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NOUTĂȚI  LEGISLATIVE  PUBLICATE  ÎN  PERIOADA :  01.04.2018 – 30.04.2018 
 

 
UNIUNEA EUROPEANĂ :  ACTE COMUNITARE 

 
Regulamente 

  
1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/608 al Comisiei din 19 aprilie 2018 de 

stabilire a criteriilor tehnice pentru etichetele electronice pentru echipamentele maritime, 
publicat în JOUE seria L nr. 101 din 20.04.2018 

Data intrării în vigoare: 10.05.2018 
  

Decizii 
 - 
  

Directive 
 - 
  

Alte acte 
 - 
  

ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE :  ACTE INTERNAȚIONALE 
  

OMI 
 - 
  

Alte organizații: 
 - 
  

ROMÂNIA :  ACTE NORMATIVE INTERNE 
  

1 Ordinul ministrului transporturilor nr. 334 din 19 martie 2018 pentru modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.266/2014 privind aprobarea formei şi 
conţinutului carnetelor de marinar, brevetelor, certificatelor de capacitate şi atestatelor 
pentru personalul navigant maritim şi maritim portuar, precum şi a formei şi conţinutului 
documentelor de atestare pentru personalul navigant pe căile navigabile interioare, publicat 
în M. Of. Partea I nr. 292 din 02.04.2018 

Data intrării în vigoare: 02.04.2018 
  
  

2 Ordinul ministrului transporturilor nr. 335 din 19 martie 2018 pentru aprobarea 
Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor 
maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, publicat în M. Of. Partea I nr. 293 din 02.04.2018 
 

Data intrării în vigoare: 02.04.2018 
  
  

3 Ordinul ministrului transporturilor nr. 333 din 19 martie 2018 privind aprobarea ghidului 
pentru gestionarea siguranței și protecției sănătății navigatorilor la bordul navelor care 
arborează pavilion român, conform prevederilor Convenției privind munca în sectorul 
maritim (MLC 2006), publicat în M. Of. Partea I nr. 300 din 03.04.2018 
 

Data intrării în vigoare: 03.04.2018 
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4 Ordinul ministrului transporturilor nr. 326 din 15 martie 2018 pentru aprobarea Procedurii 
privind desemnarea și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii 
Europene a organismelor de evaluare a conformității ambarcațiunilor de agrement, 
motovehiculelor nautice și echipamentelor maritime, publicat în M. Of. Partea I nr. 355 din 
24.04.2018 

Data intrării în vigoare: 24.04.2018 
 

  
  
  

 


