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Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - Ordin nr. 1203/2022 din 30 
iunie 2022 
 

Ordinul nr. 1203/2022 pentru aprobarea Regulamentului 
privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi 
brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare 

largă   
 

În vigoare de la 30 iunie 2022 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 30 iunie 2022. Formă 
aplicabilă la 04 iulie 2022. 

 
    Având în vedere prevederile Rezoluţiei Adunării Generale a Organizaţiei 
Maritime Internaţionale A.960(23) "Recomandări privind pregătirea 
profesională, certificarea şi procedurile de lucru pentru piloţii maritimi, alţii 
decât piloţii de mare largă",   
    în temeiul prevederilor art. 117 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 lit. f) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările 
ulterioare,   
 
    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite prezentul 
ordin.   
 
   Art. 1. -   Se aprobă Regulamentul privind criteriile minime de pregătire, 
perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.   
   Art. 2.   Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin.   
   Art. 3. -   La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului 
transporturilor nr. 335/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile 
minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât 
piloţii de mare largă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 
din 2 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se abrogă.   
   Art. 4. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea 
I.   
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p. Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii, 

Ionel Scrioşteanu, 
secretar de stat 

 
    Bucureşti, 30 iunie 2022.   
    Nr. 1.203.   
 

ANEXĂ    
 

REGULAMENT 
privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor 

maritimi, alţii decât piloţii de mare largă   
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