Republica Moldova

GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. HG955/2006
din 18.08.2006

cu privire la implementarea Codului internaţional pentru securitatea
navei şi a facilităţii portuare (ISPS Code) şi a Rezoluţiei Organizaţiei
Maritime Internaţionale A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare
continuă a istoriei navei şi îndrumarul de ţinere a acestuia
Publicat : 01.09.2006 în MONITORUL OFICIAL Nr. 138-141 art. 1037 Data intrării în vigoare
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 referitoare la sporirea securităţii şi asigurarea
pazei navelor şi facilităţilor portuare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se implementează Codul internaţional pentru securitatea navei şi a facilităţii portuare, adoptat la
12 decembrie 2002 în cadrul conferinţei diplomatice a statelor-membre la Convenţia SOLAS 74,
dobîndind caracter obligatoriu prin introducerea unui nou capitol XI-2, din 1 iulie 2004 la Convenţia
SOLAS 74 şi Rezoluţia IMO A.959 (23) Forma Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei şi
îndrumarul de ţinere a acestuia, adoptată la Adunarea IMO din 5 decembrie 2003.
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 Capitolului XI-2 al Convenţiei SOLAS 74, Codului ISPS şi Rezoluţiei IMO A.959 (23);
va desemna, în cadrul prevederilor Codului ISPS, 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 şi armatori, indiferent de forma de proprietate, şi navele sub
pavilionul Republicii Moldova, porturile şi facilităţile portuare;
va aproba forma blanchetelor actelor corespunzătoare, în conformitate cu formele-tip ale
certificatelor şi Registrului de înregistrare continuă a istoriei navei;
va elabora, coordona şi aproba, în modul stabilit, tarifele şi plăţile pentru perfectarea şi eliberarea
actelor specificate în Codul ISPS şi Rezoluţia IMO A.959 (23).
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