PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTATILOR

Lege privind munca in domeniui pescuitului maritim
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii Generale
Art.l
(1) Prezenta lege reglementeaza munca in domeniui pescuitului maritim.
(2) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri pentru asigurarea imbunatatirii conditiilor de viata si
de munca si protejarea sanatatii si securitatii pescarilor din sectorul pescuitului maritim.
(3) Prezenta lege stabile§te responsabilitatile proprietarilor navelor de pescuit, ale comandantilor §i ale
pescarilor, precum §i cerintele minime privind conditiile de angajare si munca pentru pescarii care se
afla la bordul navelor de pescuit care arboreaza pavilion roman sau care sunt inregistrate sub deplina
jurisdictie a statului roman.
Art.2
In sensul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) agentie privatd de angajare - persoanajuridicaautorizataca agent de munca temporara conform
Hotararii Guvemului nr. 1256 din 2011 privind conditiile de functionare, precum §i procedura de
autorizare a agentului de munca temporara;
b) autoritdti competente:
i) Inspectia Muncii - organ al administratiei publice centrale responsabil cu controlul privind
respectarea legislatiei muncii in domeniui pescuitului;
ii) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor - organ de specialitate al
administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in subordinea Guvemului, care stabileste
politica in sectorul transporturilor la nivel national;
iii) Autoritatea Navala Romana - autoritatea centrala de specialitate din subordinea Ministerului
Transporturilor si Infrastmcturii Comunicatiilor, in sectoml sigurantei navigatiei si al securitatii
navelor, careia i se deleaga competentele pentru respectarea obligatiilor care revin Romaniei in
calitate de stat de pavilion.
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iv) Agentia Nationals pentru Pescuit si Acvacultura - organ de speciaiitate al administratiei publice
centrale care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
elaboreaza si implementeaza politici, strategia nationals si reglementSrile referitoare la
conservarea si administrarea resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la
acvaculturS, la procesarea si organizarea pietei produselor pescSre^ti.
c) comandant - persoana autorizatS care detine comanda asupra navei de pescuit;
contractul individual de muncS incheiat in baza
d) contractul de muncd al pescarului
consimtamantului pSrtilor, in formS scrisS, intre pescar si proprietarul navei;
e) consuhare - procesul prin care autoritatea competentS supune dezbaterii toate aspectele legate
de munca in domeniul pescuitului, organizatiilor reprezentative ale angajatorilor si salariatilor in
cauzS si, in special, organizatiilor reprezentative ale proprietarilor de nave de pescuit si ale
pescarilor, dacS acestea exists;
f) lungimea (L) - se ia in proportie de 96 % din lungimea totals la linia de plutire la 85 % din
inSltimea teoreticS de constructie cea mai micS mSsuratS de la linia chilei sau lungimea de la
extremitatea etravei la axul carmei la acea linie de plutire, dacS aceasta este mai mare; la navele
proiectate cu chila inclinata, linia de plutire pe care se mSsoarS aceastS lungime este paralelS cu
linia de plutire proiectatS;
g) lungimea intre perpendiculare (Lpp) - distanta dintre perpendicularele prova si pupa;
perpendiculara prova coincide cu extremitatea etravei la linia de plutire unde este mSsuratS
lungimea (L); perpendiculara pupa coincide cu axul carmei la acea linie de plutire;
h) navd de pescuit sau navd - orice navS sau ambarcatiune care arboreazS pavilion roman sau care
este inregistratS sub deplina jurisdictie a statului roman, utilizatS sau care este destinata utilizSrii
in scopul pescuitului comercial;
i) operatiune de pescuit - activitateade extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole
naturale si prelucrarea pestelui sau a altor resurse marine vii la bordul navei, capturarea sau
capturarea §i prelucrarea pe?telui sau a altor resurse marine vii;
j) pescar - orice persoanS autorizatS, care este incadratS ca salariat sau lucreazS in orice calitate la
bordul unei nave de pescuit in conditiile prevazute la art. 3, excluzand pilotii de port §i personalul
de pe uscat care desfasoara activitati la bordul unei nave de pescuit aflatS la cheu;
k) pescuit comercial - toate operatiunile de pescuit, cu exceptia pescuitului de subzistentS si a
pescuitului recreativ;
l) proprietarul navei de pescuit sau proprietarul - proprietarul navei de pescuit sau orice altS
organizatie ori persoanS, cum ar fi operatorul, agentul sau navlositorul unei nave nude, care si-a
asumat responsabilitatea exploatSrii navei fatS de proprietarul acestuia si care, prin asumarea
acestei responsabilitSti, a fost de acord sS preia toate indatoririle §i responsabilitStile impuse
proprietarilor navelor de pescuit in conformitate cu prezenta lege, indiferent dacS alte organizatii
sau persoane indeplinesc anumite indatoriri sau responsabilitSti in numele proprietarului navei
de pescuit;
m) serviciu de recrutare si plasare - persoana fizicS sau juridica din sectorul public sau privat a cSrei
activitate constS in recrutarea pescarilor in numele proprietarilor navelor de pescuit sau in
plasarea pescarilor la proprietarii navelor de pescuit, in conditiile Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurSrilor pentru §omaj §i stimularea ocupSrii fortei de muncS, cu modificarile §i
completSrile ulterioare si ale HotSrarii Guvemului nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de
acreditare a fumizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupSrii fortei de muncS, cu
modificSrile si completSrile ulterioare.
3

CAPITOLUL II
Domeniul de aplicare
Art.3
Prevederile prezentei legi se aplica:
a) tuturor pescarilor care lucreaza in orice calitate, in baza unui contract de munca, la bordul naveior sau
ambarcatiunilor cu lungimea de cel putin 24 de metri implicate in activitati de pescuit comercial care
arboreaza pavilion roman sau care sunt inregistrate sub deplina jurisdictie a statului roman;
b) altor participant care sunt prezenti pe aceeasi nava cu pescarii mentionati la lit.a), pentru a le asigura
integral securitatea si sanatatea in munca.
Art.4
(1) Daca in aplicarea prevederilor prezentei legi, exista vreo indoiala privind implicarea unei nave in
activitati de pescuit comercial, chestiunea este soluponata de autoritatea competenta, dupa consultare.
(2) Drepturile §i conditiile mai favorabile pentru pescari prevazute in alte acte cu caracter normativ,
hotarari judecatoresti sau acorduri intre proprietarii naveior de pescuit §i pescari sunt direct aplicabile.
(3) Obligatiile stabilite prin prezenta lege in sarcina proprietarului navei de pescuit cu privire la pescarii
care sunt angajati ca salariati in conditiile prevazute la art. 3 sunt aplicabile si in cazul pescarilor pusi la
dispozitie prin agenda privata de angajare asa cum este aceasta defmita la art.2 lit.a).
(4) Prin derogare de la prevederile Codului muncii contractul de munca pe care il incheie agenda privata
de angajare cu pescarul va contine §i prevederile din contractul de munca din anexa nr.l.
(5) Salariapi temporari au acces la toate serviciile §i facilita^ile acordate de utilizator, in acelea§i condi^ii
ca §i ceilald salariap ai acestuia.
CAPITOLUL III
Principii generate, responsabilitatile proprietarilor naveior de pescuit, ale comandantilor
pescarilor

ale

Arts
Proprietarul navei de pescuit are intreaga responsabilitate in asigurarea punerii la dispozitia
comandantului a resurselor §i facilitatilor necesare, pentru ca prevederile prezentei legi sa fie respectate.
Art.6
Pentru a se garanta siguranta pescarilor de la bord si exploatarea navei in conditii de siguranta,
responsabilitatile comandantului includ, dar nu se limiteaza la:
a) asigurarea supravegherii, precum si asigurarea desfasurarii activitatii de catre pescari in cele mai bune
conditii de s^atate §i securitate;
b) organizarea pescarilor astfel incat sa se asigure respectarea prevederilor privind securitatea §i
sanatatea, inclusiv pastrarea capacitatilor fizice, fiziologice si psihologice ale acestora;
c) facilitarea instruirii la bord cu privire la securitatea si sanatatea in munca;
d) asigurarea respectarii sigurantei navigatiei, a efectuarii serviciului de cart si a bunelor practici pentru
navigatia maritima.
Art.7
(1) Comandantul ia orice decizie pe care o considera necesara pentru siguranta pescarilor aflati la bord
sau a navei si pentru siguranta navigatiei si exploatarea navei in conditii de siguranta.
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(2) Este interzisa proprietarului navei orice ingerinta privind deciziile comandantului prevazute la
alin.(l).
Art.8
Pescarii trebuie sa respecte ordinele legale ale comandantului si masurile de securitate §i sanatate in
munca aplicabile.
Art.9
(1) Pescarii de pe o nava care intra intr-un port strain au dreptul la repatriere in cazul in care contractul de
munca al pescarului a expirat sau a fost reziliat din motive intemeiate, de una sau mai multe parti la
contractul respectiv sau in cazul in care pescarul nu mai este apt de a-si indeplini indatoririle prevazute in
contractul de munca al pescarului sau acestuia nu i se poate pretinde sa le desfa^oare avand in vedere
imprejurarile speciale.
(2) Prevederile alin.(l) se aplica si pescarilor de pe nava care sunt transferati din aceleasi motive, de pe
nava in portul strain.
(3) Circumstantele in care pescarii au dreptul la repatriere potrivit aiin.(l) si (2) sunt:
a) atunci cand se depaseste durata maxima a perioadei de serviciu la bordul navei; astfel de
perioade nu trebuie sa fie mai lungi de 12 luni;
b) in caz de boala, accident sau alt motiv medical care impune repatrierea acestora, daca sunt
transportabili din punct de vedere medical;
c) in caz de naufragiu;
d) in cazul in care proprietarul nu mai este in masura de a-si indeplini obligatiile legale sau
contractuale ca si angajator al pescarilor din motive precum insolvabilitatea, vanzarea navei,
schimbarea inregistrarii navei sau orice alt motiv similar;
e) in cazul in care nava este trimisa spre o zona de razboi, asa cum se stipuleaza in legislatia
naponala, unde pescarul nu consimte sa mearga;
f) in cazul incet^ii sau suspendarii contractului de munca al pescarului in temeiul unei sentinte
arbitrale.
(4) Daca nu se prevede expres in contractul de munca, destinatia de repatriere este:
a) locul unde s-a angajat pescarul;
b) statul de domiciliu al pescarului; sau
c) orice alta destinatie stability de comun acord la momentul angajarii.
(5) Repatrierea mentionata la alin.(l) si (2) constituie obligatie pentru proprietarul navei.
(6) Costul repatrierii mentionate la alin.(l) si (2) este suportat de proprietarul navei, cu exceptia cazului in
care proprietarul navei se afla in situatii grave, de neindeplinire a obligatiilor care ii revin in baza contractului
de munca.
(7) Proprietarii navelor angajate in voiajuri intemationale trebuie sa faca dovada unei garantii financiare sub
forma unei polite de asigurare, eliberate de o societate de asigurare inregistrata sau care detine filiala ori
sucursala in Romania, prin transmiterea acesteia in copie Autoritatii Navale Romane.
(8) Polita de asigurare prevazuta la alin.(7) trebuie sa acopere in orice moment cheltuielile de repatriere ale
tuturor pescarilor angajati la bordul navei §i doua luni de neplata a drepturilor b^e§ti cuvenite, in situatia
neplatii de catre proprietar a acestora Polita de asigurare trebuie sa fie cesionata in favoarea autoritatilor
romane de pavilion, care o pot executa imediat, cu notificarea in consecinta a proprietarului navei de pescuit.
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(9) Navele care arboreaza pavilion roman vor detine la bord, ca documente justificative, o copie a politei de
asigurare mentionata la alin.7 §i contractul de munca al pescarului. Copiile acestora sunt plasate la bord intrun loc sigur la care navigatorii au acces. In cazul in care mai multi fiimizori de garantii financiare asigura
acoperire, o copie a documentului emis de fiecare fumizor este detinuta la bord.
(10) Proprietarul este obligat sa mentina valabila polita de asigurare pe toata perioada contractuala.
(11) Autoritatea Navala Romana verifica existenta garantiei financiare prevazuta la alin.7, cu ocazia
efectuarii inspectiilor obligatorii ale statului de pavilion.
(12) Nerespectarea de catre proprietarul navei a obligatiei repatrierii pescarilor reprezinta incalcarea
conditiilor reglementate de legislatia nationala §i conventiile Internationale la care Romania este parte si se
sanctioneaza cu retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman pentru nava implicata.
(13) Prezentul articol nu trebuie sa contravina cu dreptul proprietarului de recuperare a costului repatrierii,
conform prevederilor unor contracte cu terte parti.
(14) In cazul in care proprietarul navei de pescuit nu asigura repatrierea pescarilor aflati intr-un port strain,
intr-una din circumstantele prevazute la alin. (1), si care se confrunta cu o situatie de pericol sau urgenta,
pescarii pot fi repatriati, la cerere, conform prevederilor Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara.
CAPITOLUL IV
Cerinte minime privind munca pe navele de pescuit, varsta minima
Art.lO
Varsta minima necesara pentru a putea desfa§ura activitati la bordul unei nave de pescuit este de 16 ani,
cu conditia ca tanarul sa nu aiba obligatia sa urmeze o forma de invat^ant obligatoriu de zi.

Art.n
Varsta minima necesara pentru a putea desfa§ura activitati la bordul navelor de pescuit, care, prin natura
lor sau prin circumstantele in care sunt desfasurate, sunt susceptibile de a pune in pericol smatatea,
siguranta, dezvoltarea fizica, mentala sau sociala, educatia ori moralitatea tinerilor, este de 18 ani.
Art.l2
(1) Pescarii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.
(2) Drepturile si conditiile mai favorabile pentru tinerii pescari prevazute in Conventii intemationale
ratificate de Romania, precum §i in alte acte cu caracter normativ care garanteaza conditii cu un grad de
protectie mai ridicat pentru acestia, sunt direct aplicabile.
CAPITOLUL V
Examinarea medicala
Art.l3
(1) Un pescar poate sa lucreze la bordul unei nave de pescuit numai daca detine fisa de aptitudini
eliberata de medicul de medicina muncii, care atesta ca este apt pentru prestarea acelei activitati.
(2) Nerespectarea prevederilor alin.(l) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(3) Competenta si procedura de eliberare a fisei de aptitudini prevazuta la alin.(l), precum si sanctiunile
aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului sau felului muncii fara fisa de aptitudini
sunt stabilite prin Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si prin Hotararea Guvemului
nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.l4
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Competenta si procedura de eliberare a avizului medical si psihologic, precum si organizarea si
functionarea comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor sunt reglementate prin
Ordinal ministrului transportului si al ministrului sanatatii nr.1260/1390/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in
siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii, cu modificarile si complet^ile ulterioare, precum
si prin Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr.1259/1392/2013 privind aprobarea
infiintarii, organizarii §i functionarii comisiilor medicale si/sau psihologice in siguranta transporturilor
care elibereaza avize medicale si/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta
transporturilor, precum si a componentei acestor comisii, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL VI
Conditii de serviciu, dotarea cu echipaj, lista echipajului, orele de munca si orele de repaus
Art.15
Stabilirea echipajului minim de siguranta pentru navele maritime care arboreaza pavilion roman este
reglementata prin Ordinul ministrului transporturilor nr.39/2014 privind stabilirea echipajului minim de
siguranta pentru navele maritime care arboreaza pavilion roman.
Art.l6
(1) De fiecare data cand paraseste portul, nava de pescuit trebuie sa aiba la bord o lista semnata de
comandant, care sa contina data si portul de plecare, numele si prenumele persoanelor care alcatuiesc
echipajul, functia la bord, nationalitatea, data si locul nasterii si numarul documentului de identitate a
acestora.
(2) O copie a listei echipajului este inaintata capitaniei de port si Politiei de frontiera, pe suport de hartie
sau comunicata prin mijloace electronice conform standardelor intemationale, cu confirmare de primire.
Art.17
(1) Prin derogare de la prevederile art.112-114 si art.134-138 din Legea nr.53/2003 - Codul munch,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile referitoare la repausul zilnic, pauzele,
repausul saptamanal si timpul de munca maxim saptamanal, durata munch de noapte pentru pescari ,
sunt reglementate de prezenta lege.
(2) Prin derogare de la prevederile art.l 14 din Legea nr.53/2003, durata maxima legala a timpului de
munca nu poate depa§i 48 ore pe saptamana, calculate pe o perioada de referinta de cel mult 12 luni.
Art.l8
(1) Prin derogare de la prevederile art. 114 si art. 135 din Legea nr.53/2003, timpul maxim de munca
este de 14 ore in orice perioada de 24 ore si de 72 ore in orice perioada de 7 zile.
(2) Pescarul are dreptul la un repaus de cel putin 10 ore in orice perioada de 24 ore §i de cel putin 77 ore
in orice perioada de 7 zile.
(3) Orele de repaus pot fi impartite in cel mult doua perioade, dintre care una av^d durata de cel putin
6 ore, fara ca intervalul dintre doua perioade consecutive de repaus sa depa§easca 14 ore.
Art.l9
(1) Comandantul are dreptul sa solicite unui pescar sa presteze orele de munca necesare pentru siguranta
imediata a navei, a persoanelor de la bord sau a capturii ori in scopul de a se acorda ajutor altor
ambarcatiuni sau nave ori altor persoane aflate in pericol pe mare.
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(2) In aplicarea prevederilor alm.(l), comandantul poate sa suspende programul orelor de repaus §i sa-i
solicite unui pescar sa efectueze oricate ore de munca sunt necesare pana la restabilirea situatiei normale.
Art.20
(1) De indata ce este posibil dupa restabilirea situatiei normale, comandantul se asigura ca toti pescarii
care au desfa^urat o activitate in timpul perioadei programate pentru repaus beneficiaza de o perioada
de repaus corespunzatoare.
(2) In aceste conditii, pescarul beneficiaza de salariul corespunzator oreior prestate peste programul
normal de lucru.
(3) In cazul m care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in conditiile prevazute la alin.(l),
in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita pescarului prin adaugarea unui spor la salariu
corespunzator duratei acesteia.
(4) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in condipile prev^ute la alin.(3), se stabile§te prin
negociere, in cadrul contractului individual de munca sau, dupa caz, al contractului colectiv de munca,
§i nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza.
Art.21
(1) Prin derogare de la prevederile art. 125 alin.(l) din Legea nr.53/2003, munca prestata intre orele
21,00-6,00 este considerate munca de noapte.
(2) Pentru munca de noapte pescarii beneficiaza de un spor de 25% la salariul de baza corespunzator
orelor lucrate in timpul noptii.
Art.22
Durata minima a concediului de odihna anual este stabilita potrivit prevederilor art. 145 alin.(l) §i (2) din
Legea nr.53/2003.
Art.23
(1) Angajatorul poate stabili ca efectuarea concediului anual de odihna sa se realizeze tn perioada in care
navele pe care pescarii presteaza activitatea nu pot opera.
(2) Acordarea concediului de odihna in condipile alin.(l) se realizeaza in baza unei programari
prealabile, cu consultarea organizapilor sindicale reprezentative sau a reprezentanplor salariaplor.
CAPITOLUL VII
Contractu! de munca al pescarului
Art.24
(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, In
limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre pescar.
(2) Obligapa de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine proprietarului navei
de pescuit sau agenpei private de angajare.
(3) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti
poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni.
(4) Persoana selectata in vederea angajarii ori pescarul, dupa caz, va fi informata cu privire la elementele
prev^ute la art. 17 alin.(3) din Legea nr.53/2003, precum §i cu privire la:
a) locul §i data incheierii contractului;
b) numele navei sau navelor de pescuit §i numarul de inregistrare ai navei sau al navelor la bordul
careia/carora pescarul se angajeaza sa i§i desfa§oare activitatea;
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c) numele proprietarului navei de pescuit;
d) calatoria sau calatoriile care urmeaza sa fie efectuate, in cazul in care acesl lucru poate fi stabilit la
momentul incheierii contractului;
e) calitatea/meseriayocupatia/functia in care pescarul urmeaza sa fie incadrat ca salariat;
f) modalitatea si termenul de informare privind locul si data la care pescarul are obligatia sa se prezinte
la bordul navei pentru serviciu;
g) proviziile care urmeaza sa ii fie flimizate pescarului, cu exceptia cazului in care un act legislativ sau
0 reglementare nationala prevede un sistem altemativ;
h) cuantumul salariului si/sau al cotei si metoda de calcul a acestei cote daca remuneratia se va calcula
in baza unei cote sau cuantumul salariului si al cotei si metoda de calcul a cotei in cazul in care
remuneratia se va face pe baza combinata, precum si eventualu! salariu minim convenit;
i) incetarea contractului §i conditiile pentru aceasta, si anume:
i) in cazul in care contractul a fost incheiat pe o perioada determinate, data flxata pentru expirarea sa;
ii) in cazul in care contractul a fost incheiat pentru o calatorie, portul de destinatie si perioada de timp
care trebuie sa treaca de la sosire inainte ca pescarul sa poata fi eliberat de obligatiile de munca;
iii) in cazul in care contractul a fost incheiat pe o perioada nedeterminata, conditiile care indreptatesc
fiecare dintre parti sa rezilieze contractul, precum si perioada de preaviz necesara pentru reziliere, cu
conditia ca o astfel de perioada sa nu fie mai scurta pentru angajator ori pentru proprietarul navei de
pescuit decat pentru pescar;
j) numarul de zile de concediu anual platit;
k) protectia in domeniul securitatii si sanatatii in munca si prestatiile in materie de securitate sociala
care ii sunt fumizate pescarului de catre angajator sau de catre proprietarul navei de pescuit, dupa caz;
l) dreptul pescarului de a fi repatriat;
m) trimiterea la contractul colectiv de munca aplicabil, daca este cazul;
n) perioadele minime de repaus, in conformitate cu legislatia nationala sau contractul colectiv aplicabil;
(5) Elementeie din informarea prevazuta la alin.(4) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului
individual de munca.
(6) Modelul contractului de munca al pescarului este prevazut in Anexa nr.l.
Art.25
Proprietarul navei de pescuit are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare
pescar, semnata atat de comandant, cat si de pescar §i de a supune controlului inspectorilor de munca si
inspectorilor Autoritatea Navala Romana, dupa caz, aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest
lucru.
Art.26
(1) Proprietarul navei de pescuit are obligatia de a inmana pescarului un exemplar al contractului
individual de munca.
(2) Comandantul are obligatia de a pastra la bordul navei un exemplar al contractului de munca
1 prezenta autoritatilor competente, la solicitarea acestora.

de a-

Art.27
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Prevederile art.24-26 si ale Anexei nr.l din prezenta lege nu se aplica proprietarului navei de pescuit
care exploateaza singur nava.
Art.28
(1) Este responsabilitatea proprietarului navei de pescuit sa se asigure ca fiecare pescar are un contract
de munca scris, care ii asigura pescarului conditii decente de munca si de viata la bordul navei.
(2) Prevederile art. 14-20 se completeaza cu legislatia generala referitoare la obligatia proprietarului
navei de pescuit de a informa salariatii asupra conditiilor aplicabile contractului sau raportului de munca.
CAPITOLUL VIII
Servicii de pe piata muncii din sectorul privat
Art.29
Serviciile de recrutare si plasare a pescarilor sunt reglementate in conditiile Hotararii Guvemului
nr.277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a fumizorilor de servicii specializate pentru
stimularea ocuparii fortei de munca.
Art.30
Este interzis agentiilor de recrutare si plasare a pescarilor:
a) sa perceapa de la acestia direct sau indirect, in totalitate sau partial, orice fel de comisioane sau de alte
taxe pentru serviciile prestate;
b) sa utilizeze mijloace, mecanisme sau liste menite sa impiedice pescarii sa obtina un loc de munca.
CAPITOLUL IX
Securitate si sanatate in munca
Art. 31
(1) Conditiile de igiena, conditiile generale de securitate, sanatate §i confort din spatiile de locuit,
precum si dimensiunea, calitatea si echiparea adecvata a acestor spatii sunt reglementate in Anexa nr.2
la prezenta lege.
(2) Conditiile minime de securitate si sanatate privind locurile de munca situate la bordul navelor de
pescuit sunt reglementate in Anexele nr.1-4 la Hotararea Guvemului nr.l 135/2006 privind cerin^ele
minime de securitate §:i sanatate in munca la bordul navelor de pescuit.
Art.32
(1) Spatiile de locuit de la bordul navei de pescuit care arboreaza pavilion roman trebuie sa aiba o
dimensiune si o calitate suficienta §i sa fie echipate adecvat pentm serviciul navei si pentru perioada de
timp in care pescarii locuiesc la bord.
(2) Masurile prevazute la alin.(l) se refera, dupa caz, la urmatoarele aspecte:
a) aprobarea de planuri pentm constmctia sau modificarea navelor de pescuit in ceea ce priveste spatiile
de locuit;
b) intretinerea spatiilor de locuit si a celor destinate bucatariilor;
c) ventilatia, incalzirea, racirea si iluminatul;
d) atenuarea zgomotului si a vibratiilor excesive;
e) localizarea, dimensiunea, materialele de constructie, mobilarea §i echiparea dormitoarelor, a salilor
de mese si a altor spatii de locuit;
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f) instalatii sanitare, inclusiv toalete
rece si

instalatii pentru spalat, si alimentarea cu suficienta apa calda si

g) proceduri de raspuns la plangerile privind conditiile de locuit care nu indeplinesc cerintele prezentului
contract.
Art.33
Prevederile art. 32 se completeaza cu prevederile Hotararii Guvemului nr.1135/2006.
Art.34
(1) Alimentele transportate si servite la bord trebuie sa aiba o calitate adecvata, o valoare nutritiva
satisfacatoare si sa fie intr-o cantitate suficienta.
(2) Apa si alimentele sunt fumizate in mod gratuit pescarului de catre proprietarul navei de pescuit,
(3) Normele minime referitoare la cantitatea si calitatea hranei si a apei potabile si normele de catering
pentru mesele asigurate navigatorilor pe navele care arboreaza pavilion roman sunt stabilite potrivit
Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii
Guvemului nr.857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul
sanatatii publice, cu modificmle §i complet^le ulterioare.
Art,35
(1) Prevenirea accidentelor de munca, a bolilor profesionale si a riscurilor legate de activitatea
profesionala la bordul navelor de pescuit, inclusiv evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si instmirea
la bord a pescarilor se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006, §i ale Hotarmi
Guvemului nr.1425/2006.
(2) Instmirea pescarilor in privinta manuirii tipurilor de unelte de pescuit pe care le vor utiliza, precum
si a cunostintelor despre operatiunile de pescuit in care vor fi implicati se realizeaza potrivit prevederilor
Hotararii Guvemului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentm utilizarea in
munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, ale Legii nr.319/2006, ale Hotararii Guvemului
nr.1425/2006 §i ale Legii nr.53/2003.
(3) Obligatiile proprietarilor navelor de pescuit, ale pescarilor si ale participantilor mentionati la art.3
lit. b) in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca sunt reglementate de prevederile Legii
nr.319/2006, Hotararii Guvemului nr.1425/2006, Hotararii Guvemului nr.600/2007 si ale Legii
nr.53/2003.
(4) Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor la bordul navelor de pescuit sunt
reglementate de prevederile Legii nr.319/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare si ale Hotararii
Guvemului nr.1425/2006, cu modific^ile si completarile ulterioare.
(5) La nivelul proprietamlui vasului de pescuit se infiinteaza, se organizeaza §i functioneaza comitete de
securitate si sanatate in munca, conform prevederilor Legii nr.319/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, ale Hotararii Guvemului nr. 1425/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare si ale Legii
nr.53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) In cazul evenimentelor care au loc pe mare este obligatorie transmiterea de indata de catre comandant
a unui raport, in conditiile prevazute la art.5 alin.(l) din Hotararea Guvemului nr.l 135/2006, care se
comunica catre Autoritatea Navala Romana, Inspectia Muncii si proprietarul navei.
Art.36
Proprietarul navei de pescuit are obligatia, ca in functie de numarul de pescari de la bord, de zona de
operare §i de durata calatoriei:
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a) sa instituie la bord proceduri pentru prevenirea accidentelor de munca, a ranirilor si a bolilor
profesionale, tinand seama de pericolele si riscurile specifice prezente pe nava de pescuit;
b) sa se asigure ca pescarilor de la bord le sunt fumizate indrumari suficiente si adecvate, materiale
pentru formare sau alte informatii corespunzatoare privind modalitatea de evaluare si gestionare a
riscurilor pentru securitate si s^atate la bordul navelor de pescuit.
Art.37
Proprietarii navelor de pescuit se asigura ca, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006,
coroborate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 1146/2006:
a) fiecare pescar de la bordul navei primeste imbrac^inte §i echipament individual de protectie
adecvate;
b) fiecare pescar de la bordul navei beneficiaza de o instruire in domeniul securitatii §i sanatatii in munca;
c) pescarii sunt familiarizati in mod suficient §i rezonabil cu echipamentele §i metodele de operare ale
navelor, inclusiv cu masurile de securitate relevante, inainte de utilizarea echipamentului sau de
participarea la operatiunile in cauza.
Art.38
Evaluarea riscului legat de pescuit se realizeaza cu participarea pescarilor sau, dupa caz, a
reprezentantilor acestora, cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006.
Art.39
(1) Prevederile articolelor 35 - 38 se completeazacu prevederile Legii nr.319/2006, Hotararii Guvemului
nr.1007/2006 si Hotararii Guvemului nr.l 135/2006.
(2) Prevederile Legii nr.319/2006 se aplica in intregime la bordul navelor de pescuit, fara a aduce
atingere prevederilor mai restrictive si/sau specifice continute de prezenta lege.
CAPITOLUL X
Protectia sanatatii si asistenta medicala, protectie in cazul unei afectiuni, ai ranirii sau al decesului
produs(e) din cauza activitatii profesionale
Art.40
Pescarul aflat la bordul unei nave de pescuit:
a) are dreptul la tratament medical pe uscat si dreptul de a fi adus pe uscat in timp util pentru tratament
in cazul in care sufera din cauza unei raniri sau a unei boli grave;
b) beneficiaza de protectia sanatatii si de asistenta medicala din partea proprietamlui navei de pescuit,
atat in cazul in care se afla la bordul navei, precum si atunci cand este debarcat intr-un port aflat in afara
Romaniei;
c) are acces, in cazul unei raniri sau a unei boli survenite din cauza activitatii profesionale, la asistenta
medicala corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Art.41
(1) Cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor sunt
stabilite prin Hotararea Guvemului nr.1007/2006.
(2) Proprietarii navelor se asigura ca la bordul navelor lor sunt luate masuri pentru protecfia sanatafii si
ingrijiri medicale, inclusiv asistenfa stomatologica de baza, acordate pescarilor, dupa cum urmeaza:
a) se aplica toate prevederile generale referitoare la protecfia sanatafii in munca §i la ingrijirile medicale
relevante muncii acestora, precum si toate prevederile speciale specifice muncii la bordul navelor;
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b) se realizeaza protec^ia sanatapi si ingrijiri medicale comparabile pe cat posibil cu cele de care beneficiaza
in general lucratorii de la tarm, inclusiv acces rapid la medicamente, instrumentar medical, servicii de
diagnosticare si tratament necesare, precum ^i acces la informatii si cuno§tin^e medicale;
c) se acorda dreptul de a consulta, fara intarziere, un medic sau un stomatolog calificat in porturile aflate
inafara tarii, cand acest lucru este posibil;
d) se asigura dreptul la tratament medical, daca este cazul, pana cand pescarii sunt ap^i pentru transport
catre destinapa de repatriere si asistenta medicala necesara pe perioada repatrierii;
e) cheltuielile aferente insotitorului, daca necesitatea prezentei acestuia este decisa de medicul calificat, care
1-a consultat.
f) serviciile de ingrijire medicala si protecpe a sanatapi sunt fumizate fara cheltuieli din partea pescarului
aflat la bord sau care a fost trimis la ^arm intr-un port strain; p
g) sunt luate la bord masuri cu caracter preventiv, in special prin programe de promovare a sanatapi si
educapei sanitare.
(3) Ori de cate ori este necesar pentru a acorda primul ajutor medical sau a se asigura pe nava tratament
medical unui pescar sau cand acesta este trimis la tarm pentru consultape/tratament, comandantul
completeaza raportul medical cu datele relevante pe care le depne.
(4) In cazul in care este necesar trimiterea unui pescar pentru consult/tratament/intervenpe de natura
medicala la uscat, intr-un port aflat inafara tarii, pescarul va solicita personalului medical de la uscat sa
completeze un raport medical cu datele relevante, certificat corespunzator, retumand comandantului
raportul astfel completat.
(5) Raportul medical are un caracter confidenpal si serve§te exclusiv pentru a facilita tratamentul pescarilor.
(6) Comandantul are obligapa de a pastra la bord rapoartele medicale pe o perioada de 3 ani, cu acces la
acestea oricarui inspector care verifica nava,
(7) Raportul medical se intocmeste in limba de lucru a navei si in limba engleza, iar forma p conpnutul
acestuia sunt prevazute in Anexa nr.3 la prezenta lege.
Art.42
(1) In plus fata de cerintele prevazute la art.5 din Hotararea Guvemului nr.1007/2006 privind cerinfele
minime de securitate p sanatate referitoare la asistenfa medicala la bordul navelor, produsele medicale
si echipamentul medical care urmeaza sa fie transportat la bordul unei nave de pescuit depind de zona
de operare.
(2) in plus fata de cerintele prevazute la art. 18 din Hot^area Guvemului nr.1007/2006, instruirea
specifica a pescarilor se asigura de catre proprietarul navei, luand in considerare numarul pescarilor afiati
la bord, zona de operare si durata calatoriei.
(3) Instructiunile de folosire prevazute la art.l6 din Hotararea Guvemului nr.1007/2006 sunt elaborate
intr-o limba si intr-un format intelese de pescarii mentionati la alin.(2).
(4) Consultatiile medicale prev^ute la art. 19-20 din Hotararea Guvemului nr.1007/2006 sunt
disponibile si prin comunicare prin satelit, iar nava de pescuit este echipata, in scopul obtinerii unor
astfel de consultatii, pentru comunicarea prin radio sau satelit, in functie de zona de navigatie stabilita
in certificatul de siguranta.
(5) Navele de pescuit trebuie sa detina la bord ultima editie a Ghidului international pentru nave.
Art.43
(1) Pana in momentul in care pescarul este repatriat, proprietaml navei de pescuit acopera costul
asistentei medicale a pescarului.
(2) Proprietarul navei de pescuit este raspunzator de acoperirea costurilor aferente asistentei medicale
prevazute la art.40 lit. c).
Art.44
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(1) Proprietarul navei de pescuit este exonerat de acoperirea costurilor privind asistenta medicala
prevazuta la art.41 daca ranirea pescarului a avut loc m alte circumstante decat in serviciul navei de
pescuit.
(2) Prevederile alin.(l) se aplica si in situatia in care afectiunea a fost determinate de o abatere savarsita
in mod intentionat de pescar.
Art.45
In cazul unui accident de munca, a unei boli profesionale sau al decesului produse din cauza activitatii
profesionale, protectia pescarilor este asigurata in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006, cu
modificariie si completarile ulterioare, Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca
si boli profesionale, republicata, cu modificariie si completarile ulterioare, Hotararii Guvemului
nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legi securitatii si
sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificariie §i completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului
muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice nr.450/825/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale, cu modificariie si completarile ulterioare.
Art.46
In cazul unei raniri produse din cauza unui accident de munca sau a unei boli profesionale, pescarul are
dreptul la compensatia corespunzatoare, conform actelor normative prevazute la art.45.
Art.47
(1) Proprietarii navelor de pescuit ofera securitate financiara pentru pescari ca §i compensate pentru
situatiile mentionate la art.45 si art.46, in conditiile prevazute de legislatia nationals si contractul de munca.
(2) Sistemul de securitate financiara este sub forma de asigurare, prin mentionarea in contractul de munca
a existentei unei asigurari nominale a pescarului, pentru cazurile mentionate.
(3 ) Sistemul de securitate financiara care asigura compensarea in condifiile prev^ute de alin. (2) trebuie sa
indeplineasca urmatoarele cerinfe minime:
a) compensarea contractuala in caz de deces sau dizabilitate pe termen lung a pescarilor datorata
unui accident de munca, bolii sau riscului profesional, in cazul in care este prevazuta in contractul
de munca al pescarului §i fara a aduce atingere literei c) din acest paragraf, trebuie platita integral §i
fara intarziere;
b) nu trebuie sa existe nici o presiune pentru a accepta o plata mai mica decat suma contractuala;
c) in cazul in care natura dizabilitafii pescarului este de durata §i face ca despagubirea integrals sa
fie greu de evaluat, o plata sau plafi intermediare vor fi efectuate pescarului astfel incat acesta sa nu
se gaseasca, in mod nejustificat, intr-o situatie dificila;
d) compensarea contractuala poate fi solicitata direct de pescarul in cauza, de rudele de gradul I, de
un reprezentant al pescarului sau de beneficiarul desemnat.
(4) Asigurarea prevazuta la alin.(2) este platita de catre proprietarul navei.
CAPITOLUL XI
Dispozitii Hnale
Art.48
(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte:
a) nerespectarea de catre proprietarul navei a dispozitiilor art.9 alin.(7), cu amenda de la 10 000 la
30 000 lei;
b) nerespectarea de catre comandant a dispozitiilor art.l6 alin.(l), cu amenda de la 1000 la 3000
lei;
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c) nerespectarea de catre comandantul navei a dispozitiilor art.20, cu amenda de la 6.000 lei la
10.000 lei;
incalcarea
de catre comandant a obligatiilor prevazute la art.21, cu amenda de la 7.000 lei la
d)
14.000 lei;
e) nerespectarea de catre proprietarul navei a dispozitiilor art. 23 alin. (2), cu amenda de la 6.000
lei la 10.000 lei;
0 nerespectarea de catre proprietarul navei a dispozitiilor art.25, potrivit art.260 alin.(l) lit. m) din
Legea nr.53/2003 - Codul muncii;
g) nerespectarea de catre proprietarul navei a dispozitiilor art.26 alin.(l), potrivit art.260 alin.(l)
lit. p) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii;
h) nerespectarea de catre proprietarii navelor de pescuit a dispozitiilor art.28 alin.(l), potrivit art.260
alin.(l) lit. q) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii;
i) nerespectarea de catre proprietarul navei a dispozitiilor art.32, potrivit prevederilor art.l lit. a) si
b)dinHGnr.876/2007;
j) nerespectarea de catre comandatul navei a dispozitiilor art.35 alin.(6), cu amenda de la 3.500 la
7.000 lei;
nerespectarea
de catre proprietarii navelor de pescuit a dispozitiilor art.36 lit. a), cu amenda de
k)
la 4.000 la 8.000 lei;
l) nerespectarea de catre proprietarii navelor de pescuit a dispozitiilor art.36 lit. b), cu amenda de
la 4.000 la 8.000 lei;
m) nerespectarea de catre proprietarii navelor de pescuit a dispozitiilor art.37 lit. a), cu amenda de
la 5.000 la 10.000 lei;
n) nerespectarea de catre proprietarii navelor de pescuit a dispozitiilor art.37 lit. b), cu amenda de
la 4.000 la 8.000 lei;
o) nerespectarea de catre proprietarii navelor de pescuit a dispozitiilor art.37 lit. c), cu amenda de
la 4.000 la 8.000 lei;
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(l) lit. a) si lit. i) se fac de catre
Autoritatea Navala Romana.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(l) lit. b) - h) si lit. j) - o) se
fac de catre Inspectia Muncii.
(4) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozipile Ordonantei Guvemului nr.2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.49
Tipurile de activitati pentru care se aplica art.l 1 sunt stabilite prin hotar^e a Guvemului, in termen de
30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, luand in considerare riscurile pe care le implica
§i standardele intemationale aplicabile.
Art, 50
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile incidente in materie, prev^ute in actele
normative enumerate in Anexa nr.4.
Art.51
Anexele nr. 1-4 fac parte integrants din prezenta lege.
Art,52
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitoml Oficial al Romaniei, Partea
I.
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ANEXA nr. 1

CONTRACTUL DE MUNCA AL PESCARULUI
in localitatea

Incheiat la data___
____, judetul____
si inregistrat sub nr.

/

, nr.

str.

in registrul general de evidenta a salariatilor*)

A. Partile contractului:
cu sediul in
Proprietar nava in calitate de angajator
________________, str. __________
nr.
, judetul/sectorul
, reprezentata legal prin
in
cod fiscal
, telefon
, posesor/posesoare al/a buletinului/c^tii de identitate/pasaportului
calitate de
seria____
nr.
, eliberat/eliberata de
, la data de __________ ,
CNP
Salariatul

dl./dna

nr.
str.
nr.
identitate/pasaportului seria
de
, CNP____
data__________________

str.
domiciliat in localitatea ____
nascut in localitatea
, judetul
posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de
, judetul
, la data
nr.
, eliberat/eliberata de
nr.
din
, permis de munca seria

Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului:
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata
activitatea la data de
b) determinata, de

urmand sa inceapa

______ luni pe perioada cuprinsa intre data de
si data de
/ pe perioada suspend^! contractului individual de munca al

titularului de post.
c) determinata, pe perioada calatoriei/calatoriilor, de la data de
/in termen de
la data sosirii in portul ___
lucratoare la data sosirii in portul

pana
zile

D. Locul de munca:
, numar de
1. Activitatea se desfasoara la bordul navei/navelor de pescuit denumire
domiciliat
inregistrare..........pavilion
proprietar
in
§i posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria
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nr.
CNP

,

2. Pescarul
navel

are

eliberatyeliberata

obligatia

de

la

de a se
in data de

prezenta

in

data

de

portul
;

la

bordul

E. Felul muncii:
Functia/meseria______

conform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*)
G. Conditii de muDca:
1. Activitatea se desfa^oara in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991 privind stabilirea duratei
timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza In conditii deosebite - vatamatoare,
grele sau periculoase.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite speciale de munca, potrivit Legii
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii:
I. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de__ ore/zi,___ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:
noapte)

(ore zi / ore

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern / contractului
colectiv de munca aplicabil.
c) perioada minima de repaus zilnic

perioada minima de repaus saptamanal

I. Concediul:
Durata concediului anual de odihna este de
(norma intreaga, ffactiune de norma).

zile lucratoare, in raport cu durata muncii

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de
J. Saiariul:
1. Saiariul de baza lunar brut este de

lei.

2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri__________________
b) indemnizatii_____________
c) alte adaosuri_____________
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3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza
ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu,
conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.......................................................
4. Data/datele la care se plate§te salariul este/sunt_______________
K. Drepturilesi obligatiile partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie_____________________
b) echipament individual de lucru________________________
c) materiale igienico-sanitare___________________________
d) alimentatie de protectie_____________________________
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca__________
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de______________
zile calendaristice, conform
b) perioada de preaviz in cazul demisiei este de
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificmle si completarile ulterioare,
sau contractului colectiv de munca;
zile lucratoare, conform Legii nr.
c) perioada de preaviz in cazul concedierii este de
53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau contractului colectiv
de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile
prevazute la art. 18 alin.(l) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si
complet^ile ulterioare, se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) salariatul va fi informat cu privire la elementele prevazute la art.24 alin.(4) din Legea
, elemente care se vor regasi si in contractul individual de munca.
nr.
f) alte clauze.
M. Drepturile si obligatiile generale ale partilor:
1. Pescarul are in principal urmatoarele drepturi:
g) dreptul la salarizare pentru munca depusa
h) dreptul la repaos zilnic si saptamanal.
i) dreptul la concediul de odihna anual
j) dreptul la egalitate de sanse si de tratament
k) dreptul la securitate si sanatate in munca
l) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale
1) dreptul de a fi repatriat, in conditiile legii
m) dreptul la asistenta medicala, in conditiile legii.
2. Pescarului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin
conform fisei postului.
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b) Obligatia de a respecta disciplina muncii
c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu
d) Obligatia de a respecta masurile de securitate

sanatate a muncii in unitate.

e) Obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Proprietarul navei in calitate de angajator are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor
b) Sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu.
c) Sa constate savar^irea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare,
potrivit legii, contractului colectiv de munca nr.
^i regulamentului
intern.
4. Proprietarului navei in calitate de angajator ii revin, in principal, urmatoarele obligatii;
a) Sa acorde pescarului toate drepturile ce decurg din contractele individuate de munca, din
contractul colectiv de munca nr.
si din lege.
b) Sa asigure pescarului toate proviziile necesare calatoriei, in conditiile legii;
c) Sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea
normelor de munca §i conditiile corespunzatoare de munca.
d) Sa informeze pescarul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc
desfa§urarea relatiilor de munca.
e) Sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului.
f) Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal al pescarului
N. Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr.
53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si al contractului colectiv de munca
aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr.
la Inspectoratul Teritorial de Munca
/Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de
munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare
parte.
Prezentul contract individual de munca inceteaza in conditiile stabilite de Legea 53/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
I. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea
prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca
competenta material si teritorial, potrivit legii.
PROPRIETAR

SALARIAT,

DE NAVA IN CALITATE DE ANGAJATOR
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REPREZENTANT LEGAL,

Pe data de
prezentul contract inceteaza in temeiul art. _
din Legea
nr. 53/2003, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, inurmaindepliniriiprocedurii legale.

PROPRIETAR
DE NAVA IN CALITATE DE ANGAJATOR

20

ANEXA nr. 2
Spatiile de locuit de pe nava de pescuit. Dispozitii generale

1. Prezenta anexa se completeaza cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 1007/2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor si Hotararii
Guvemului nr.l 135/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate in munca la bordul navelor
de pescuit.
2.

in sensul prezentei anexe, termenii §i expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

b) navd de pescuit mud - nava pentru care:
i) contractul de constructie sau de modificare majora a constmctiei a fost incheiat la data sau dupa data
intrarii in vigoare a prezentei legi sau
ii) contractul de constructie sau de modificare majora a constructiei a fost incheiat inainte de data intrarii
in vigoare a acordului, iar nava este livrata la trei ani sau la mai mult de trei ani de la data respectiva;
sau
iii) in lipsa unui contract de constructie, la data sau dupa data intrarii in vigoare a acordului:
este pusa chila sau
incepe constmctia identificabila cu o anumita nava sau
a inceput asamblarea care cuprinde cel putin 50 de tone sau 1 % din masa estimata a tuturor
materialelor stmcturale, in functie de valoarea mai mica;
c) navd existentd - nava care nu este o nava noua de pescuit.
3. Urmatoarele dispozitii se aplica tuturor navelor de pescuit puntate noi.
4. Pescarii care lucreaza la bordul navelor de aprovizionare care nu au spatii de locuit si instalatii sanitare
corespunzatoare beneficiaza de astfel de structuri si instalatii la bordul navei-baza.
5.(1) De fiecare data cand se constmieste o nava noua sau spatiile de locuit ale echipajului unei nave
sunt reconstruite, ANR se asigura ca nava in cauza respecta cerintele prezentei anexe.
(2) In masura in care este posibil, ANR solicita respectarea prezentei anexe atunci cand spatiile de locuit
ale echipajului unei nave sunt modificate substantial §i, in cazul unei nave care isi schimba pavilionul
pe care ii arboreaza cu pavilionul roman, solicita respectarea cerintelor din prezenta anexa care sunt
aplicabile in conformitate cu punctul 3.
6. Pentm situatiile mentionate la punctul 5, in cazul navelor cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri,
se impune ca planurile §i informatiile detaliate cu privire la spatiile de locuit sa fie supuse spre aprobare
autoritatii ANR.
7. (l)Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, de fiecare data cand spatiile de locuit
ale echipajului de pe nava de pescuit au fost reconstruite sau modificate substantial, ANR inspecteaza
spatiile de locuit pentru a verifica respectarea cerintelor acordului, iar in cazul in care o nava isi schimba
pavilionul pe care il arboreaza cu cel al statului roman, pentm a verifica respectarea cerintelor din
prezenta anexa care sunt aplicabile in conformitate cu punctul 3.
(2) ANR poate, la alegerea sa, sa efectueze inspectii suplimentare ale spatiilor de locuit ale echipajului.
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8. Atunci cand o nava isi schimba pavilionul cu cel al statului roman sau este inregistrat sub jurisdictia
deplina a statului roman, toate cerintele alternative pe care autoritatea competenta a unui stat ce nu este
stat membru al UE si al carui pavilion il arbora anterior navei respective este posibil sa le fi adoptat in
conformitate cu punctul 15, 39, 47 sau 62 din anexa III la C188, inceteaza sa se aplice navei in cauza.
PROIECTARE SI CONSTRUCTIE
9. Toate spatiile de locuit au o inaltime corespunzatoare. Pentru spatiile in care se preconizeaza ca
pescarii vor sta in picioare perioade lungi de timp, inaltimea minima este stability de ANR.
10. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, inaltimea minima permisa in toate spatiile
de locuit unde este necesara libertatea deplina de miscare nu este mai mica de 200 centimetri.
Deschizaturi m si intre spatiile de locuit
11. Nu exista deschizaturi directe in dormitoare dinspre calele de depozitare a pe§telui §i salile ma§inilor,
cu exceptia celor al caror scop este ie§irea de urgenta. In cazul in care este rezonabil si posibil, sunt
evitate deschizaturile directe dinspre bucatarii, incaperile pentru depozitare, camerele de uscare si
spatiile sanitare comune, daca nu se prevede altfel in mod expres.
12. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, nu exista deschizaturi directe, cu exceptia
celor al caror scop este iesirea de urgenta, in dormitoare dinspre calele de depozitare a pe§telui §i salile
masinilor ori dinspre bucatarii, incaperile pentru depozitare, camerele de uscare sau spapile sanitare
comune; partea peretelui etans care separa astfel de spatii de dormitoare si peretii etansi extemi sunt
construiti in mod eficient din otel sau dintr-un alt material omologat si sunt etansi la apa si la gaz. Aceasta
dispozitie nu exclude posibilitatea ca doua cabine sa aiba spatii sanitare comune.
Izolatia
n.Spadile de locuit sunt izolate corespunzator; materialele utilizate pentru construirea peretilor etansi
intemi, a panourilor si a placilor pentru compartimentare, precum si a podelelor si a imbin^ilor
corespund acestui scop §i asigura un mediu sanatos. Spatiile de locuit sunt prevazute cu un sistem de
drenaj suficient.
14.Se iau toate masurile posibile pentru a proteja de muste si de alte insecte spatiile de locuit ale
echipajului de pe navele de pescuit, in special atunci cand acestea opereaza in zone infestate cu tantari.
1 S.Toate spatiile de locuit ale echipajului sunt prevazute cu iesirile de urgenta necesare.
ZGOMOT SI VIBRATII
16. Asociatia de Standardizare. din Rom^ia adopta standarde europene §i Internationale privind
zgomotul si vibratiile in spatiile de locuit care asigura pescarilor o protectie corespunzatoare impotriva
efectelor acestor zgomote si vibratii, inclusiv efectele oboselii induse de zgomot si vibratii.
17. Dispozitiile pet. 16 se completeaza cu cele ale Hotararii Guvemului nr.493/2006 privind cerintele
minime de securitate ?i sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot si
ale Hotararii Guvemului nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate §i sanatate referitoare la
expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibrapi.
18. (1) Spatiile de locuit sunt ventilate dnandu-se seama de conditiile climatice.
(2) Sistemul de ventilatie furaizeaza in mod constant aer proaspat in conditii satisfacatoare atunci cand
pescarii se afla la bord.
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19. Mecanismele de ventilatie sau alte masuri trebuie sa serveasca la protejarea nefumatorilor de fumul
de tutun.
20. (1) Navele cu dimensiunea mai mare sau egala cu 24 metri sunt echipate cu un sistem de ventilatie
pentru spatiile de locuit, care este controlat astfel incat sa mentina aerul in conditii satisfacatoare si sa
asigure o circulatie suficienta a aerului in orice fel de conditii meteorologice si climatice.
(2)Sistemele de ventilatie functioneaza in permanenta atunci cand pescarii se afla la bord.
iNCALZIRE SI AER CONDITIONAT
21.Spatiile de locuit sunt incalzite corespunzator, tinandu-se seama de conditiile climatice.
22. (1) Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egala cu 24 metri, se fumizeaza caldura adecvata
prin intermediul unui sistem de incalzire corespunzator, cu exceptia navelor de pescuit care opereaza
numai in zonele cu clima tropicala.
(2)Sistemul de incalzire fumizeaza caldura in orice fel de conditii, dupa cum este necesar, si Rinctioneaza
atunci cand pescarii locuiesc sau lucreaza la bord si cand conditiile impun acest lucru.
23. Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egala cu 24 metri, cu exceptia navelor care opereaza in
mod regulat in zone unde conditiile climatice temperate nu impun utilizarea acestuia, aeml conditionat
este asigurat in spatiile de locuit, pe punte, in sala radio si in orice camera de control a masinilor
centralizata.
ILUMINATUL
24.Toate spatiile de locuit sunt prevazute cu un iluminat corespunzator.
25. (l)Atunci cand este posibil, spatiile de locuit sunt luminate cu lumina naturala pe langa lumina
artificiala.
(2) Daca spatiile de dormit beneficiaza de lumina naturala, acestea sunt echipate cu mijloace de obturare
a luminii.
26. Trebuie prevazuta lumina de citit corespunzatoare pentm fiecare cuseta, pe langa lumina normala din
dormitor
27. Dormitoarele sunt prevazute cu iluminat in caz de urgenta.
28. Daca o nava nu este echipata cu iluminat in caz de urgenta in salile de mese, pe culoare §i in oricare
alte spatii care sunt sau ar putea fi utilizate pentru iesirea de urgenta, in astfel de spatii sunt prevazute
lumini permanente pe timp de noapte.
29. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, iluminatul in spatiile de locuit respecta
standardele nationale.
(2) In oricare parte a spatiului de locuit unde este posibila libertatea de miscare, standardul minim pentru
un astfel de iluminat trebuie sa ii permita unei persoane cu vederea normala sa citeasca, intr-o zi senina,
un ziar normal, tiparit.
DORMITOARE
Aspecte generale
30.In cazul in care proiectarea, dimensiunile sau utilizarea navei permit acest lucm, spatiul destinat
dormitului este localizat astfel incat sa se reduca la minimum efectele miscarii si accelerarii, dar in niciun
caz nu este localizat in fata compartimentului de coliziune.
Suprafata la sol
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31. Numarul de persoane per dormitor §i suprafata la sol per persoana, excluzandu-se spatiul ocupat de
cusete dulapuri. este stabilit astfel, incat sa se asigure un spapu corespunzator ?i confortul adecvat
pentru pescarii de la bord. luandu-se in considerare ser\dciul navei.
32.Pentru navele cu lungimea cuprinsaintre24 §i 45 metri, suprafata la sol per persoana a donnitoarelor,
excluzand spatiul ocupat de cu§ete §i dulapuri, nu este mai mica de 1,5 metri patrati.
33. Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egala cu 45 metri, suprafata la sol per persoana a
dormitoarelor, excluz^du-se spatiul ocupat de cu§ete ?i dulapuri, nu este mai mica de 2 metri patrati.
Persoane per dormitor
34. In absenta unor dispozitii exprese contrare, numarul de persoane permis pentru ocuparea fiecarui
dormitor nu este mai mare de §ase.
35. (1) Pentru navele cu dimensiunea mai mare sau egala cu 24 metri, numarul de persoane permis pentru
ocuparea fiecarui dormitor nu este mai mare de patru.
(2) ANR poate permite exceptii de la aceasta cerinta in cazuri speciale daca dimensiunea, tipul sau
serviciul prev^ut al navei face ca cerinta sa fie nerezonabila sau imposibil de aplicat.
36. In absenta unor dispozitii exprese contrare, se asigura unul sau mai multe dormitoare pentru ofiteri,
atunci cand este posibil.
37. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, dormitoarele ofiferilor sunt de o
singura persoan^ atunci cand este posibil, §i in niciun caz dormitorul nu are mai mult de doua cu§ete.
(2)ANR poate permite excepfii de la cerintele acestui punct in cazuri speciale daca dimensiunea, tipul
sau serviciul prev^ut al navei face ca cerinfele sa fie nerezonabile sau imposibil de aplicat.
Altele
38. Numarul maxim de persoane care pot fi cazate in orice dormitor este marcat in mod lizibil §i indelebil
intr-un loc al camerei unde poate fi vazut u§or.
39. (I)Camera este prevazuta cu cu§ete individuale de dimensiuni adecvate.
(2) Saltelele sunt fabricate dintr-un material corespunzator.
(3) Este asigurat iluminatul local in fiecare cu§eta.
40. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, dimensiunile interioare minime ale
cu§etelornu sunt mai mici de 198x80 centimetri.
41. (1) Dormitoarele sunt proiectate §i dotate astfel incat sa se asigure confortul rezonabil al ocupan|ilor
§i sa se faciliteze tinerea in ordine a camerelor.
(2)Dotarile prevazute includ cu§ete, dulapuri individuale de dimensiuni suficiente pentru depozitarea
hainelor si a altor bunuri de uz personal, precum §i o suprafata pentru scris corespunzatoare.
42. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, este prevazut un birou corespunzator
pentru scris, cu un scaun.
43. Spatiul destinat dormitului este situat sau dotat, in masura posibilului, astfel incat sa se asigure
niveluri corespunzatoare de protecfie a viefii private pentru barbati §i pentru femei.
SALILE DE MESE
44. Salile de mese trebuie sa se afle cat mai aproape de bucatarie, dar in niciun caz nu sunt situate in fata
compartimentului de coliziune.
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45. (l)Navele sunt prevazute cu sali de mese adecvaie pentni serviciu! acestora.
(2) In absenta unor dispozipi exprese contrare, spatiile destinate salilor de mese sunt separate de cabinele
echipajului. In masura posibilului.
46. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, spatiile destinate salilor de mese sunt
separate de cabinele echipajului.
47. Dimensiunile §i echiparea fiecarei sali de mese sunt suficiente pentru numarul de persoane care s-ar
putea afla In orice moment In spatiul respectiv.
48. Pentru navele cu o lungime intre perpendiculare (Lpp) mai mare sau egala cu 15 metri, sunt
disponibiie §i accesibile in orice moment pentru pescari un frigider de o capacitate suficienta §i dotari
pentru prepararea de bauturi calde §i reci.
CAZI SAU DUSURI, TOALETE §1 LAVOARE
49. (1) Pentru toate persoanele de la bord sunt prevazute instalatii sanitare care includ toalete, lavoare §i
cazi sau du§uri, in mod corespunzator pentru serviciul navei.
(2)Instalatiile sanitare in cauza respecta cel putin standarde minime in materie de sanatate §i igiena §i
standarde rezonabile de calitate.
50. Spatiile sanitare sunt concepute astfel incat sa fie exclusa contaminarea altor spatii. Instalafiile
sanitare permit o intimitate rezonabila.
51. Apa dulce curenta, rece si calda, este disponibila tuturor pescarilor §i altor persoane de la bord, in
cantitati suficiente pentru a permite o igiena adecvata.
52. Acolo unde sunt prevazute instalatii sanitare, acestea sunt dotate cu un sistem de ventilatie in aer
liber, independents de orice alta parte a spatiilor de locuit.
53.(l)Toate suprafetele spatiilor sanitare sunt de a§a natura incat sa poata fi curatate eficient §i u§or.
(2) Podelele sunt prevazute cu materiale antiderapante.
54. Pe navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, sunt prevazute, pentru toti pescarii care nu
ocupa camere dotate cu instalatii sanitare, cel putin o cada sau un du§ ori ambele, o toaleta §i un lavoar
la cel mult patru persoane.
DOTARI PENTRU SPALATORIl
55.1nstalatiile pentru spalarea §i uscarea hainelor sunt prevazute tinandu-se seama de necesitafi §i de
serviciul navei, in masura in care nu exista dispozitii exprese contrare.
56.Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, sunt prevazute dotari corespunzatoare
pentru spalarea, uscarea §i calcarea hainelor.
57. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 45 metri, sunt prevazute dotari corespunzatoare
pentru spalarea, uscarea §i calcarea hainelor intr-un compartiment separat de dormitoare, de salile de
mese $i de toalete, care sunt ventilate, incalzite §i echipate corespunzator cu franghii de rufe sau cu alte
mijloace de uscare a rufelor.
DOTARI PENTRU PESCARII BOLNAVl SAU RANTTI
58. In plus fata de cerintele din Hot^area Guvernului nr.l007/2006, o cabina este disponibila oricand
este necesar pentru pescarii care sufera de boli sau raniri.
59.(1) In locul cerintelor prevazute la art.8 alin.(l) din HotSrarea Guvernului nr. 1007/2006, se aplica
urmatoarele: pe navele avand peste 500 tone brute inregistrate (TRB) pe care sunt angajati 15 sau mai
mulp pescari intr-o calatorie cu durata mai mare de 3 zile §i pe navele de pescuit cu lungimea mai mare
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sau egala cu 45 metri, indiferent de marimea echipajului si de durata calatoriei, exista o infirmerie
separata unde poate fi administrat tratamentul medical.
(2)Spatiul este echipat corespunzator si este mentinut in stare de igiena.
ALTE DOTARI
60. In exteriorul dormitoarelor, insa u§or accesibil dinspre acestea este prevazut un spatiu pentru
depozitarea imbracamintei pentru vreme rea si a alter echipamente individuale de protectie.
LENJERII DE PAT, USTENSILE DE BUCATARIE
61. Se asigura ustensile de masa, lenjerii de pat §i alte articole textile pentru toti pescarii de la bord.
Costul astemuturilor poate fi insa recuperat drept cost operational daca contractul colectiv de munca sau
contractul de munca al pescarului prevede acest lucru.
DOTARI PENTRU RECREERE
62. Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, sunt prevazute dotari, amenajari si servicii
de recreere corespunzatoare pentru toti pescarii de la bord. Acolo unde este cazul, salile de mese pot fi
utilizate pentru activitati recreative.
DOTARI PENTRU COMUNICARE
63. Toti pescarii de la bord au acces in mod rezonabil la mijloace de comunicare, in masura in care este
posibil, la un cost rezonabil si care nu depaseste costul total suportat de proprietarul navei de pescuit.
BUCATARII ?I DOTARI PENTRU DEPOZITAREA ALIMENTELOR
64. (l)La bord sunt prevazute aparate de gatit.
(2) In absenta unor dispozitii exprese contrare, aparatele de gatit sunt instalate intr-o bucatarie separata,
atunci cand este posibil.
65. Bucataria, sau spatiul pentru gatit in cazul in care nu este prevazuta o bucatarie separata, are o
dimensiune corespunzatoare scopului acestora, este bine ventilata si iluminata §i este echipata §i
intretinuta corespunzator
66.Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri trebuie sa existe o bucatarie separata.
67. Buteliile de gaz butan sau propan utilizate pentru gatit intr-o bucatarie sunt pastrate pe puntea
deschisa si intr-un adapost care este conceput pentru a le proteja de sursele exteme de caldura si de
impactul extern.
68.Este prevent un loc potrivit pentru provizii, de o capacitate corespunzatoare, care poate fi pastrat
uscat, racoros si bine ventilat pentru a se evita deteriorarea proviziilor §i, in masura in care nu se prevede
altfel in mod expres, se utilizeaza frigidere sau alte spatii pentru depozitare la temperatura scazuta, atunci
cand este posibil.
69. Pentru navele cu o lungime intre perpendiculare (Lpp) mai mare sau egala cu 15 metri, se utilizeaza
0 camara pentru provizii si un frigider, precum si un alt spatiu pentru depozitare la temperatura scazuta.
ALIMENTE SI APA POTABILA
70. (l)AIimentele si apapotabila trebuie asigurate incantitati suficiente, in functie de numarul pescarilor,
durata si natura calatoriei.
(2) Alimentele si apa potabila prevazute la alin.(l) trebuie sa fie corespunzatoare in ceea ce priveste
valoarea nutritiva, calitatea, cantitatea si varietatea, tinand seama de nevoile religioase si de practicile
culturale ale pescarilor in ceea ce priveste alimentatia.
CONDITII DE LOCUIT ?I STARE DE CURATENIE
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71 .Spatiile de locuit trebuie mentinute in conditii de curatenie, adecvate pentru locuit si libere de marfuri
si bunuri care nu sunt proprietatea ocupantilor sau nu sunt destinate sigurantei sau salvarii acestora.
72. Bucataria si spatiile pentru depozitarea alimentelor trebuie pastrate in conditii de igiena.
73.Deseurile trebuie pastrate in recipiente inchise, sigilate si scoase din zonele de manipulare a
alimentelor ori de cate ori este necesar.
INSPECTII EFECTUATE DE COMANDANT SAU SUB AUTORITATEA COMANDANTULUI
74. (1) Pentru navele cu lungimea mai mare sau egala cu 24 metri, se vor efectua inspectii frecvente de
catre comandant sau sub autoritatea comandantului, pentru a se asigura ca:
i) spatiile de locuit sunt curate, sigure si locuibile in conditii decente si sunt mentinute in stare buna;
ii) proviziile de alimente si apa sunt suficiente §i
iii) bucataria, precum si spatiile si echipamentul de depozitare a alimentelor sunt igienice si in stare buna.
(2) Rezultatele acestor inspectii, precum si actiunile intreprinse pentru remedierea deficientelor
constatate sunt inregistrate si disponibile pentru consultare.
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ANEXA nr. 3

MEDICAL REPORT FORM FOR FISHERMA.^ SERVING ON SHIPS UNDER THE FLAG OF ROMANIA
FORMULAR DE RAPORT MEDICAL PENTRU PESCARH DE LA BORDUL NAVELOR CARE ARBOREAZA
PAVILION ROMAN
For completion by ship’s doctor or master and hospital or doctor ashore, in cases of illness or injury affecting fisherman.
Pentm completarea de cdtre medicul navei sau Comandantul novel de cdtre spital sau medicul de pe uscat al navel, in
caz de boala sau accident care afecteaza pescarll.
Note: Copies of this form should be provided for the fisherman medical records, ship’s master (or his representatives) and
hospital/doctor ashore.
Notd: Trebule furnlzate copll ale acestulformular pentru fi^ele medlcale ale pescarllor, comandantul navel (sau
reprezentanpl acestuia) $l spital/ medic de la uscat..
For completion by ship’s master:
Pentru completare de cdtre Comandantul navel
Patient’s Name:__
Numele paclentidul
Date of Birth
Name of ship:
Data na^terll
Numele navei
Shipowner;_
Nationality
Armator
Naflonalltate
Fisherman’s SB no: _
Carnet de marinar al
pescarului nr:

Shipboard
position held;________
Pozi(ia de(inutd la bord

Date;
Data:

Name of ship’s representative/agent
on shore:________
Numele reprezentantului navei/agent la (arm
Address and tel. no
of ship’s representative
/agent on shore:___________________________________
Adresa §i nr. tel. ale reprezentantului navei/agent la uscat

Details of illness or injury. Treatment received on board ship (enclose attachments if necessary)
Detain ale bolii sau rdnirii. Tratamentul primit la bordul navei( a se include ata^amente. dacd este cazulj

Date injury occurred:_
Date of onset of illness:
Data rdnirii
Data debutului bolii
For completion by hospital or examining doctor on shore
Pentru completare de cdtre spital, sau medical examinator la uscat
Hospital name/Private entity______________________________
Numele spitalului/Entitate privata
Diagnosis:______________________________________________
Diagnostic_____________________________________________
(Full medical documentation should be attached, as necessary)
(Documenta(ia medicaid completd ar trebui sd fie ata§atd. dupd caz)
Details of specialized examinations:_________________________
Detain ale examindrii de specialitate ______________________

Treatment given (generic names of drugs, dosage, route of administration):
Tratamentul prescris (denumirile generice ale medicamentelor, doza. calea de administrare):

28

Precautions to be taken on board ship:_____________
Masiiri de precautie care trebuie luate la bordiil navel:
Other observations of hospital or examining doctor;_____
Alte observa^ii ale spitalidui sau ale medicului examinator
Yes/Da
Should see another doctor?
Ar trebui considt la alt doctor?
---Is the illness contagious
or infectious?
Este boala conlagioasa sau infecfioasd

NO/NU

When?Unde?________
Specify specialty:_____
Menfionafi specialitatea
Estimated duration
of illness?_______ __
Durata estimatd a bold

Fit for normal work now?
Apt de muncd in prezent?
Fit for normal work from:
Apt de muncd din data:

(indicate date)
(indicad data)

Specify;________

Fit for restricted work
Apt de muncd cu restricfii
Unfit for work
Inapt de muncd
Bed rest necessary
Repaus la pat

Menliuni
For how many days?
Penlru cate zile?
For how many days?
Pentru cate zile?
YES DA
Air transport
Recommended?
Se recomandd
transport aerian?
Should be
accompanied?
Necesar insofitor

Recommended to be
Recomandat sd fie:
Repatriated
Repatriat?
Hospitalized
Spitalizat?

NONU

Name of Doctor (in capital letters written or stamped)
Numele medicului(scris cu majuscule sau dttmpild)
Position held _______________________________
Pozifia detinutd
Address:___________________________________ Tel. no.
Adresa
Nr. tel.
Place
Locul

Date _
Data

Signature of doctor _
Semndtura medicului
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ANEXA nr. 4
LISTA actelor normative prevazute la art. 50
Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Legea
securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cu modificarile ulterioare;
Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca §i boli profesionale, republicata,, cu
modificmle §i completarile ulterioareOrdonanta de urgenta a Guvemului nr.23/2008 privind pescuitul
§i acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.317/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare
Ordonanta Guvemului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordonanta de urgenta nr. 74/2006 pentm modificarea §i completarea Ordonantei Guvemului nr. 42/1997
privind transportul naval;
Ordonanta nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a
Muncii, (Anexa Nr. 3 Conventia Nr. 68/1946 privind alimentatia echipajului §i servirea mesei la bordul
navelor);
Hotararea Guvemului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvemului nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate §1 sanatate pentru utilizarea
in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
Hotararea Guvemului nr.600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu modificarile
ulterioare Hotararea Guvemului nr. 1135/2006 privind cerintele minime de securitate §i sanatate in
munca la bordul navelor de pescuit;
Hotararea Guvemului nr. 1007/2006 privind cerintele minime de securitate §i s^atate referitoare la
asistenta medicala la bordul navelor;
Hotararea Guvemului nr. 876/2007 pentm stabilirea §i sanctionarea contraventiilor la regimul
transporturilor navale;
Hot^area Guvemului nr. 21/2015 privind organizarea §i functionarea Ministerului Transporturilor cu
modific^ile ulterioare
Hotararea Guvemului nr. 245/2003 pentm aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei
Guvemului nr. 42/1997 privind transportul naval;
Ordinal ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii publice
nr.450/825/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.346/2002 privind
asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificmle si completarile ulterioare,
Ordinal ministrului agriculturii si dezvoltarii mrale nr. 807/2016 pentm aprobarea Normelor privind
accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului
comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate;
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Ordinul ministrului transporturilor nr. 39/2014 privind stabilirea echipajului minim de siguranta pentru
navele maritime care arboreaza pavilion roman;
Ordinulministrului transporturilor si al ministrului sanatatii nr. 1259/1392/2013 privind aprobarea
infiinlarii, organizarii §i funcponarii comisiilor medicale §i/sau psihologice in siguranta transporturilor
care elibereaza avize medicale §i/sau psihologice de aptitudini pentru functiile din siguranta
transporturilor. precum §i a componentei acestor comisii, cu modificarile ulterioare
Ordinulministrului transporturilor si alministrului sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind examinarea medicala §i psihologica a personalului cu atribu^ii in
siguranta transporturilor §i periodicitatea examinarii, cu modificarile ulterioare;
Ordinulministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse
nr. 896/955/2007 privind organizarea timpului de lucru pentru echipajele si lucratorii de pe navele de
pescuit maritime;
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1256/2013 pentru aprobarea functiilor din siguranta
transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicala §i/sau psihologica;
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