
INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PLANUL  PENTRU ADAPOSTIREA NAVELOR CARE AU NEVOIE DE  ASISTENTA  SI 
ACORDAREA UNUI LOC DE REFUGIU 

Aplicare 

       Planul se aplică în cazul în care o navă este în situaţia de a fi în pericol şi a raportat o problemă precum, o defectiune 
la bord, o deficienţă sau un accident privind pierderea marfii, o descarcare accidentala de hidrocarburi, incendiu sau 
explozie la bord, o coliziune, gaură de apă, etc. şi solicită asistenţă si stabileste modalitatea de reacţie a autorităţilor 
romane, faţă de riscurile create de navele care au nevoie de asistenţă, incluzând, unde este cazul, riscurile pentru viaţa 
umană şi mediu. 
    Nava care solicita asistenta pentru acordarea unui loc de refugiu, conform aprecierii comandantului, nu trebuie sa fie in 
pericol de scufundare sau intensificare a unui incendiu la bord, situatie care sa necesite evacuarea imediata a intregului 
echipaj. 
    Nava care solicita asistenta, poate evacua o parte a oamenilor aflati la bord, cu conditia ca o parte a echipajului sa 
ramana la bord pentru a participa la manevrarea navei in locul de refugiu. 
    Prezentul Plan nu se aplică în situaţiile de primejdie în care se aplica Planurile de căutare şi salvare de vieti omenesti pe 
mare (SAR). 
 

Situatii pentru care o nava, poate solicita un loc de refugiu: 

- incendiu la bord 
- explozie la bord 
- coliziune 
- defectiuni ce pot apare si care pot pune nava in pericol 
- gaură de apă 
- eŞuare 
- afectarea stabilitatatii navei 
- poluare 
 
Autoritate responsabilă pentru primirea alertelor: 

-  Autoritatea Navala Romana, prin Serviciul MRCC, din cadrul Centrului  Maritim de Coordonare, 
               Telefon:  +40 241 615949;   +40 723 634122;   + 40 740 173 032. 
               Fax:        +40 241 606065 
               E-mail: mrcc@rna.ro; vtscta@rna.ro     
 
             Program de lucru :    00.oo - 24.oo ;  7 / 365. 
 
Autoritate competentă pentru luarea deciziei cu privire la acordul sau refuzul de adăpostire a unei nave care are nevoie 
de asistenţă în locul de refugiu ales: 
 
         -  Instituţia Prefectului judeţului Constanţa 
 Telefon: +40 241 615065; +40 372 782624 
 Fax: +40 241 617245 
 e-mail: cabinetprefect@prefecturaconstanta.ro 


