ poarte mijloace de
flotabilitate ∫i un echipament de protec˛ie individual (PPE) corespunz„tor pentru protejarea capului, picioarelor ∫i m‚inilor.
1.4.7.3. Exemple de echipamente de protec˛ie individuale (PPE) care pot fi cerute sunt:
a) veste de salvare de lucru;
b) costume de lucru antiexpunere (pentru opera˛iuni Ón zone extrem de grele); ∫i
c) caschete, cizme ∫i ochelari de protec˛ie.
2. Opera˛iuni portuare
2.1. Comunica˛ii
2.1.1. Œnainte de plecarea navei de aprovizionare, coordonatorul de logistic„ trebuie s„ comunice informa˛iile cu
privire la programul de naviga˛ie, declara˛ia privind marfa ∫i alte elemente relevante c„tre operator ∫i contractant (de
exemplu, OIM ∫i comandant).
2.1.2. Œnainte de sosirea Óntr-un port a unei OSV, comandantul trebuie s„ comunice portului informa˛ii cu privire
la ora estimat„ de sosire a navei (ETA), cerin˛e referitoare la marf„ ∫i orice alte condi˛ii speciale Ón care se afl„ OSV.
*) Pentru substan˛ele lichide periculoase ∫i toxice Ón vrac se va vedea Rezolu˛ia IMO A.673(16) îInstruc˛iuni pentru transportul ∫i manipularea
cantit„˛ilor limitate de substan˛e lichide periculoase ∫i toxice Ón vrac de la bordul navelor de aprovizionare“.
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2.2. Marfa
2.2.1. Operatorul trebuie s„ se asigure c„ m„rfurile din containere sunt corespunz„tor stivuite ∫i fixate Ón
siguran˛„ pentru transportul pe mare. Comandantul este autorizat s„ efectueze inspec˛ii prin sondaj. Dac„ la inspectarea
vreunui container comandantul constat„ c„ dispozitivele prev„zute pentru arimare, legare sau fixare Ón siguran˛„ sunt
necorespunz„toare, c„ m„rfurile periculoase sunt necorespunz„tor marcate ∫i etichetate sau dac„ are Óndoieli Ón ceea ce
prive∫te gradul de siguran˛„ al containerului, el trebuie s„ refuze acel container pentru transportul pe mare.
2.2.2. Trebuie s„ se fac„ referire la Codul de reguli practice pentru arimarea ∫i amararea Ón siguran˛„ a m„rfii
[Codul CSS — Rezolu˛ia IMO A.714(17)] ∫i Instruc˛iunile IMO/ILO/UN/ECE pentru ambalarea m„rfurilor Ón unit„˛i de
transport (CTUs) (MSC/Circulara 787).
3. Transportul pe mare
3.1. Generalit„˛i
3.1.1. M„rfurile trebuie s„ fie corespunz„tor stivuite, amarate ∫i arimate pe durata transportului pe mare. Œn mod
regulat trebuie s„ fie efectuate verific„ri vizuale ale dispozitivelor de amarare.
3.1.2. Œn mod normal, containerele Ónchise nu trebuie deschise Ón timp ce nava se afl„ pe mare, Ón afar„ de
cazul unei situa˛ii de urgen˛„ (de exemplu, incendiu sau scurgere). Trebuie luate toate m„surile necesare pentru
prevenirea r„nirii personalului.
3.2. Comunicare
Pe durata transportului pe mare, comandantul, OIM ∫i coordonatorul de logistic„ trebuie s„ se informeze reciproc
asupra modific„rilor intervenite Ón program ∫i asupra condi˛iilor relevante de transport.
4. Opera˛iuni la instala˛ia din larg
4.1. Generalit„˛i
4.1.1. Œnaintea Ónceperii opera˛iunilor cu marfa, comandantul ∫i OIM trebuie s„ confirme planul de
Ónc„rcare/desc„rcare.
4.1.2. Orice situa˛ie care limiteaz„ opera˛iunile cu marfa Óntre OSV ∫i instala˛ia din larg (de exemplu, vizibilitatea
pe punte din cabina de comand„ a macaralei, iluminare slab„ sau evacu„ri peste bord de la instala˛ie) trebuie s„ fie
imediat communicat„ Óntre comandant ∫i OIM.
4.1.3. OIM trebuie s„ se asigure c„ un sapan (co˛ad„) cu lungime suficient„ este ata∫at Óntre blocul de macara
(palan) ∫i c‚rlig pentru a reduce la minimum pericolul pe care Ól prezint„ blocul asupra manipulatorilor de marf„ ∫i navei.
Blocul de macara trebuie s„ fie marcat astfel Ónc‚t s„ fie vizibil Ón toate situa˛iile de operare.
4.2. Cerin˛e privind amararea navei
4.2.1. fiin‚nd seama de factorii men˛iona˛i Ón continuare, comandantul decide dac„ nava trebuie s„ fie amarat„ ∫i
Ón ce mod ∫i confirm„ aceast„ decizie managerului instala˛iei din larg (OIM):
a) v‚nt, mare ∫i hul„;
b) curent;
c) manevrabilitatea navei;
d) zona de amarare la instala˛ia din larg ∫i specifica˛ii privind macaraua;
e) specifica˛ii cu privire la marf„ (greutate, amplasare, felul m„rfii); ∫i
f) eficien˛a ancorei/ancorelor pe fundul m„rii.
4.2.2. Decizia cu privire la nesiguran˛a r„m‚nerii navei Ón stare de amarare sau Ón imediata apropiere a instala˛iei
din larg poate fi luat„ de c„tre comandant sau OIM.
4.2.3. Sunt permise ∫ocurile la operarea m„rfurilor, c‚nd comandantul le consider„ nepericuloase, Ón condi˛iile
existente.
4.3. Comunicarea
4.3.1. Œnaintea sosirii la instala˛ia din larg, comandantul trebuie s„ ob˛in„ permisiunea de la OIM de a intra Ón
zona exclusiv„ a instala˛iei.
4.3.2. Pe durata desf„∫ur„rii opera˛iunilor de transfer de marf„ ∫i de personal la instala˛ia din larg trebuie
men˛inut„ comunicarea efectiv„ Óntre ofi˛erul responsabil, manipulatorii de marf„, operatorul de macara ∫i ∫eful de echipaj
la punte al instala˛iei din larg.
4.3.3. Comandantul trebuie s„ informeze OIM ∫i coordonatorul de logistic„ asupra orei de plecare a navei ∫i
asupra orei estimate de sosire la urm„toarea destina˛ie.
4.4. Informa˛ii ∫i documenta˛ie
Informa˛ii referitoare la marf„ trebuie s„ fie puse la dispozi˛ie p„r˛ilor destinatare Ónaintea Ónceperii opera˛iunilor
cu marfa.
4.5. Transferul de personal
4.5.1. Dac„ se efectueaz„ transferuri de personal, metodele normale sunt cele cu nacela pentru personal sau cu
barca. Niciodat„ nu trebuie compromis„ siguran˛a personalului ∫i trebuie s„ fie asigurat cel mai ridicat nivel de control ∫i
comunicare pentru totalitatea acestor opera˛iuni.
4.5.2. Nici un transfer de personal nu trebuie s„ aib„ loc Ón loca˛ie dac„ nu a fost ob˛inut acordul OIM ∫i dac„
procedurile nu au fost agreate de c„tre toate p„r˛ile responsabile interesate, ˛in‚ndu-se seama de condi˛iile meteorologice
reale ∫i de cele preconizate, de viteza v‚ntului, starea m„rii ∫i de vizibilitate.
4.5.3. OIM trebuie s„ asigure ca nacelele pentru personal ∫i toate echipamentele de legare aferente s„ fie
proiectate ∫i Óntre˛inute astfel Ónc‚t s„ fie realizat un coeficient de siguran˛„ de 10:1. Nacelele trebuie s„ fie inspectate
zilnic ∫i Ónainte de utilizare.
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4.5.4. OIM trebuie s„ asigure ca numai macarale certificate ∫i operatori de macarale autoriza˛i s„ fie implica˛i Ón
transferul de personal. Pe durata transferului trebuie s„ fie stabilite ∫i men˛inute comunica˛iile directe Óntre echipajul de pe
puntea navei, operatorii de macara ∫i puntea de naviga˛ie a navei.
4.5.5. Persoanele care se transfer„ trebuie s„ poarte veste de salvare, caschete de protec˛ie ∫i bocanci.
Suplimentar, trebuie s„ poarte costume corespunz„toare de protec˛ie ∫i costume antiexpunere, dup„ caz.
4.6. Manipularea m„rfii
Pentru reducerea la minimum a pericolului de r„nire a echipajului de pe punte ∫i/sau a manipulatorilor de marf„,
ace∫tia nu trebuie s„ Óncerce s„ Ól ajute pe operatorul de macara s„ a∫eze pe punte marfa suspendat„ Ón c‚rlig. Marfa
trebuie s„ fie depus„ pe punte, scoas„ din c‚rlig ∫i, dac„ este nevoie, mutat„ Ón pozi˛ie de arimare cu ajutorul vinciurilor
de tras obiecte grele sau al troliilor.
Apendicele 1

Exemple ∫i tipuri de instala˛ii din larg
Tabelul de mai jos d„ exemple de tipuri de structuri ∫i nave care, Ón scopul determin„rii aplicabilit„˛ii prezentului cod,
sunt ∫i nu sunt instala˛ii din larg.
Nu sunt instala˛ii din larg
(sau sunt p„r˛i ale instala˛iilor din larg)

Instala˛ii din larg

Platforme de produc˛ie fixe
Platforme de produc˛ie plutitoare
Unit„˛i de stocare plutitoare
Unit„˛i mobile de foraj marin
Hotel plutitor
Unit„˛i plutitoare de produc˛ie, stocare ∫i exploatare (FPSO)

Nave cu capacitate mare de ridicare
Nave pentru lucr„ri de scafandrerie
Nave cistern„ pentru navet„
Nave pentru Óntre˛inere sonde
Unit„˛i mobile de foraj marin (MODU) dezarmate
Instala˛ii pe fundul m„rii
Drage
Sonde care nu sunt conectate la o instala˛ie
Nave de supraveghere
Gabare pentru instalare conducte
Conducte situate la mai mult de 500 m de structura
principal„ la care sunt fixate
Structuri care sunt permanent ata∫ate la teren uscat,
poduri sau pasarele
Apendicele 2

Codul culorilor pentru furtunuri utilizate la transferul substan˛elor Ón vrac
Pentru evitarea utiliz„rii gre∫ite a furtunurilor pentru transferul substan˛elor Ón vrac, Óntre punctele de racordare de
la bordul navei ∫i instala˛ia din larg trebuie folosit un cod al culorilor. Œn scopul identific„rii, capetele furtunurilor ∫i
punctele de racordare trebuie s„ poarte o band„ colorat„ corespunz„toare substan˛ei transferate, iar toate navele de
aprovizionare ∫i instala˛iile din larg trebuie s„ adopte un cod al culorilor dup„ cum urmeaz„:
Substan˛a

Banda colorat„

Ap„ potabil„
Ap„ de foraj
Combustibil
Marf„ uscat„ Ón vrac
Hidrocarbur„ de baz„ specializat„/noroi pe baz„ de hidrocarburi
Saramur„
Metanol

Albastru
Verde
Maro
Galben: ciment
Portocaliu: baritin„/bentonit„
Negru
Op˛ional
Op˛ional
Apendicele 3

Activit„˛i de cooperare Óntre operatori ∫i contractan˛i
1. Scopul prezentului apendice este de a sprijini operatorii ∫i contractan˛ii Ón conjugarea activit„˛ilor lor de
cooperare, care rezult„ din transportul m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre navele de aprovizionare, de preferat printr-un
sistem de management al siguran˛ei sau proceduri de operare, dup„ caz.
2. Operatorul ∫i contractantul trebuie s„ stabileasc„ proceduri ∫i criterii de exploatare comune ∫i s„ rezolve
conflictele Ón domeniile Ón care at‚t planurile, c‚t ∫i instruc˛iunile interfereaz„ unele cu altele. Exemple de astfel de
domenii sunt:
2.1. politici de siguran˛„ ∫i protec˛ia mediului;
2.2. foraje periodice; ∫i
2.3. autoritatea ∫i responsabilit„˛ile respectivului personal care reprezint„ operatorul ∫i contractantul, ∫i anume:
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2.3.1. autoritatea ∫i responsabilitatea comandantului ∫i a OIM de a se consulta reciproc ∫i de a Óntrerupe
exploatarea dac„ consider„ acest lucru necesar din motive de siguran˛„ ∫i de protec˛ie a mediului; ∫i
2.3.2. responsabilitatea persoanei desemnate de contractant (se face referire la paragraful 4 din Codul ISM) ∫i a
persoanei cu autoritatea corespunz„toare din partea operatorului de a comunica reciproc Ón vederea respect„rii normelor
de siguran˛„ ∫i protec˛ie a mediului.
3. Operatorul ∫i contractantul trebuie s„ Ó∫i pun„ reciproc la dispozi˛ie p„r˛ile relevante din sistemele lor de
management al siguran˛ei sau din procedurile de exploatare.
4. Operatorul ∫i contractantul trebuie s„ stabileasc„ proceduri pentru schimbul reciproc de informa˛ii cu privire la
neconformit„˛ile relevante, accidentele ∫i evenimentele periculoase, Ón scopul Ómbun„t„˛irii siguran˛ei ∫i condi˛iilor de
mediu. Œnt‚lnirile dintre personalul de baz„, incluz‚nd operatorii de macara, pot facilita acest schimb.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului
pentru efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor
∫i persoanelor de c„tre navele de aprovizionare (Codul OSV),
adoptat de Adunarea Organiza˛iei Maritime Interna˛ionale
prin Rezolu˛ia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie 1997
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind acceptarea Codului pentru
efectuarea Ón siguran˛„ a transportului m„rfurilor ∫i persoanelor de c„tre
navele de aprovizionare (Codul OSV), adoptat de Adunarea Organiza˛iei
Maritime Interna˛ionale prin Rezolu˛ia A.863(20) la Londra la 27 noiembrie
1997, ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Bucure∫ti, 22 martie 2005.
Nr. 158.
«

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind trecerea Ón rezerv„ a unui general de brigad„
din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul
cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 11 aprilie 2005, domnul general de brigad„
cu o stea G‚˛„ Vasile Ilie trece Ón rezerv„.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 173.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de flotil„ aerian„
unui comandor din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale ∫i trecerea
acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 031 din
22 martie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 martie 2005, domnului comandor
Olteanu Costic„ Gheorghe i se acord„ gradul de general de flotil„ aerian„
∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 174.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 031 din
22 martie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 3 februarie 2005, domnului colonel Tilinc„
Constantin Adrian i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 175.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Ministerul Ap„r„rii Na˛ionale
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 031 din
22 martie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului ap„r„rii na˛ionale,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Pe data de 31 martie 2005, domnului colonel
M„n„stireanu Valentin Dan-Ioan i se acord„ gradul de general de brigad„
cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 176.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea
unui colonel din Serviciul Rom‚n de Informa˛ii
∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de
Ap„rare a fi„rii,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 031 din
22 martie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului Rom‚n de
Informa˛ii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 31 martie 2005, domnului colonel Lugoj
Dumitru Nicolae i se acord„ gradul de general de brigad„ cu o stea ∫i
trece Ón rezerv„ cu noul grad.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 177.
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PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigad„ cu o stea unui colonel
din Serviciul de Protec˛ie ∫i Paz„ ∫i trecerea acestuia Ón rezerv„ cu noul grad
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale Legii nr. 80/1995
privind Statutul cadrelor militare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale art. 4 lit. f) pct. 28 din Legea
nr. 415/2002 privind organizarea ∫i func˛ionarea Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii,
Ón baza Hot„r‚rii Consiliului Suprem de Ap„rare a fi„rii nr. 031 din 22 martie 2005,
av‚nd Ón vedere propunerea directorului Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Pe data de 15 februarie 2005,
domnului colonel P„curar Teodor Ioan i se acord„ gradul

de general de brigad„ cu o stea ∫i trece Ón rezerv„ cu
noul grad.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 178.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
pentru completarea Ordinului ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.847 bis/2004 privind aprobarea
Metodologiei pentru utilizarea func˛iei didactice auxiliare de administrator financiar (patrimoniu) ∫i echivalarea
acesteia cu func˛iile de specialitate prev„zute la cap. I lit. a) ∫i c) din anexa nr. V/1 ∫i cu unele func˛ii cuprinse
Ón anexa nr. V/2 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare
Œn conformitate cu prevederile Notei din anexa nr. 3 la Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004 privind unele m„suri
Ón domeniul Ónv„˛„m‚ntului,
av‚nd Ón vedere aplicarea art. 50 alin. (11) ∫i (13) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare,
Ón temeiul Hot„r‚rii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. I. — Articolul 3 din anexa la Ordinul ministrului educa˛iei
∫i cercet„rii nr. 4.847 bis/2004, publicat Ón Monitorul Oficial al

Rom‚niei, Partea I, nr. 925 din 11 octombrie 2004, se
completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 191/2002
Nr.
crt.

20.
21.
22.
23.

Func˛ii prev„zute Ón anexa nr. V/2

Func˛ionar
Func˛ionar
Func˛ionar
Func˛ionar

I
II
III
debutant

Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 68/2004

Studii

Nr.
crt.

M
M
M
M

232.
233.
234.
235.

Art. II. — Prevederile prezentului ordin intr„ Ón vigoare la data
de 1 martie 2005.
Art. III. — Direc˛iile generale din Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat, unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, unit„˛ile conexe din subordinea

Func˛ii prev„zute Ón anexa nr. 3

Administrator
Administrator
Administrator
Administrator

(patrimoniu)
(patrimoniu)
(patrimoniu)
(patrimoniu)

treapta I
treapta II
treapta III
debutant

M
M
M
M

inspectoratelor ∫colare ∫i alte unit„˛i subordonate vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 17 martie 2005.
Nr. 3.632.

financiar
financiar
financiar
financiar

Studii
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MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

ORDIN
cu privire la structura anului ∫colar 2005—2006
Œn temeiul Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Hot„r‚rea Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Anul ∫colar 2005—2006 are 36 de s„pt„m‚ni de
cursuri, Ónsum‚nd 177 de zile lucr„toare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabile∫te:
a) pentru anul de completare, durata cursurilor este de 37 de
s„pt„m‚ni, Ónsum‚nd 182 de zile. Ultima s„pt„m‚n„ de cursuri —
19—23 iunie 2006 — este s„pt„m‚n„ exclusiv de practic„;
b) pentru Ónv„˛„m‚ntul postliceal sanitar, calificarea asistent
medical generalist, durata cursurilor este de 42 de s„pt„m‚ni;
c) pentru Ónv„˛„m‚ntul postliceal sanitar, calificarea tehnician
ortoprotezist, durata cursurilor este de 42 de s„pt„m‚ni, pentru
anii I ∫i II, ∫i de 36 de s„pt„m‚ni, pentru anul III.
(3) Elevii claselor a VIII-a Óncheie cursurile Ón ziua de vineri,
9 iunie 2006.
Art. 2. — Anul ∫colar 2005—2006 se structureaz„ pe dou„
semestre dup„ cum urmeaz„:
Semestrul I
Cursuri — luni, 12 septembrie 2005 — vineri, 23 decembrie 2005
Œn perioada 31 octombrie — 6 noiembrie 2005 clasele din
Ónv„˛„m‚ntul primar ∫i grupele din Ónv„˛„m‚ntul pre∫colar sunt Ón
vacan˛„.
Vacan˛„ — s‚mb„t„, 24 decembrie 2005 — duminic„,
8 ianuarie 2006
Cursuri — luni, 9 ianuarie 2006 — vineri, 3 februarie 2006
Vacan˛„ intersemestrial„ — s‚mb„t„, 4 februarie 2006 —
duminic„, 12 februarie 2006
Semestrul al II-lea
Cursuri — luni, 13 februarie 2006 — vineri, 14 aprilie 2006
Vacan˛„ — s‚mb„t„, 15 aprilie 2006 — luni, 24 aprilie 2006
Cursuri — mar˛i, 25 aprilie 2006 — vineri, 16 iunie 2006
Vacan˛a de var„ — s‚mb„t„, 17 iunie 2006 — joi, 31 august 2006.
Art. 3. — Zilele de joi, 1 decembrie 2005, luni, 24 aprilie
2006, ∫i luni, 1 mai 2006, sunt zile libere, conform legii.

Art. 4. — Persoanele apar˛in‚nd altor culte religioase dec‚t cel
ortodox, culte recunoscute oficial, beneficiaz„, la cerere, de dou„
zile libere pe an ∫colar, cu ocazia unor s„rb„tori religioase
specifice cultului respectiv.
Art. 5. — Tezele de pe semestrul I al anului ∫colar 2005—2006
se sus˛in, de regul„, p‚n„ la data de 23 decembrie 2005.
Art. 6. — (1) Œn situa˛ii deosebite, bine fundamentate, Ón
func˛ie de condi˛iile climaterice locale speciale ∫i de specificul
∫colii, inspectoratele ∫colare pot aproba, la cererea conducerii
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt, modific„ri ale structurii anului ∫colar
stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modific„rii structurii anului ∫colar, men˛ionat„ la
alin. (1), se acord„ Ón condi˛iile asigur„rii num„rului de 177 de
zile de cursuri, precum ∫i a posibilit„˛ii ca to˛i elevii s„ participe,
f„r„ restric˛ii, la examenele de bacalaureat ∫i de absolvire.
Art. 7. — Calendarul testelor na˛ionale, al examenului na˛ional
de bacalaureat, al examenelor de absolvire pentru Ónv„˛„m‚ntul
profesional ∫i postliceal ∫i al examenelor de certificare a
competen˛elor profesionale, precum ∫i calendarul admiterii Ón clasa
a IX-a se aprob„ prin ordine distincte ale ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii.
Art. 8. — Secretarul de stat pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar,
Direc˛ia general„ pentru Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Direc˛ia
general„ pentru Ónv„˛„m‚nt Ón limbile minorit„˛ilor na˛ionale ∫i
accesul la educa˛ie, Direc˛ia general„ pentru evaluare, prognoze,
strategii ∫i programe pentru Ónv„˛„m‚nt preuniversitar,
inspectoratele ∫colare jude˛ene ∫i al municipiului Bucure∫ti,
conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt duc la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 9. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mircea Miclea
Bucure∫ti, 25 martie 2005.
Nr. 3.690.
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