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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
AGENÞIA NAÞIONALÃ DE CONTROL
AL EXPORTURILOR STRATEGICE
ªI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

ORDIN
pentru aprobarea formularelor-tip de autorizaþie ºi de permise conform
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor
ºi importurilor de produse strategice
Preºedintele Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice,
având în vedere prevederile art. 41 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor ºi importurilor de produse strategice,
emite urmãtorul ordin:
Articol unic. Ñ Se aprobã formularele-tip prezentate în
anexele nr. 1Ñ9, care fac parte integrantã din prezentul
ordin, pentru obþinerea autorizaþiei ºi a permiselor conform

prevederilor Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 158/1999 privind regimul exporturilor ºi importurilor de
produse strategice.

Preºedintele
Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor Strategice
ºi al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu,
secretar de stat
Bucureºti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 27.
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ANEXA Nr. 1

Numãrul ºi data înregistrãrii la solicitant
............................................

Numãrul ºi data înregistrãrii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................

CERERE

de eliberare a autorizaþiei pentru efectuarea de operaþiuni de comerþ exterior
cu produse strategice
Subsemnatul .............................................................................................................., acþionând în
calitate de reprezentant legal al .............................................................................................................,
cu sediul în ................................................ str. ...................................................... nr. ....................,
sectorul/judeþul ..................................., telefon ...................., fax ...................., înmatriculatã
la registrului comerþului sub nr. ............................................ ºi având codul de înregistrare fiscalã
nr. ......................................., solicit eliberarea unei autorizaþii pentru efectuarea urmãtoarelor
operaþiuni de comerþ exterior cu produse strategice, cu termen de valabilitate ...................................
(se menþioneazã operaþiunile ºi categoriile de produse strategice conform actelor normative în
vigoare):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Anexez urmãtoarele documente:
a) angajament;
b) documentele prevãzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 158/1999:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Declar cã operaþiunile menþionate vor fi efectuate cu respectarea strictã a reglementãrilor în
vigoare în domeniu ºi a angajamentului anexat.
Data: ....................
Funcþia .................................................................
Numele ºi prenumele .........................................
Semnãtura ...........................................................
ªtampila
NOTÃ:

Se completeazã prin dactilografiere.

ANEXA Nr. 2
ANGAJAMENT

..........................................................................................................................., reprezentatã prin
(denumirea persoanei juridice)

......................................................................................................., se obligã:
(funcþia, numele ºi prenumele)

a) sã se limiteze în contractarea ºi derularea operaþiunilor de comerþ exterior cu produse
strategice numai la acele operaþiuni ºi produse pentru care a fost autorizatã;
b) sã asigure protecþia fizicã a tuturor documentelor de lucru legate de sau cu referire
directã la aceste operaþiuni ºi sã respecte reglementãrile legale în vigoare privind evidenþa, pãstrarea ºi manipularea acestor documente;
c) sã asigure, potrivit prevederilor legale, protecþia fizicã a produselor strategice care reclamã
astfel de mãsuri;
d) sã se conformeze întocmai cerinþelor ºi recomandãrilor formulate de Agenþia Naþionalã de
Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice în legãturã cu termenele,
condiþiile ºi restricþiile în derularea operaþiunilor de comerþ exterior cu produse strategice, pentru
care a obþinut autorizaþie;
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e) sã nu foloseascã autorizaþia în relaþiile cu terþii ca o garanþie de bonitate ºi nici ca un
mijloc de obþinere a unor avantaje;
f) sã nu garanteze în relaþiile cu terþii, pe baza autorizaþiei, cã alte operaþiuni de comerþ
exterior vor fi autorizate în viitor;
g) sã notifice imediat Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii
Armelor Chimice orice schimbare în documentele sau faptele privind activitatea, organizarea ºi
funcþionarea persoanei juridice.
Nerespectarea prezentului angajament atrage, dupã caz, suspendarea sau retragerea autorizaþiei.
Data: ....................
Funcþia .................................................................
Numele ºi prenumele .........................................
Semnãtura ...........................................................
ªtampila
NOTÃ:

Se completeazã prin dactilografiere.

ANEXA Nr. 3
GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA

NAÞIONALÃ DE CONTROL AL EXPORTURILOR
ªI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

STRATEGICE

Palatul Parlamentului, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucureºti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
Seria ........... nr. ......................
AUTORIZAÞIE

pentru efectuarea de operaþiuni de comerþ exterior cu produse strategice
În temeiul art. 10 ºi al art. 21 alin. (3) lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 158/1999 privind regimul exporturilor ºi importurilor de produse strategice,
ca urmare a analizãrii cererii nr. .......................... ºi a documentaþiei prezentate,
constatând cã sunt îndeplinite cerinþele legii,
AGENÞIA NAÞIONALÃ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE
ªI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

AUTORIZEAZÃ

..............................................................................., cu sediul în ...................................................,
str. .......................................................... nr. ......................, judeþul/sectorul ...............................,
persoanã juridicã înregistratã la registrul comerþului cu nr. ......................
SÃ EFECTUEZE URMÃTOARELE OPERAÞIUNI DE COMERÞ EXTERIOR
CU PRODUSE STRATEGICE:

...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .
în conformitate cu documentaþia prezentatã ºi cu reglementãrile în vigoare în acest domeniu.
În cazul nerespectãrii prevederilor legale referitoare la exporturile ºi importurile de produse
strategice, Agenþia Naþionalã de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice
îºi rezervã dreptul, fãrã o notificare prealabilã, sã suspende sau sã retragã prezenta autorizaþie.
Data emiterii.........................................
Valabilã pânã la data de ....................
........................................
Preºedinte,
secretar de stat,
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ANEXA Nr. 4

Numãrul ºi data înregistrãrii la solicitant
............................................

Numãrul ºi data înregistrãrii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................

CERERE

de eliberare a permisului pentru efectuarea de operaþiuni necomerciale cu produse strategice
Subsemnatul .............................................................................................................., acþionând în
calitate de reprezentant legal al .............................................................................................................,
cu sediul în ................................................... str. ................................................... nr. ....................,
sectorul/judeþul...................., telefon...................., fax...................., înmatriculatã la registrul comerþului
sub nr. .................... ºi având codul de înregistrare fiscalã nr. ...................., solicit eliberarea unui
permis pentru efectuarea urmãtoarei operaþiuni necomerciale cu produse strategice, cu termen de
valabilitate .............................. (se menþioneazã operaþiunea ºi categoriile de produse strategice conform listelor aprobate):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Anexez urmãtoarele documente prevãzute în Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 158/1999:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Declar cã operaþiunea menþionatã va fi efectuatã cu respectarea strictã a reglementãrilor în
vigoare în domeniu.
Data: ....................
Funcþia .................................................................
Numele ºi prenumele .........................................
Semnãtura ...........................................................
ªtampila

NOTÃ:

Se completeazã prin dactilografiere.

ANEXA Nr. 5
GUVERNUL ROMÂNIEI
AGENÞIA

NAÞIONALÃ DE CONTROL AL EXPORTURILOR
ªI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

STRATEGICE

Palatul Parlamentului, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucureºti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
PERMIS

pentru efectuarea de operaþiuni necomerciale cu produse strategice
Nr. ..................
Se acordã dreptul de a efectua operaþiunea necomercialã solicitatã prin cererea
nr. ................/............., în condiþiile definite de prezentul permis.
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Titular:
(nume, adresã, telefon, fax)

Descrierea ºi scopul operaþiunii:
Detalii privind produsele strategice:
(denumire comercialã, unitate de mãsurã, cantitate, valoare, încadrare în listele de control)

Expeditor:
(nume, adresã, telefon, fax)

Destinatar:
(nume, adresã, telefon, fax)

Unitatea vamalã la intrare:

Unitatea vamalã la ieºire:

Emis la ...........................................
Valabil pânã la data de ................
Persoana autorizatã
Funcþia ............................................
Numele ºi prenumele ......................
Semnãtura ......................................
ªtampila
MENÞIUNI ALE AUTORITÃÞII VAMALE PRIVIND EFECTUAREA OPERAÞIUNII NECOMERCIALE

Unitatea vamalã de intrare:

Unitatea vamalã de ieºire:

(data, numele, funcþia, semnãtura ºi ºtampila)

(data, numele, funcþia, semnãtura ºi ºtampila)

ANEXA Nr. 6

Numãrul ºi data înregistrãrii la solicitant
............................................

Numãrul ºi data înregistrãrii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................
CERERE

de eliberare a permisului pentru efectuarea de operaþiuni de tranzit internaþional
de produse strategice pe teritoriul României
Solicitant:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Descriere detaliatã a produselor strategice:
(denumire comercialã, cantitate, unitate de mãsurã, specificaþii de ambalare, alte date de identificare)

Exportator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Importator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)
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Destinatar final:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Transportator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Þãri tranzitate:
Traseul de tranzit pe teritoriul României:
Mijloace de transport:
Ñ navã (compania deþinãtoare, nume, pavilion etc.)
Ñ auto (compania deþinãtoare, tip, numãr de înmatriculare,
Ñ aeronavã (compania deþinãtoare, nume, pavilion etc.)
Ñ cale feratã (detalii)

numele ºoferului, naþionalitate, paºaport)

Necesitatea transbordãrii:
(numãrul permisului de transbordare, dacã este cazul)

Personalul militar strãin înarmat, care însoþeºte produsele în tranzit:
(nume, naþionalitate, paºaport, armament ºi muniþii, tip ºi cantitãþi)

Asigurarea securitãþii tranzitului:
(menþionaþi autoritãþile române implicate)

Unitãþi vamale de frontierã:
(denumire ºi data de intrare/ieºire în/din România)

Autorizãri strãine ºi alte documente:
(detalii: numãr, termen de valabilitate, autoritate emitentã etc.)

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

licenþã de export
permis de tranzit eliberat de þara care succede ieºirii din România
licenþa transportatorului
facturã
alte autorizaþii sau documente

Declaraþia solicitantului:
Declarãm cu bunã-credinþã cã datele sus-menþionate sunt corecte. Produsele aflate în tranzit nu
conþin arme de distrugere în masã ºi materiale aferente interzise de legislaþia româneascã. Ne
angajãm sã transportãm produsele strategice descrise mai sus, ce fac obiectul controlului destinaþiei finale, în aceeaºi stare pe care acestea o au la intrarea în România. Avem cunoºtinþã cã
orice declaraþie falsã referitoare la datele sus-menþionate poate fi pedepsitã conform legilor
române.
Funcþia, numele, semnãtura ºi ºtampila solicitantului

Se transmite Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice cu cel puþin
10 zile înainte de data intrãrii pe teritoriul României; fax: +40-1-311 12 65.
Autorizaþiile strãine se vor anexa în copie. Se va specifica numãrul anexelor.
Pentru autorizarea tranzitului produselor strategice care conþin materiale nucleare este necesarã autorizaþia Comisiei
Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare.
Tranzitul pe teritoriul României al produselor strategice, însoþite de trupe militare strãine, se efectueazã în baza
hotãrârii Parlamentului României.
Lipsa datelor solicitate poate atrage dupã sine refuzul acordãrii permisului de tranzit.
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ANEXA Nr. 7
GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENÞIA NAÞIONALÃ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE
ªI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

Parlamentul României, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucureºti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
PERMIS

pentru tranzitul internaþional de produse strategice pe teritoriul României
Nr. .............................
Se acordã dreptul de a efectua operaþiunea de tranzit internaþional de produse strategice
pe teritoriul României, solicitat prin cererea nr. ........../..........., în condiþiile definite de prezentul
permis:
Titular:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Exportator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax, numãrul licenþei de export)

Importator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Transportator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Mijloc de transport:
(date de identificare)

Traseul de tranzit pe teritoriul României:
Detalii privind produsele strategice tranzitate:
(denumire comercialã, cantitate, unitate de mãsurã, încadrare în listele de control)

Intrare:
(unitatea vamalã de frontierã, data sau perioada)

Ieºire:
(unitatea vamalã de frontierã, data sau perioada)

Transbordare:
(numãrul permisului de transbordare, dacã este cazul)

Emis la ...........................................
Valabil pânã la data de ................
Persoana autorizatã
Funcþia ............................................
Numele ºi prenume ........................
Semnãtura ......................................
ªtampila
MENÞIUNI ALE AUTORITÃÞII VAMALE PRIVIND EFECTUAREA OPERAÞIUNII DE TRANZIT
(unitatea vamalã, data, numele, funcþia, semnãtura ºi ºtampila)

Intrare

Ieºire
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ANEXA Nr. 8

Numãrul ºi data înregistrãrii la solicitant
............................................

Numãrul ºi data înregistrãrii la A.N.C.E.S.I.A.C.
............................................

CERERE

de eliberare a permisului pentru transbordare de produse strategice pe teritoriul României

Solicitant:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Exportator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Importator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Detalii privind produsele strategice transbordate:
(denumirea comercialã, unitatea de mãsurã, cantitatea, valoarea, încadrarea în listele de control, poziþia tarifarã vamalã)

Agentul de descãrcare/încãrcare:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Locul unde ºi data când se efectueazã transbordarea:
(unitatea vamalã, data sau perioada)

Transportator ºi mijlocul de transport de pe care se face descãrcarea:
(date de identificare)

Transportator ºi mijlocul de transport pe care se face încãrcarea:
(date de identificare)

Declaraþia solicitantului
Declarãm cu bunã-credinþã cã datele sus-menþionate sunt corecte. Produsele aflate în transbordare nu conþin arme de distrugere în masã ºi materiale aferente interzise de legislaþia
româneascã. Avem cunoºtinþã cã orice declaraþie falsã referitoare la datele sus-menþionate poate
fi pedepsitã conform legilor române.

Funcþia, numele, semnãtura ºi ºtampila solicitantului

Se transmite Agenþiei Naþionale de Control al Exporturilor Strategice ºi al Interzicerii Armelor Chimice cu cel puþin
10 zile înainte de data intrãrii pe teritoriul României; fax: +40-1-311 12 65.
Autorizaþiile strãine se vor anexa în copie. Se va specifica numãrul anexelor.
Pentru autorizarea transbordãrii produselor strategice care conþin materiale nucleare este necesarã autorizaþia Comisiei
Naþionale pentru Controlul Activitãþilor Nucleare.
Lipsa datelor solicitate poate atrage dupã sine refuzul acordãrii permisului de transbordare.
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ANEXA Nr. 9
GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENÞIA NAÞIONALÃ DE CONTROL AL EXPORTURILOR STRATEGICE
ªI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

Palatul Parlamentului, Corp A1, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, Bucureºti
Telefon (01) 311.20.83, fax (01) 311.12.65
PERMIS

pentru transbordarea de produse strategice pe teritoriul României
Nr. .......................
Se acordã dreptul de a efectua operaþiunea de transbordare de produse strategice, solicitat
prin cererea nr. ..../......, în condiþiile definite de prezentul permis:
Titular:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Exportator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Importator:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Expeditor:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Destinatar final:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Detalii privind produsele strategice transbordate:
(denumirea comercialã, unitatea de mãsurã, cantitatea, valoarea, încadrarea în listele de control, poziþia tarifarã vamalã)

Agentul de descãrcare/încãrcare:
(nume, adresã, þarã, telefon, fax)

Locul unde ºi data când se efectueazã transbordarea:
(unitatea vamalã, data sau perioada)

Transportator ºi mijlocul de transport de pe care se face descãrcarea:
(date de identificare)

Transportator ºi mijlocul de transport pe care se face încãrcarea:
(date de identificare)

Emis la ...........................................
Valabil pânã la data de ................
Persoana autorizatã
Funcþia ............................................
Numele ºi prenumele .....................
Semnãtura ......................................
ªtampila

MENÞIUNI ALE AUTORITÃÞII VAMALE PRIVIND EFECTUAREA OPERAÞIUNII DE TRANSBORDARE
(unitatea vamalã, data, numele, funcþia, semnãtura ºi ºtampila)
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MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind aprobarea criteriilor de competenþã ºi a procedurilor de agreare a organizaþiilor
pentru clasificarea, emiterea de certificate de conformitate cu acordurile
ºi convenþiile internaþionale la care România este parte ºi pentru audit financiar,
care acþioneazã în numele Ministerului Transporturilor, în cadrul regimului special
pentru activitatea de transport maritim internaþional
Ministrul transporturilor,
în conformitate cu prevederile art. 12, 17 ºi 18 din Ordonanþa Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaþional,
având în vedere prevederile art. 14 lit. E ºi ale art. 19Ñ21 din Regulamentul de aplicare a prevederilor
Ordonanþei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaþional,
aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 302/1999,
þinând seama de prevederile art. 1 lit. c) din Hotãrârea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997,
în temeiul art. 11 lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã ºi modificatã prin
Legea nr. 197/1998, ºi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea ºi funcþionarea
Ministerului Transporturilor,
emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã criteriile de competenþã ºi de acoperire geograficã ºi procedura pentru agrearea societãþilor
de clasificare care pot acorda clasa pentru corp, maºini ºi
instalaþii navelor sub pavilion român care aparþin companiilor de navigaþie înregistrate în regimul special maritim,
prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Pentru agrearea organizaþiilor care pot emite
certificate de conformitate cu acordurile ºi convenþiile
internaþionale la care România este parte, pentru navele
sub pavilion românesc care aparþin companiilor de navigaþie
înregistrate în regimul special maritim, se vor utiliza
Normele metodologice pentru eliberarea de licenþe ºi autorizaþii persoanelor fizice ºi juridice, române sau strãine,
care efectueazã auditul privind operarea în siguranþã a
navelor ºi prevenirea poluãrii sau verificarea tehnicã ºi certificarea navelor conform convenþiilor internaþionale, pe bazã
de contract de reprezentare, cuprinse în anexa nr. III la
Hotãrârea Guvernului nr. 510/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/1997.
Art. 3. Ñ Se aprobã criteriile de competenþã ºi de acoperire geograficã ºi procedura pentru agrearea societãþilor
de audit financiar care pot efectua auditarea companiilor de
navigaþie înregistrate în regimul special maritim, cuprinse în
anexa nr. 2.

Art. 4. Ñ (1) Societãþile de clasificare prevãzute la
art. 1 ºi societãþile de audit financiar prevãzute la art. 3
vor încheia convenþii de lucru cu Ministerul Transporturilor.
(2) Organizaþiile prevãzute la art. 2 vor încheia contracte
de mandat special cu Ministerul Transporturilor.
Art. 5. Ñ (1) Lista cuprinzând societãþile de clasificare
ºi societãþile de audit financiar cu care Ministerul
Transporturilor a încheiat convenþii de lucru se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cel puþin o
datã pe an.
(2) Lista cuprinzând organizaþiile care pot emite certificate de conformitate cu acordurile ºi convenþiile
internaþionale la care România este parte ºi cu care
Ministerul Transporturilor a încheiat contracte de mandat
special se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a, cel puþin o datã pe an.
Art. 6. Ñ Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor
în porturi ºi în navigaþia maritimã din cadrul Ministerului
Transporturilor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 7. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.
Art. 8. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 28 iunie 1999.
Nr. 343.
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ANEXA Nr. 1

CRITERIILE DE COMPETENÞÃ ªI DE ACOPERIRE GEOGRAFICÃ ªI PROCEDURA PENTRU AGREAREA SOCIETÃÞILOR DE CLASIFICARE
CARE POT ACORDA CLASA PENTRU CORP, MAªINI ªI INSTALAÞII NAVELOR SUB PAVILION ROMÂNESC
CARE APARÞIN COMPANIILOR DE NAVIGAÞIE ÎNREGISTRATE ÎN REGIMUL SPECIAL MARITIM

Pentru a fi agreatã o societate de clasificare trebuie sã
îndeplineascã urmãtoarele criterii:
A. Criteriile de competenþã ºi de acoperire geograficã
1. Criterii generale:

1.1. sã fie persoanã juridicã înmatriculatã la registrul
comerþului, având sediul, o filialã sau o reprezentanþã în
România;
1.2. sã fie membrã a Asociaþiei Internaþionale a
Societãþilor de Clasificare;
1.3. sã fie capabilã sã îºi dovedeascã experienþa vastã
în avizarea proiectelor ºi în supravegherea construcþiei
navelor maritime;
1.4. sã prezinte dovezi cã a acordat clasa la un numãr
de cel puþin 1.000 de nave maritime, fiecare cu un tonaj
brut mai mare de 100 ºi care împreunã au un tonaj brut
de cel puþin 5.000.000;
1.5. sã facã dovada cã are personal tehnic proporþional
cu numãrul de nave clasificate, dar nu mai puþin de
100 de inspectori exclusivi;
1.6. sã aibã reguli ºi reglementãri adecvate pentru proiectarea, construcþia ºi inspecþia periodicã a navelor maritime admise în regimul special maritim, editate ºi continuu
actualizate ºi îmbunãtãþite prin programe de cercetare ºi
dezvoltare;
1.7. sã aibã un registru propriu al navelor cãrora le-a
acordat clasa ºi pe care le supravegheazã, pe care sã îl
publice anual;
1.8. sã nu fie controlatã comercial de cãtre proprietarii
sau constructorii de nave ori de cãtre producãtorii de echipamente navale, reparatorii de nave, furnizorii de subansambluri pentru nave ºi nici de cãtre operatorii care
exploateazã nave;
1.9. sã nu fie dependentã, în mare mãsurã, de o
singurã societate comercialã în ceea ce priveºte veniturile
sale.
2. Criterii speciale ºi de acoperire geograficã:

2.1. sã dispunã de un personal semnificativ tehnic, de
conducere, auxiliar ºi de cercetare, dimensionat proporþional
cu volumul sarcinilor ºi cu numãrul navelor aflate în clasã,
capabil sã dezvolte ºi sã þinã la zi regulile ºi reglementãrile
proprii;
2.2. sã asigure servicii în toate porturile lumii prin inspectori exclusivi proprii sau în colaborare cu inspectori
exclusivi ai altor societãþi de clasificare agreate de
Ministerul Transporturilor;
2.3. sã aibã adoptat un cod etic;
2.4. sã fie condusã ºi administratã astfel încât sã
asigure confidenþialitatea informaþiilor, potrivit cerinþelor
Ministerului Transporturilor;
2.5. sã fie organizatã astfel încât sã furnizeze
informaþiile relevante solicitate de Ministerul Transporturilor;
2.6. conducerea societãþii de clasificare sã aibã definite
ºi cuprinse într-un document politica ºi obiectivele sale,
precum ºi angajamentul sãu pentru asigurarea calitãþii ºi sã
se fi convins cã aceastã politicã este înþeleasã, pusã în
aplicare ºi menþinutã la toate nivelurile în cadrul societãþii;
2.7. sã aibã un sistem intern eficient de asigurare a
calitãþii, care a fost dezvoltat, implementat ºi care este

menþinut în conformitate cu standardele de calitate în materie din þara sa de origine sau cu cerinþele Asociaþiei
Internaþionale a Societãþilor de Clasificare privind schema
de certificare a sistemului calitãþii ori cu alt standard
internaþional în materie care, printre altele, asigurã cã:
a) regulile ºi reglementãrile societãþii de clasificare sunt
stabilite ºi menþinute în manierã sistematicã;
b) regulile ºi reglementãrile sunt respectate;
c) cerinþele pentru activitãþile de bazã pentru care societatea de clasificare este agreatã sunt îndeplinite;
d) sunt definite ºi cuprinse în documente responsabilitãþile, împuternicirile ºi relaþiile de muncã ale persoanelor a
cãror activitate afecteazã calitatea serviciilor societãþii de
clasificare;
e) toatã activitatea este efectuatã sub control;
f) existã un sistem de supraveghere care permite monitorizarea acþiunilor ºi lucrãrilor realizate de inspectori, de
personalul tehnic ºi de cel administrativ, angajat direct de
societatea de clasificare;
g) cerinþele lucrãrilor majore pentru care societatea de
clasificare a fost agreatã sunt executate numai de inspectorii exclusivi proprii sau supravegheate de aceºtia ori de
inspectorii altor societãþi de clasificare, de asemenea
agreate de aceeaºi administraþie maritimã;
h) a fost pus în aplicare un sistem de calificare a inspectorilor ºi de menþinere la zi a cunoºtinþelor profesionale;
i) se þin evidenþe care aratã respectarea standardelor
cerute în domeniile în care sunt furnizate serviciile ºi
funcþionarea eficientã a sistemului de asigurare a calitãþii;
j) existã un sistem general de audit intern al calitãþii,
planificat ºi înscris în documente, pentru toate cazurile ºi
toate locurile unde se desfãºoarã activitatea;
2.8. societatea de clasificare trebuie sã demonstreze
posibilitatea dezvoltãrii ºi þinerii la zi a unui set complet ºi
corespunzãtor de reguli pentru corp, maºini ºi instalaþii pentru navele care pot funcþiona în regimul special maritim.
Aceste reguli trebuie sã fie în concordanþã cu standardele
tehnice privind siguranþa, certificatele prevãzute de
Convenþia internaþionalã din 1974 pentru ocrotirea vieþii
omeneºti pe mare Ñ SOLAS, la care România a aderat
prin Decretul nr. 80/1979, ºi de Convenþia internaþionalã
asupra liniilor de încãrcare Ñ L.L. la care România a aderat prin Decretul nr. 80/1971;
2.9. societatea de clasificare sã aibã un sistem propriu
de asigurare a calitãþii, certificat de un organism independent de auditori înregistrat în þara sa de origine sau recunoscut internaþional;
2.10. societatea de clasificare trebuie sã permitã
Ministerului Transporturilor, precum ºi altor pãrþi implicate
participarea la dezvoltarea regulilor ºi/sau a reglementãrilor
sale.
B. Procedura de agreare
1. Societatea de clasificare depune la Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia maritimã din cadrul Ministerului Transporturilor urmãtoarele
documente:
a) cerere;
b) statutul, din care sã reiasã obiectul de activitate;
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c) certificate de la registrul comerþului, din care sã
reiasã cã este înmatriculatã cu sediul, filiala sau reprezentanþa în România;
d) dovada cã este membrã a Asociaþiei Internaþionale a
Societãþilor de Clasificare;
e) memoriu de prezentare a experienþei în avizarea proiectelor ºi în supravegherea construcþiei navelor maritime;
f) ultimul registru al navelor cãrora le-a acordat clasã;
g) declaraþie privind personalul angajat;
h) ultimul set de reguli ºi reglementãri editat de societate;
i) lista cuprinzând acþionarii sau deþinãtorii de capital;
j) lista cuprinzând clienþii din ultimii 5 ani;
k) lista cuprinzând filialele sau reprezentanþele deschise
în toatã lumea;
l) codul etic;
m) declaraþie de confidenþialitate privind informaþiile
deþinute de la Ministerul Transporturilor ºi acordul de a furniza acestuia informaþiile relevante necesare din domeniul
de activitate al societãþii de clasificare;
n) documentul privind politica societãþii de clasificare în
domeniul calitãþii serviciilor sale;
o) certificatul/certificatele privind existenþa ºi eficienþa sistemului intern de asigurare a calitãþii;
p) declaraþie prin care societatea de clasificare va permite Ministerului Transporturilor, precum ºi altor pãrþi implicate sã participe la dezvoltarea regulilor ºi/sau a
reglementãrilor ei.

2. Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor în
porturi ºi în navigaþia maritimã din cadrul Ministerului
Transporturilor analizeazã documentele depuse ºi solicitã
completãri sau dovezi suplimentare, dacã este cazul, ºi în
termen de maximum 60 de zile întocmeºte proiectul convenþiei de lucru dintre Ministerul Transporturilor ºi societatea de clasificare sau refuzul motivat de a încheia o
astfel de convenþie, dupã caz, pe care le trimite solicitantei.
3. Proiectul convenþiei de lucru este analizat de societatea de clasificare care, dacã este cazul, propune modificãri.
4. Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia maritimã ºi Direcþia generalã juridicã ºi
contencios din cadrul Ministerului Transporturilor analizeazã
propunerile de modificare ºi, dupã caz, negociazã forma
finalã a proiectului convenþiei de lucru.
5. Convenþia de lucru va purta avizele Direcþiei de
reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia
maritimã ºi ale Direcþiei generale juridicã ºi contencios din
cadrul Ministerului Transporturilor.
6. Convenþia de lucru, în formã negociatã, se încheie în
douã exemplare semnate de conducãtorul societãþii de clasificare sau de împuternicitul acestuia ºi de secretarul de
stat care coordoneazã transporturile maritime.
7. Convenþia de lucru va fi înregistratã la cabinetul
secretarului de stat.
8. Societatea de clasificare va primi o adeverinþã privind
încheierea convenþiei de lucru, semnatã de secretarul de
stat, ºi un exemplar original al convenþiei de lucru.

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE DE COMPETENÞÃ ªI DE ACOPERIRE GEOGRAFICÃ ªI PROCEDURA PENTRU AGREAREA SOCIETÃÞILOR DE AUDIT FINANCIAR
CARE POT EFECTUA AUDITAREA COMPANIILOR DE NAVIGAÞIE ÎNREGISTRATE ÎN REGIMUL SPECIAL MARITIM

Pentru a fi agreatã o societate de audit financiar trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:

funcþioneazã companii de navigaþie maritimã care sunt înregistrate în regimul special maritim.

A. Criterii de competenþã:

C. Procedura de agreare

1. sã fie persoanã juridicã înmatriculatã la registrul
comerþului;
2. sã fie membrã a Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România;
3. sã fie membrã a Camerei Naþionale a Auditorilor din
România;
4. sã aibã angajate cu contract de muncã cel puþin
3 persoane care sã deþinã autorizaþie de expert contabil,
eliberatã de Ministerul Finanþelor, precum ºi autorizaþie de
auditor financiar;
5. sã fi executat cel puþin un audit financiar, o evaluare,
o lichidare, o expertizã contabilã la o companie de
navigaþie maritimã.

Pentru ca Ministerul Transporturilor sã agreeze o societate de audit financiar se va aplica urmãtoarea procedurã:
1. Societatea de audit financiar depune la Direcþia de
reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia
maritimã din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar
cuprinzând urmãtoarele documente:
a) cerere;
b) statutul, din care sã reiasã cã are ca obiect de activitate contabilitatea, revizia contabilã, consultaþii în domeniul
fiscal;
c) certificatul de înmatriculare la registrul comerþului, în
copie;
d) certificatul de înregistrare fiscalã, în copie;
e) certificatul de membru al Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România, în copie;
f) certificatul de membru al Camerei Naþionale a
Auditorilor din România;
g) declaraþie pe propria rãspundere a conducãtorului
societãþii de audit privind cei 3 angajaþi permanenþi ºi copii

B. Criterii de acoperire geograficã:
Ñ sã aibã sediul principal sau o filialã înregistratã la
Camera de Comerþ ºi Industrie în unul dintre oraºele
Constanþa, Bucureºti, Galaþi sau în alt oraº în care
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de pe certificatele acestora, care atestã calitatea de expert
contabil ºi de auditor financiar;
h) scrisoare de confirmare, în original, din partea companiei de navigaþie maritimã care a beneficiat de unul dintre serviciile financiare (audit financiar, evaluare, expertizã
contabilã, lichidare) furnizate de societatea de audit financiar;
i) certificate de la Camera de Comerþ ºi Industrie a
României din care sã reiasã sediul filialelor.
2. Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia maritimã analizeazã dosarul ºi solicitã
completãri sau dovezi suplimentare, dacã este cazul, ºi în
termen de maximum 30 de zile întocmeºte, dupã caz, proiectul convenþiei de lucru dintre Ministerul Transporturilor ºi
societatea de audit financiar sau refuzul motivat de a
încheia o astfel de convenþie, pe care le trimite solicitantei.
3. Proiectul convenþiei de lucru este analizat de societatea de audit financiar care, dacã este cazul, propune modificãri.

4. Direcþia de reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia maritimã ºi Direcþia generalã juridicã ºi
contencios din cadrul Ministerului Transporturilor analizeazã
propunerile de modificare ºi, dupã caz, negociazã forma
finalã a proiectului convenþiei de lucru.
5. Convenþia de lucru va purta avizele Direcþiei de
reglementãri ºi calitatea serviciilor în porturi ºi în navigaþia
maritimã ºi ale Direcþiei generale juridice ºi contencios din
cadrul Ministerului Transporturilor.
6. Convenþia de lucru în forma negociatã se încheie în
douã exemplare semnate de conducãtorul societãþii de
audit financiar sau de împuternicitul acestuia ºi de secretarul de stat care coordoneazã transporturile maritime.
7. Convenþia de lucru va fi înregistratã la cabinetul
secretarului de stat.
8. Societatea de audit financiar va primi o adeverinþã
privind încheierea convenþiei de lucru, semnatã de secretarul de stat, ºi un original al convenþiei de lucru.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru modificarea ºi completarea Regulamentului privind standardele de instruire,
confirmare a competenþei ºi de eliberare a brevetelor ºi certificatelor de capacitate
personalului navigant de siguranþã a navigaþiei din Marina civilã a României,
aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 246/1998
Ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:
Art. I. Ñ Regulamentul privind standardele de instruire,
confirmare a competenþei ºi de eliberare a brevetelor ºi
certificatelor de capacitate personalului navigant de siguranþã a navigaþiei din Marina civilã a României, aprobat
prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 246/1998, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 bis din
10 august 1998, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:

”Art. 8. Ñ Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate instituþiile de învãþãmânt cu profil de marinã
(centre de pregãtire ºi perfecþionare a personalului navigant
din subordinea Ministerului Transporturilor, ºcoli profesionale, licee de marinã, ºcoli postliceale, instituþii de
învãþãmânt superior de marinã) vor fi avizate anual de
Ministerul Transporturilor prin Inspectoratul Navigaþiei
Civile Ñ I.N.C., în sensul alinierii acestor programe la standardele naþionale ºi internaþionale în vigoare privind
pregãtirea profesionalã în domeniul naval.Ò

2. Punctul 109.4.1 al articolului 109 va avea urmãtorul cuprins:
”109.4.1. Condiþiile de atestare ºi reconfirmare sunt cele prevãzute în tabelul de mai jos:
Condiþii
minime
de participare

a) Ñ absolvent al unei forme de învãþãmânt
superior de marinã de scurtã duratã (colegiu),
specialitatea punte, fãrã diplomã
b) Ñ absolvent al liceului de marinã civil sau
militar, specialitatea punte, cu diplomã de
bacalaureat
c) Ñ lemnar de bord
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare pe funcþie
d) Ñ atestat de scafandru
Ñ 24 de luni vechime în meseria de scafandru

Forma de atestare
ºi disciplinele
de examen

Forma de
examinare ºi
nota minimã

Din oficiu
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Condiþii
minime
de participare

Forma de atestare
ºi disciplinele
de examen

Forma de
examinare ºi
nota minimã

e) Ñ certificat de radiotelegrafist tehnooperator în serviciul mobil maritim
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare pe funcþie
f) Ñ absolvent al anului II al unei forme de
învãþãmânt superior de marinã de lungã
duratã, secþia civilã sau militarã, specialitatea
navigaþie, dacã întrerupe studiile
g) Ñ absolvent al ºcolii postliceale cu profil
de marinã, specialitatea punte
h) Ñ absolvent al ºcolii profesionale cu profil
de marinã, specialitatea punte
i) Ñ absolvent al cursului de calificare în
meseria de marinar la centrele de calificare
de pe lângã centrele de pregãtire ºi
perfecþionare a personalului navigant din subordinea Ministerului Transporturilor
j) Ñ lemnar de bord cu mai puþin de 24 de
luni stagiu de îmbarcare

Examen
Ñ Marinãrie
Ñ Vitalitatea navei. Prevenirea
poluãrii apelor
Ñ Legislaþie navalã
Ñ Salvarea vieþii umane pe apã
Ñ Protecþia muncii. P.S.I.
Primul ajutor medical

k) Ñ certificat de capacitate de marinar care
a întrerupt activitatea la bord 5 ani consecutivi

Examen de reconfirmare
Ñ Marinãrie

S O P

7

S O 5
O 5
O 5
O

S O P

5

7Ò

3. Punctul 109.5.1 al articolului 109 va avea urmãtorul cuprins:
”109.5.1. Condiþiile de atestare ºi reconfirmare
Condiþii
minime
de participare

a) Ñ certificat de capacitate de ajutor de ofiþer
mecanic
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare
Ñ curs de specializare
b) Ñ certificat de capacitate de motorist/fochist
Ñ 48 de luni stagiu de îmbarcare pe
funcþie
Ñ curs de specializare
c) Ñ strungar de bord
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare pe funcþie
Ñ curs de specializare
d) Ñ strungar provenit din alte sectoare de
activitate
Ñ 60 de luni vechime efectivã în profesie
Ñ curs de specializare
e) Ñ maistru mecanic profil instalaþii
Ñ 60 de luni vechime efectivã în profesie
Ñ curs de specializare
f) Ñ maistru militar de marinã, specialitatea
electromecanicã
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare pe funcþii
la maºini, pe nave militare
Ñ curs de specializare
g) Ñ lãcãtuº, sudor, tubulator, mecanic cu
ºcoalã profesionalã ºi 5 ani vechime în
specialitate
Ñ curs de specializare

sunt cele prevãzute în tabelul de mai jos:
Forma de atestare
ºi disciplinele
de examen

Examen
Ñ Tehnologia reparaþiilor
mecanice navale
(lãcãtuºerie, strungãrie, sudurã)
Ñ Maºini marine ºi instalaþii
mecanice de bord
Ñ Desen tehnic ºi mãsurãtori
Ñ Construcþia navei.
Vitalitatea navei
Ñ Prevenirea poluãrii mediului
marin
Ñ Legislaþie navalã
Ñ Salvarea vieþii umane pe apã
Ñ Limba englezã
Ñ Protecþia muncii. P.S.I.
Primul ajutor medical

Forma de
examinare ºi
nota minimã

S O P 7
S O 7
S O 7
S O 5
O
O
O
O

7
5
5
5

O 5
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Condiþii
minime
de participare

h) Ñ certificat de capacitate de fitter care a
întrerupt activitatea la bord 5 ani consecutivi

Forma de atestare
ºi disciplinele
de examen

Examen de reconfirmare
Ñ Tehnologia reparaþiilor
mecanice navale (lãcãtuºerie,
strungãrie, sudurã)
Ñ Maºini marine ºi instalaþii
mecanice de bord
Ñ Desen tehnic ºi mãsurãtori

Forma de
examinare ºi
nota minimã

S O P 7
S O 7
S O 7Ò

4. Punctul 109.7.1 al articolului 109 va avea urmãtorul cuprins:
”109.7.1. Condiþiile de atestare ºi reconfirmare sunt cele prevãzute în tabelul de mai jos:
Condiþii
minime
de participare

a) Ñ absolvent al unei forme de învãþãmânt
superior de marinã de scurtã duratã (colegiu),
specialitatea electromecanicã, cu diplomã
b) Ñ absolvent al liceului de marinã civil sau
militar, specialitatea electromecanicã, cu
diplomã de bacalaureat
c) Ñ maistru militar de marinã, specialitatea
electromecanicã
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare în funcþii
specifice la maºini pe nave militare
d) Ñ absolvent al unei forme de învãþãmânt
superior tehnic, profil mecanic, cu sau fãrã
diplomã de licenþã, care face dovada cu foaia
matricolã cã a efectuat timp de trei semestre
cursuri de maºini termice, care pot fi: motoare
cu ardere internã, cãldãri, maºini cu aburi,
turbine cu aburi, sau absolvent al unei forme
de învãþãmânt superior tehnic, profil naval

Forma de atestare
ºi disciplinele
de examen

Forma de
examinare ºi
nota minimã

Din oficiu

e) Ñ certificat de capacitate de fochist
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare pe funcþie
Ñ curs de specializare
f) Ñ certificat de capacitate de electrician
de bord
Ñ 24 de luni stagiu de îmbarcare pe funcþie
Ñ curs de specializare

Examen de diferenþã
Ñ Motoare cu ardere internã.
Cãldãri navale.
Maºini cu aburi
Ñ Supravegherea funcþionãrii
instalaþiilor mecanice de bord

g) Ñ absolvent al anului II al unei forme de
învãþãmânt superior de marinã de lungã
duratã, secþia civilã sau militarã, specialitatea
electromecanicã, dacã întrerupe studiile
h) Ñ absolvent al ºcolii postliceale cu profil
de marinã, specialitatea electromecanicã
i) Ñ absolvent al ºcolii profesionale cu profil
de marinã, specialitatea electromecanicã
j) Ñ absolvent al cursului de calificare în
meseria de motorist la centrele de calificare
de pe lângã centrele de pregãtire ºi
perfecþionare a personalului navigant din
subordinea Ministerului Transporturilor

Examen
Ñ Motoare cu ardere internã.
Cãldãri navale. Maºini cu aburi
Ñ Supravegherea funcþionãrii
instalaþiilor mecanice de bord
Ñ Vitalitatea navei. Prevenirea
poluãrii apelor
Ñ Legislaþie navalã
Ñ Salvarea vieþii umane pe apã
Ñ Protecþia muncii. P.S.I.
Primul ajutor medical

S O P 7
S O P 7

S O P 7
S O P 7
S O 5
O 5
O 5
O 5
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Condiþii
minime
de participare

Forma de atestare
ºi disciplinele
de examen

k) Ñ certificat de capacitate de motorist care
a întrerupt activitatea la bord 5 ani consecutivi

Art. II. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Forma de
examinare ºi
nota minimã

Examen de reconfirmare
Ñ Motoare cu ardere internã.
Cãldãri navale. Maºini cu aburi
Ñ Supravegherea funcþionãrii
instalaþiilor mecanice de bord

S O P 7
S O P 7Ò

Art. III. Ñ Inspectoratul Navigaþiei Civile Ñ I.N.C. va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucureºti, 8 noiembrie 1999.
Nr. 660.
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