
H O T Ă R Î R E
cu privire la implementarea Codului interna ţional de management pentru

exploatarea în siguran ţă a navelor şi pentru prevenirea polu ării
(Codul interna ţional de management al siguran ţei – Codul ISM)

 
nr.  997  din  28.08.2006

 
Monitorul Oficial nr. 142-145/1082 din 08.09.2006

 
* * *

Întru executarea Legii nr.185-XVI din 28 iulie 2005 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia internaţională privind
ocrotirea vieţii umane pe mare, adoptată la Londra la 1 noiembrie 1974, şi la Protocolul la ea (SOLAS – 74), adoptat la Londra la
11 noiembrie 1988 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.107-109, art.547), pentru asigurarea navelor, care
navighează sub pavilionul Republicii Moldova, cu acte de bord, conform prevederilor art.9 şi art.42 ale Codului navigaţiei
maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.599-XIV din 30 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2001, nr.1-4, art.2) şi în scopul respectării cerinţelor şi recomandărilor obligatorii pentru asigurarea exploatării în
siguranţă a navelor şi prevenirea poluării, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:
1. Se implementează Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea

poluării, adoptat la a 18-a Adunare a Organizaţiei Maritime Internaţionale, la 4 noiembrie 1993 şi Rezoluţia IMO A.741(18),
dobîndind caracter obligatoriu prin introducerea unui nou capitol – IX la Convenţia SOLAS 74 de la 1 iulie 2002.

2. Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor, în comun cu autorităţile publice competente:
va întreprinde măsuri organizatorice şi de ordin tehnic pentru asigurarea îndeplinirii şi realizării cerinţelor Codului

internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării;
va desemna, în cadrul prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei – Codul ISM, persoane cu funcţie

de răspundere, responsabile din partea statului-pavilion, inclusiv pentru conlucrarea cu Organizaţia Maritimă Internaţională şi
alte organizaţii internaţionale;

va elabora şi adopta metodologia de aplicare şi control a realizării prevederilor actelor nominalizate de către toate
companiile de navigaţie, armatori, indiferent de forma de proprietate, şi navele sub pavilionul Republicii Moldova;

va aproba forma blanchetelor actelor corespunzătoare, în conformitate cu formele-tip ale certificatelor şi jurnalelor;
va elabora, coordona şi aproba, în modul stabilit, tarifele şi plăţile pentru perfectarea şi eliberarea actelor specificate în

Codul internaţional de management al siguranţei – Codul ISM.
 
PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

 
Contrasemneaz ă:
Viceprim-ministru,
ministrul afacerilor externe şi integr ării europene Andrei Stratan
Ministrul economiei şi comer ţului Valeriu Laz ăr
Ministrul finan ţelor Mihail Pop
Ministrul transporturilor şi gospod ăriei drumurilor Miron Gagauz

Chişinău, 28 august 2006.
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