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Abstract
The competence of the seafarers represents an essential condition for the safe operation of the ships
and the protection of the marine environment. Originally, this was an issue governed by conventions
developed under the auspices of the International Labor Organization (ILO): Officers' Competency
Certificates Convention, 1936 (No. 53), Certification of Able Seamen Convention, 1946 (No. 74) and the
Maritime Labour Convention (MLC 2006).
The establishment of standards at general level and the lack of correlation in time with the existing
realities of the international maritime transport have determined the International Maritime Organization (IMO)
to take over the regulatory mandate. The STCW Convention is the only international convention that for the
first time defines uniform and generally accepted standards for the training and certification of the seafarers.
In the European Union (EU), the provisions of the STCW Convention have been incorporated into Member
States' legislation through Directive 2008/106 / EC. The Directive added a mechanism to verify compliance
with the requirements of the STCW Convention by non-EU states.
The article aims at presenting the relevant tools for the certification and training of the seafarers,
drawing emphasis on the provisions of the STCW Convention.
Keywords: certification, training, seafarers; STCW Convention; MLC 2006, Directive 2008/106/EC.
Rezumat
Competenʕa navigatorilor reprezintă o condiʕie esenʕială pentru siguranʕa operării navelor ʓi pentru
protejarea mediului marin. Iniʕial a fost un aspect reglementat de convenʕiile elaborate sub auspiciile
Organizaʕiei Internaʕionale a Muncii (OIM): convenʕia privind brevetele de capacitate ale ofiʕerilor, 1936 (Nr.
53), Convenʕia pentru atestarea marinarilor, 1946 (Nr. 74) ʓi ulterior prin intermediul Convenʕiei privind
munca în domeniul maritim (MLC 2006).
Fixarea standardelor la nivel de generalitate ʓi necorelarea în timp cu realităʕile existente în transportul
maritim internaʕional, au condus la preluarea mandatului reglementării de către Organizaʕia Maritimă
Internaʕională (IMO). Convenʕia STCW este singura convenʕie internaʕională care defineʓte pentru prima
dată, standarde uniforme, general acceptate cu privire la pregătirea ʓi certificarea navigatorilor. În Uniunea
Europeană (UE), dispoziʕiile convenʕiei STCW au fost incluse în legislaʕia statelor membre prin intermediul
Directivei 2008/106/CE. Directiva a adăugat un mecanism prin care se efectuează verificarea conformităʕii cu
cerinʕele convenʕiei STCW de către statele care nu sunt membre ale UE.
Articolul îʓi propune să facă o prezentare a instrumentelor relevante pentru certificarea ʓi pregătirea
navigatorilor, cu accent pe prevederile convenʕiei STCW.
Cuvinte-cheie: certificare; pregătire; navigatori; Convenʕia STCW, Convenʕia MLC 2006, Directiva
2008/106/CE.
1. Aspecte introductive
Un transport maritim internaʕional de calitate depinde în bună măsură de nivelul de pregătire al
navigatorilor angajaʕi la bordul navelor maritime. Organizaʕia Internaʕională a Muncii (OIM) a abordat
problema instruirii navigatorilor prin Convenʕia privind brevetele de capacitate ale ofiʕerilor, 1936 (Nr. 53).
Pentru prima dată, un instrument internaʕional stabilea că nici o persoană nu va putea desfăʓura activităʕi la
bordul unei nave decât dacă deʕine un certificat de competenʕă emis de autoritatea statului în care este

18

Oana Adăscăliʕei

înregistrată nava1. Activitatea de reglementare OIM a continuat cu Convenʕia pentru atestarea marinarilor,
1946 (Nr. 74)2. Deʓi un număr de state continuă să fie încă parte la convenʕiile amintite, conʕinutul lor nu mai
corespunde nivelului actual al cerinʕelor din transportul maritim internaʕional. Convenʕia privind munca în
domeniul maritim (MLC 2006) a revizuit cele două acte normative internaʕionale, încorporând anumite
prevederi din conʕinutul acestora3.
Organizaʕia Maritimă Internaʕională (OMI) a conlucrat îndeaproape cu OIM în activitatea de
reglementare referitoare la pregătirea navigatorilor. În 1964 a fost stabilit un grup comun de lucru OMI/OIM
compus din reprezentanʕi ai armatorilor ʓi navigatorilor din partea OIM ʓi respectiv din reprezentanʕi ai
guvernelor din partea OMI4. Prin adoptarea Convenʕiei internaʕionale privind standardele de pregătire a
navigatorilor, brevetare/atestare ʓi efectuare a serviciului de cart (Convenʕia STCW 75/78), OMI a soluʕionat
problema existenʕei pe plan internaʕional a unor standarde divergente cu privire la certificarea ʓi pregătirea
navigatorilor5. Una din cele mai importante revizuiri ʓi actualizări ale Convenʕiei STCW a avut loc în anul
1995 în vederea clarificării standardelor de competenʕă cerute ʓi a mecanismului de punere în aplicare al
prevederilor sale6.
La momentul redactării convenʕiei MLC 2006, s-a convenit ca rolul OIM cu privire la pregătirea ʓi
certificarea navigatorilor să fie redus ʓi să se autorizeze OMI să stabilească regulile internaʕionale aplicabile
în această privinʕă7.
În anul 2010, o ultimă revizuire majoră a Convenʕiei STCW a răspuns schimbărilor de ordin tehnologic,
operaʕional, în practicile ʓi în procedurile care sunt folosite la bordul navelor. Printre altele au fost introduse
măsuri îmbunătăʕite de prevenire a practicilor frauduloase asociate cu certificatele de competenʕă, cerinʕe noi
referitoare la pregătirea în tehnologiile moderne cum ar fi hărʕile electronice, cerinʕe noi privitoare la pregătirea de securitate ʓi tehnologiilor moderne de pregătire precum e-learningul ʓi învăʕământul la distanʕă8.
Convenʕia STCW 2010 recunoaʓte “importanʕa stabilirii standardelor de competenʕă obligatorii detaliate
ʓi a altor prevederi obligatorii necesare să se asigure că întregul personal navigant este educat ʓi instruit
corespunzător, experimentat adecvat, calificat ʓi competent pentru îndeplinirea sarcinilor lor într-o manieră
care asigură siguranʕa vieʕii, proprietatea ʓi securitatea pe mare, precum ʓi protecʕia mediului marin”.
2. Certificarea personalului navigant
2.1. Modalităʕi de certificare ʓi tipuri de certificate
Comandanʕii, ofiʕerii ʓi operatorii care folosesc Sistemul mondial pentru caz de sinistru ʓi siguranʕa
navigaʕiei pe mare (GMDSS) trebuie să deʕină un certificat de competenʕă pentru a putea desfăʓura serviciul
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Articolul 3 Convenʕia privind brevetele de capacitate ale ofiʕerilor, 1936 (Nr. 53), text în engleză disponibil la
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C053.
2 Convenʕia Organizaʕiei Internaʕionale a Muncii pentru atestarea marinarilor, 1946 (Nr. 74), text în engleză disponibil la
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312219,en:NO.
3 International Labour Organization, Final report: Third meeting of the Special Tripartite Committee of the Maritime Labour
Convention, 2006, as amended (MLC, 2006) (Geneva, 23–27 April 2018), STCML/2018/, International Labour Office,
International Labour Standards Department, Geneva, ILO, 2018, disponibil la https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---normes/documents/meetingdocument/wcms_631581.pdf, pct. 183.
4 Kwiatkowska, Barbara, Dotinga, Harm, Molenaar Merel, Elferink, Alex G. Oude &Soons, Alfred H.A., International
Organizations and the Law of the Sea 2001, Documentary Yearbook, Series: International Organizations and the Law of the
Sea, Volume: 17, 2004, p. 291.
5 Christodoulou-Varotsi, Iliana, & Pentsov, Dmitry A., Maritime Work Law Fundamentals: Responsible Shipowners,
Reliable Seafarers, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2008 p. 422.
6 http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/Default.aspx.
7 International Labour Organization, STCMLC/2018/ Technical Note/3, Instruments relating to training and qualifications
(seafarers) Geneva 23–27 April 2018 disponibil la https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/docu
ments/genericdocument/wcms_624253.pdf pct. 10.
8 http://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/TrainingCertification/Pages/STCW-Convention.aspx.
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în folosul navei9. Certificatele de competenʕă dau dreptul deʕinătorului legal să execute serviciul pe funcʕia
corespunzătoare la bordul unei nave ʓi să îndeplinească atribuʕiile pe care le presupune nivelul de
responsabilitate specificat în acel document10.
Certificatele de competenʕă sunt emise numai de Administraʕie, în urma verificării autenticităʕii ʓi a
valabilităʕii documentelor prezentate de navigator11. Certificatele se diferenʕiază după funcʕie, nivelul de
responsabilitate ʓi tipul navei. Candidaʕii la obʕinerea unui certificat, trebuie să satisfacă anumite condiʕii legate
de vârstă, de efectuarea unei perioade de stagiu aprobat la bordul navelor maritime, de încheierea instruirii ʓi
formării aprobate ʓi de îndeplinire a standardului de competenʕă specificat pentru fiecare funcʕie în parte12.
În afară de această modalitate de certificare considerată a fi clasică, prin amendamentele aduse în
2010 Convenʕiei STCW, candidaʕii pot opta pentru o modalitate alternativă de certificare. Această modalitate
permite executarea unor funcʕii suplimentare care pot să nu fie în mod obligatoriu în acelaʓi departament în
care personalul navigant îʓi desfăʓoară în mod regulat activitatea13. Astfel, un navigator care doreʓte să
obʕină un certificat pentru alte funcʕii într-un departament diferit, va trebui mai întâi să-ʓi completeze studiile ʓi
instruirea corespunzătoare ʓi să îndeplinească standardele de competenʕă pentru toate atribuʕiile prevăzute
pentru nivelul de responsabilitate (operaʕional, managerial) în departamentul în care deja lucrează14.
Emiterea certificatelor alternative nu se va folosi în scopul de a reduce numărul membrilor de echipaj de la
bord diminua integritatea profesională sau „subcalificarea” navigatorilor15.
Scopul pentru care se permite certificarea alternativă este de a permite organizării de la bordul navei să
fie în acord cu cele mai avansate descoperiri ale tehnologiei ʓi să deschidă noi posibilităʕi de dezvoltare în
carieră pentru navigatori16.
În urma amendamentelor de la Manila au fost introduse noi calificări, respectiv cea de personal
nebrevetat calificat punte, personalul nebrevetat calificat maʓină ʓi personal nebrevetat electrician.
Personalul navigant din categoriile amintite îndeplineʓte funcʕii la nivel de execuʕie la bordul navelor
maritime, pentru care este obligatorie deʕinerea unui certificat de calificare. În vederea certificării, trebuie
satisfăcute cerinʕele convenʕiei STCW privitoare la vârsta minimă, stagiul de îmbarcare aprobat
corespunzător pentru fiecare dintre calificările amintite17. În plus, trebuie să se facă dovada îndeplinirii standardelor de competenʕă specificate18. Orice candidat pentru certificare va trebui mai întâi să îndeplinească
cerinʕele pentru certificare ca personal nebrevetat care face parte din cartul de navigaʕie sau cartul din
compartiment maʓini19. Până la 1 ianuarie 2017 administraʕiile naʕionale ale statelor parte la Convenʕia
Organizaʕiei Internaʕionale a Muncii pentru atestarea marinarilor, 1946 (Nr. 74) au mai putut să reînnoiască
sau să revalideze certificatele pentru personalul nebrevetat punte20.
Personalul navigant care navighează, trebuie să deʕină, în afara celorlalte certificate ce pot fi emise în
conformitatea cu Convenʕia STCW 2010, ʓi un certificat medical21. Convenʕia MLC 2006 impune cerinʕe
similare, statuând ca niciun navigator nu poate să lucreze pe o navă, decât dacă se atestă medical că este
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Idem.
Reglementarea I/1 paragraf.1.30 Codul STCW.
11 Reglementarea I/2 paragraf 1 Codul STCW.
12 Reglementarea I/2 paragraf 13 Codul STCW.
13 International Transport Workers’ Federation, STCW A Guide for Seafarers Taking into account the 2010 Manila
amendments, 2017 disponibil la https://www.mptusa.com/pdf/STCW_guide_english.pdf, p. 22.
14 Ibidem, Secʕiunea A-VII/1 paragraf1-4, Codul STCW.
15 Reglementarea VII/3 paragraf 3.1 ʓi 3.2 Codul STCW.
16 International Transport Workers’ Federation, STCW A Guide for Seafarers Taking into account the 2010 Manila
amendments, p. 22 disponibil la https://www.mptusa.com/pdf/STCW_guide_english.pdf
17 Reglementarea II/5 paragraf 2 ʓi Reglementarea III/5 paragraf 2 Codul STCW.
18 Ibidem.
19 Reglementarea II/5 paragraf 2.2 ʓi Reglementarea III/5 paragraf 2.3 Codul STCW.
20 Reglementarea II/5 paragraf 5 Codul STCW.
21 Reglementarea I/9 paragraf 3 Codul STCW.
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apt să îʓi îndeplinească îndatoririle22. Convenʕia MLC 2006 este însă mult mai strictă, impunând obligaʕia ca
toʕi navigatorii, nu doar cei care obʕin certificate în conformitate cu Convenʕia STCW, să aibă un certificat
medical valid asupra lor, care să ateste că aceʓtia sunt apʕi din punct de vedere medical să îʓi desfăʓoare
activitatea pe mare23.
Statele părʕi au libertatea de a stabili standarde privind starea de sănătate a navigatorilor în acord cu
prevederile convenʕiei24. Standardele statelor părʕi trebuie să asigure că navigatorii au o capacitate fizică
bună pentru a îndeplini cerinʕele privind instruirea de bază, că au auzul ʓi vorbirea adecvate pentru a
comunica eficient ʓi a detecta alarmele sonore, că nu suferă de nici o condiʕionare medicală care să-i facă
incapabili pe navigatori pentru un astfel de serviciu sau să pună în pericol sănătatea ʓi securitatea celorlalte
persoane de la bord, că nu iau medicamente cu efecte secundare, care sunt de natură să le afecteze
judecata, echilibrul, sau orice alte solicitări pentru îndeplinirea eficace ʓi sigură a sarcinilor atribuite25.
Atunci când stabilesc astfel de standarde ʓi prevederi pentru starea de sănătate a navigatorilor, statelor
părʕi le revine obligaʕia de a ʕine seama de orientările ILO/WHO în domeniu, ca ʓi de celelalte orientări
internaʕionale relevante emise sub egida Organizaʕiei Internaʕionale a Muncii, a Organizaʕiei Maritime
Internaʕionale sau a Organizaʕiei mondiale a Sănătăʕii26.
Pentru a obʕine certificatul medical, candidaʕii trebuie să aibă vârsta peste 16 ani ʓi să îndeplinească
standardele privind starea de sănătate27. Certificatele medicale au o perioadă de valabilitatea de 2 ani28.
Perioada de valabilitate este de 1 an atunci când posesorii certificatului medical au vârsta sub 18 ani29. Cu
titlu de excepʕie, Administraʕia poate permite, în situaʕii impuse de urgenʕă, ca navigatorul să lucreze fără un
certificat medical valabil, până la următorul port de escală, dacă perioada unei astfel de autorizări nu
depăʓeʓte trei luni ʓi navigatorul în cauză posedă un certificat medical expirat de dată recentă30.
În afara certificatelor de competenʕă, navigatorilor le sunt emise certificate de aptitudini prin care se face
dovada îndeplinirii cerinʕelor relevante ale Convenʕiei referitoare la instruire, perioada de stagiu sau
competenʕe. O parte din certificatele incluse în această categorie sunt: certificat pentru instruirea de bază
pentru operare marfă pe navele care transportă produse petroliere sau chimice31, certificatul de aptitudini în
ambarcaʕiuni de supravieʕuire, bărci de salvare ʓi ʓalupe rapide de salvare32, certificat de aptitudini în lupta
contra incendiilor33,certificat de aptitudini în acordarea primului ajutor medical sau a asistenʕei medicale34,
certificat de ofiʕer însărcinat cu securitatea navei35, certificat de aptitudini privind instruirea în domeniul
conʓtientizării securităʕii36.
Certificatele se păstrează în original, la bordul navei la care deʕinătorul efectuează serviciul37. Statele
părʕi au obligaʕia să păstreze un registru de evidenʕă al tuturor certificatelor emise revalidate, suspendate,
anulate, distruse, pierdute sau dispensele care au fost acordate38.
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Regula 1.2 alin. 1 Convenʕia MLC 2006.
Normă A 1.2 alin. 1 Convenʕia MLC 2006.
24 Reglementarea I/9 paragraf 1 Codul STCW.
25 Secʕiunea A-I/9 paragraf 2 Codul STCW, Normă A 1.2 alin. 6 Convenʕia MLC 2006.
26 Secʕiunea B-I/9 Codul STCW.
27 Reglementarea I/9 paragraf 4.1 ʓi 4.3 Codul STCW.
28 Reglementarea I/9 paragraf 5 Codul STCW.
29 Idem.
30 Reglementarea I/9 paragraf 7 Codul STCW, Normă A 1.2 alin. 8 Convenʕia MLC 2006.
31 Reglementarea V/1-1 Codul STCW.
32 Reglementarea V/1-2 Codul STCW.
33 Reglementarea V/1-3 Codul STCW.
34 Reglementarea V/1-4 Codul STCW.
35 Reglementarea V/1-5 Codul STCW.
36 Reglementarea V/1-6 Codul STCW.
37 Reglementarea I/2 paragraf 11 Codul STCW.
38 Reglementarea I/2 paragraf 14 Codul STCW.
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2.2. Recunoaʓterea certificatelor emise de către o Administraʕie străină
Pentru a putea să îʓi desfăʓoare activitatea la bordul unei nave sub pavilion străin, navigatorii trebuie să
obʕină de la Administraʕia statului de pavilion un atestat, prin care certificatele de competenʕă sau certificatele
de aptitudini pe care le deʕin, sunt recunoscute39. Recunoaʓterea certificatelor de către administraʕia statului
de pavilion al navei are loc numai după ce aceasta se asigură de valabilitatea ʓi autenticitatea certificatelor
prezentate40. În vederea recunoaʓterii certificatelor, Administraʕia străină va efectua o evaluare a respectării
cerinʕelor Convenʕiei STCW de către statul emitent, prin inspectarea facilităʕilor ʓi a procedurilor respectivului
stat, privitoare la standardele de competenʕă, instruire ʓi certificare ʓi a standardelor de calitate41.
Administraʕiile se vor asigura prin impunerea unor măsuri adecvate că personalul navigant deʕine
cunoʓtinʕele corespunzătoare referitoare la legislaʕia maritimă a Administraʕiei relevante pentru atribuʕiile pe
care le pot îndeplini42. Atunci când o altă administraʕie sau companie solicită, în vederea verificării autenticităʕii ʓi a valabilităʕii certificatelor înaintate de navigatori, statelor părʕi le incumbă obligaʕia de a permite
accesul controlat la bazele de date electronice pe care le deʕin43.
2.3. Reconfirmarea certificatelor
La intervale de timp care nu trebuie să depăʓească 5 ani, certificatele comandanʕilor, ale ofiʕerilor sau
ale operatorilor radio trebuie reconfirmate în vederea prelungirii. Pentru a-ʓi menʕine dreptul de a efectua
serviciul pe mare, personalul navigant respectiv are obligaʕia să îndeplinească standardele privind starea de
sănătate ʓi să dovedească o continuă competenʕă profesională44. În acest scop, trebuie să facă dovada
efectuării unei perioade de stagiu care poate fi de cel puʕin un an în decursul ultimilor cinci ani. Alternativ,
continuitatea competenʕei profesionale poate fi demonstrată prin îndeplinirea unor activităʕi la bordul navelor
maritime considerate a fi echivalente stagiului de îmbarcare, prin promovarea unui test aprobat sau prin
terminarea unor cursuri aprobate45. Cursurile includ schimbările relevante pe plan legislativ sau tehnologic în
domeniul siguranʕei, al securităʕii maritime ʓi al protecʕiei mediului marin46.
Ca element de noutate, Convenʕia STCW 2010 a introdus obligativitatea reconfirmării certificatelor
pentru personalul de pe navele tip tanc. Menʕinerea competenʕei profesionale se stabileʓte pentru personalul
navigant care deserveʓte acest tip de nave, prin stagiu de îmbarcare de cel puʕin 3 luni în ultimii 5 ani sau
prin finalizarea unor cursuri de instruire47. Modificările privesc ʓi certificatele medicale care vor face obiectul
reconfirmării cel puʕin o dată la doi ani48.
3. Instruirea personalului navigant
3.1. Convenʕia privind munca maritimă (MLC 2006)
Pregătirea profesională ʓi certificarea navigatorilor este reglementată de Convenʕia MLC 2006 prin
Regula 1.3. Potrivit prevederilor convenʕiei, un navigator trebuie să fi parcurs un curs de pregătire sau să
deʕină un certificat de capacitate sau să fie prin alte mijloace calificat pentru a putea să desfăʓoare o
activitate la bordul unei nave49. Pregătirea ʓi certificarea în conformitate cu instrumentele obligatorii adoptate
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Reglementarea I/2 paragraf 7 Codul STCW.
Ibidem.
41 Reglementarea I/10 paragraf 1.1 Codul STCW.
42 Reglementarea I/10 paragraf 2 Codul STCW.
43 Reglementarea I/2 paragraf 15 ʓi Secʕiunea A-I/2 paragraf 7 Codul STCW.
44 Reglementarea I/11, Codul STCW.
45 Secʕiunea A-I/11 paragraf 1 Codul STCW.
46 Secʕiunea A-I/11 paragraf 2, Secʕiunea B-I/11 paragraf 1 Codul STCW.
47 Secʕiunea A-I/11 paragraf 3 Codul STCW.
48 Reglementarea I/9 paragraf 5 Codul STCW.
49 Regula 1.3 paragraf 1 MLC 2006.
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de IMO vor fi considerate ca îndeplinind respectivele cerinʕe50. Regula recunoaʓte în mod explicit
aplicabilitatea prevederilor Convenʕiei STCW referitoare la pregătirea navigatorilor51. Există o singură
excepʕie în materie, cea privitoare la pregătirea bucătarilor. Navigatorii care sunt angajaʕi ca bucătari pe navă
trebuie să aibă calificările corespunzătoare pentru desfăʓurarea activităʕii52.
Prevederile referitoare la pregătirea personalului navigant au în mod voit un conʕinut general. Intenʕia a
fost de a transfera responsabilitatea pentru pregătirea profesională a navigatorilor către Organizaʕia Maritimă
Internaʕională (OMI)53. În subsidiar, s-a intenʕionat ca prin această prevedere generală, să se asigure că ʓi
alte categorii de personal care nu intră sub incidenʕa prevederilor STCW, să fie instruite sau calificate
corespunzător. Se face referire printre altele, la medicii sau surorile medicale care pot fi angajaʕi pe o navă54.
Pe navele de croazieră, sfera de cuprindere a personalului nenavigant e mult mai extinsă putând cuprinde în
afară de medici ʓi pe artiʓti, instructorii de sport, asistenʕii medicali etc.
Responsabilitatea pentru respectarea standardelor naʕionale relevante ale statului de pavilion
referitoare la pregătire ʓi evaluare, de către respectivele categorii de personal, incumbă armatorului navei pe
care aceʓtia îʓi desfăʓoară activitatea ʓi nu statului parte55.
Personalului nenavigant de la bordul navelor maritime, are obligaʕia de a efectua cursurile de pregătire
de bază prevăzute de convenʕia STCW, în vederea angajării pe nave. În cadrul procesului de recrutare, se
cer a fi îndeplinite ʓi celelalte condiʕii privitoare la studii sau la autorizare, cunoaʓterea limbii engleze precum
ʓi cele privitoare la starea de sănătate a candidaʕilor care fac parte din aceste categoriile de personal, ʓi
eventual îndeplinirea condiʕiilor de vechime în muncă, în meserie sau în specialitate. În Uniunea Europeană,
recunoaʓterea calificărilor profesionale se face potrivit Directivei 2005/36/CE56. Dispoziʕiile sale se aplică
cetăʕenilor unui stat membru care doresc să exercite o profesie reglementată într-un alt stat membru decât
cel în care ʓi-au obʕinut calificările profesionale, fie cu titlu independent, fie cu titlu salariat57. Cu toate
acestea, se consideră că recunoaʓterea reciprocă a diplomelor ʓi a certificatelor prevăzută de Directiva
2005/36/CE nu garantează întotdeauna un nivel de formare standardizat pentru navigatorii care servesc la
bordul navelor ce arborează pavilionul unui stat membru58. Din aceste considerente, Directiva 2008/106/CE
a prevăzut că este necesar să se stabilească un nivel minim de pregătire pentru toʕi navigatorii din UE bazat
pe standardele internaʕionale elaborate de către OMI59.
3.2. Instruirea personalului navigant în Uniunea Europeană
Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European ʓi a Consiliului a integrat Convenʕia STCW în dreptul
Uniunii. În plus, se prevede că regulile Convenʕiei STCW, care sunt anexate la directivă, sunt suplimentate
de prevederile obligatorii ale Codului STCW privind pregătirea navigatorilor, brevetarea/atestarea ʓi
efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)60.
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Regula 1.3 paragraf 3 MLC 2006.
International Labour Organization, Report I(1A) Adoption of an instrument to consolidate maritime labour standards,
94th (Maritime) Session of the International Labour Conference, Geneva, 7-23 February, Geneva, International Labour Office,
2006, p. 33 disponibil la https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc94/rep-i-1a.pdf.
52 Regula 3.2 paragraf 3 MLC 2006.
53 International Labour Organization, Report I(1A), p. 33.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European ʓi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaʓterea
calificărilor profesionale publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255, 30.09.2005, disponibilă la
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20190415
57 Art. 2 alin. 1 Directiva 2005/36/CE.
58 Preambul Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European ʓi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind nivelul minim
de formare a navigatorilor (reformare) (Text cu relevanʕă pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 323,
3.12.2008, pct. (6), p. 33, disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/106/oj.
59 Ibidem, pct. (7).
60 Ibidem, pct. (9).
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Directiva a recunoscut necesitatea stabilirii un nivel minim pentru formare a tuturor navigatorilor din
Uniunea Europeană bazat pe standardele internaʕionale deja adoptate prin intermediul Convenʕiei STCW.
Directiva 2008/106/CE stabileʓte doar standardele minime în materie, permiʕând statelor membre să adopte
standarde mai ridicate decât cele adoptate prin intermediul acesteia ʓi chiar decât cele fixate de Convenʕia
STCW61.
Directiva 2008/106/CE conʕine un sistem centralizat de recunoaʓtere a certificatelor eliberate de ʕările
terʕe pentru navigatori. A fost modificată succesiv prin Directiva 2012/35/UE a Parlamentului European ʓi a
Consiliului din 21 noiembrie 201262 ʓi respectiv, Directiva (UE) 2019/1159 a Parlamentului European ʓi al
Consiliului din 20 iunie 201963 pentru a alinia normele Uniunii cu modificările aduse Convenʕiei ʓi Codului
STCW prin amendamentele de la Manila din 2010.
Navigatorilor care nu posedă certificate de competenʕă/certificatele de aptitudini eliberate de statele
membre, li se poate permite să lucreze pe navele care arborează pavilionul unui stat membru cu condiʕia ca
să fi fost adoptată o decizie de recunoaʓtere a certificatelor lor64. Statele care intenʕionează să recunoască
prin atestare, certificatele eliberate de către o ʕară terʕă personalului navigant de la bord pentru efectuarea
serviciului pe nave aflate sub pavilionul lor, trebuie să înainteze o cerere de recunoaʓtere Comisiei
Europene65. Comisia, asistată de Agenʕia Europeană pentru Siguranʕă Maritimă, efectuează o evaluare a
sistemelor de formare ʓi certificare ale ʕării terʕe pentru care a fost înaintată cererea de recunoaʓtere66. Prin
intermediul evaluării, se verifică respectarea cerinʕelor Convenʕiei STCW, dacă s-au luat măsurile
corespunzătoare pentru prevenirea eliberării de certificate frauduloase ʓi dacă statul în cauză, a ratificat
Convenʕia din 2006 privind munca în domeniul maritim67.
Toate ʕările recunoscute vor fi supuse unei reevaluări periodice de către Comisie, cel puʕin o dată la
zece ani de la ultima evaluare68. Recunoaʓterea certificatelor unei ʕări terʕe poate face obiectul revocării,
atunci când se constată că o instituʕie de formare maritimă nu se mai conformează cerinʕelor Convenʕiei
STCW69. Cu toate acestea, atestatele prin care se recunosc certificatele eliberate înainte de data la care se
ia decizia de revocare a recunoaʓterii ʕării terʕe, îʓi menʕin valabilitatea70.
3.3. Convenʕia STCW
Instruirea ʓi evaluarea navigatorilor în vederea certificării poate avea loc pe timpul serviciului, la bord
sau la uscat, în cadrul unei instituʕii. Statelor parte la Convenʕia STCW le revine obligaʕia de a se asigura că
instruirea ʓi evaluarea navigatorilor în vederea certificării, este structurată în conformitate cu programele
redactate care să includă metodele, mijloacele ʓi tehnicile de predare precum ʓi cursurile necesare atingerii
standardelor de competenʕă prevăzute71. Instruirea navigatorilor se poate desfăʓura inclusiv prin e-learning ʓi
învăʕământul la distanʕă72 pe baza unor programe de învăʕământ care sunt furnizate de o entitate aprobată
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Ibidem, pct. (8).
Directiva 2012/35/UE a Parlamentului European ʓi a Consiliului din 21 noiembrie 2012 de modificare a Directivei
2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor (Text cu relevanʕă pentru SEE) publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 343, 14.12.2012, p. 78-105 disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/35/oj.
63 Directiva (UE) 2019/1159 a Parlamentului European ʓi al Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei
2008/106/CE privind nivelul minim de formare a navigatorilor ʓi de abrogare a Directivei 2005/45/CE privind recunoaʓterea
reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre (Text cu relevanʕă pentru SEE.) publicată în Jurnalul Oficial al
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64 Art. 19 alin. 1 Directiva 2008/106/CE aʓa cum a fost modificat de Directiva 2012/35/UE.
65 Art. 19 alin. 2 Directiva 2008/106/CE aʓa cum a fost modificat de Directiva 2019/1159/UE.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Articolul 21 alin. 1 Directiva 2008/106/CE aʓa cum a fost modificat de Directiva 2019/1159/UE.
69 Articolul 20 alin. 5 Directiva 2008/106/CE aʓa cum a fost modificat de Directiva 2019/1159/UE.
70 Articolul 20 alin. 7 Directiva 2008/106/CE aʓa cum a fost modificat de Directiva 2019/1159/UE.
71 Secʕiunea A-I/6 paragraf 1.1 Codul STCW.
72 Secʕiunea B-I/6 paragraf 6 Codul STCW.
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de Statul- parte73. Instruirea bazată pe simulator a devenit obligatorie potrivit noilor cerinʕe STCW74.
Instruirea ʓi evaluarea referitoare la radar ʓi la utilizarea sistemului radar cu trasare automată (ARPA) pentru
menʕinerea siguranʕei navigaʕiei, are la bază folosirea obligatorie a simulatoarelor75. Folosirea simulatoarelor
pentru instruire sau evaluare în utilizarea operaʕională a Sistemului Informaʕional ʓi de Afiʓare Electronică a
Hărʕii (ECDIS) a devenit, de asemenea. obligatorie76. Comandanʕii ʓi ofiʕeri secunzi precum ʓi ofiʕerii
însărcinaʕi cu responsabilitatea cartului de navigaʕie de pe navele cu tonaj brut de 500 tone ʓi mai mare,
trebuie să aibă cunoʓtinʕe în utilizarea sistemului ECDIS77.
Instruirea ʓi evaluarea navigatorilor nu poate fi efectuată decât de către un personal care deʕine
calificările necesare pentru tipul ʓi nivelul de instruire sau evaluare în cauză78. Instructorii trebuie să
cunoască programul de instruire, obiectivele de atins ʓi să fie familiarizat cu tehnicile de instruire79.
Statele trebuie să se asigure că toate activităʕile de instruire, de evaluare a competenʕei, certificare,
inclusiv certificarea medicală, activităʕile de confirmare ʓi reconfirmare executate de agenʕii sau instituʕii
neguvernamentale de sub autoritatea sa, sunt permanent monitorizate printr-un sistem de standarde de
calitate80. Tot astfel, statelor le revine obligaʕia de a se asigura de faptul că sunt menʕinute registre de
furnizori de instruire aprobat, cursuri ʓi programe care sunt puse la dispoziʕia companiilor ʓi a altor
State-părʕi, la cerere81.
Efectuarea unui stagiu de îmbarcare la bordul navelor ca parte a unui program de instruire aprobat este
una din condiʕiile care trebuie îndeplinite în vederea certificării personalului navigant. În acest sens, ofiʕerii de
punte, în scopul obʕinerii certificatului de competenʕă, trebuie să efectueze un program aprobat de instruire la
bordul navelor maritime82. Instruirea ofiʕerilor de punte trebuie înregistrată într-un Jurnal de practică83. În mod
similar, programul de instruire obligatoriu pentru certificarea ofiʕerilor de la compartimentul maʓini ʓi a
ofiʕerilor electro-tehnici, trebuie documentat în Jurnalul de practică84.
Jurnalul de practică este un jurnal de evidenʕă al instruirii, care permite înscrierea tuturor datelor ʓi
faptelor referitoare la instruirea practică ʓi experienʕa pe mare85. Este una din inovaʕiile introduse prin
amendamentele aduse convenʕiei STCW în 2010.
La începutul fiecărui voiaj cât ʓi pe parcursul ʓi la sfârʓitul voiajului, Jurnalul de instruire va fi verificat ʓi
aprobat în mod oficial de către comandant ʓi Ofiʕerul-instructor de bord86. Jurnalul de evidenʕă al instruirii
trebuie să cuprindă cel puʕin sarcinile ʓi îndatoririle referitoare la sistemele de guvernare ale navei, marinărie
generală, legare, ancorare ʓi operaʕiuni portuare; salvarea vieʕii ʓi lupta împotriva incendiului; sisteme,
instalaʕii ʓi aparatură; manevrarea mărfurilor; activitatea ʓi serviciul de cart în comandă de navigaʕie; ʓi
familiarizarea cu compartimentul maʓini87. Obligaʕia de a ʕine la zi Jurnalul de instruire ʓi de a-l pune oricând
la dispoziʕie în vederea consultării, atunci când este solicitat, revine viitorului ofiʕer88.
Atunci când este completat corespunzător, Jurnalul de practică va constitui unica dovadă a parcurgerii
ʓi terminării unui program structurat de instruire la bord, care poate fi luat în considerare în procesul evaluării
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Secʕiunea B-I/6 paragraf 7.1. Codul STCW.
Reglementarea I/12 Codul STCW.
75 Secʕiunea A-I/12 paragraf 4 ʓi 5 Codul STCW.
76 Secʕiunea B-I/12 paragraf 36 Codul STCW.
77 Tabelul A-II/I ʓi Tabelul A-II/2 Codul STCW.
78 Reglementarea I/6 paragraf 2, Secʕiunea A-I/6 paragraf 1.2 Codul STCW.
79 Secʕiunea A-I/6 paragraf 4.1 ʓi 4.2, Secʕiunea B-I/6 paragraf 2 Codul STCW.
80 Reglementarea I/8 Codul STCW.
81 Secʕiunea B-I/6 paragraf 12 Codul STCW.
82 Reglementarea II/1 paragraf 2.2 Codul STCW.
83 Secʕiunea A-II/1 paragraf 6.3 Codul STCW.
84 Secʕiunea A-III/1 paragraf 2.3, Secʕiunea-III/6 paragraf 2.3 Codul STCW.
85 Secʕiunea B-II/1 paragraf 4.3 Codul STCW.
86 Secʕiunea B-II/1 paragraf 10 Codul STCW.
87 Secʕiunea B-II/1 paragraf 7 Codul STCW.
88 Secʕiunea B-II/1 paragraf 5.4.4.3 Codul STCW.
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competenʕei pentru emiterea unui certificat89. Un ofiʕer calificat are îndatorirea de a atesta fiecare sarcină ʓi
îndatorire nominalizată în Jurnalul de practică, atunci când, în opinia sa profesională, candidatul la certificare
a atins un nivel satisfăcător de pregătire90.
Prin amendamentele de la Manila 2010, cerinʕele referitoare la obligativitatea înscrierii instruirii aprobate
într-un jurnal de practică, au fost extinse ʓi la personalul nebrevetat calificat punte91 ʓi maʓini92 ca ʓi la
personalul de pe anumite tipuri de nave. Cerinʕa pentru această din urmă categorie este ca ofiʕerii ʓi
personalul de pe navele care transportă produse petroliere, produse chimice, sau gaze lichefiate trebuie să
aibă, în scopul obʕinerii unui certificat de pregătire nivel avansat, o perioadă de pregătire aprobată care este
documentată într-un Jurnal de practică93.
În afară de aceasta, toʕi navigatorii angajaʕi la bordul navelor, indiferent de funcʕia ocupată, ʓi care sunt
parte a echipajului cu îndatoriri stabilite pentru siguranʕă sau pentru prevenirea poluării, trebuie ca înainte de
atribuirea oricăror îndatoriri la bord să fie pregătiʕi, sau instruiʕi în mod corespunzător într-o formă aprobată,
cu privire la tehnicile de supravieʕuire individuale, prevenirea ʓi stingerea incendiilor, prim-ajutor la nivel
elementar ʓi protecʕie individuală ʓi responsabilităʕile sociale94. Navigatorii care sunt calificaʕi privind
instruirea de bază, au obligaʕia să dovedească menʕinerea nivelului de competenʕă o dată la cinci ani95.
Potrivit noilor prevederi ale convenʕiei STCW, toate persoanele, în afară de pasageri, angajate sau care
lucrează la bordul unei nave maritime, trebuie să beneficieze de o formă de instruire, de familiarizare aprobată
în materie de securitate96. Instruirea în materie de familiarizare de securitate se efectuează de ofiʕerul însărcinat
cu securitatea navei sau de către o altă persoană competenʕă97. În acord cu prevederile codului ISPS98, pe
fiecare navă trebuie să fie desemnat un ofiʕer însărcinat cu securitatea navei99. În plus, navigatorii angajaʕi sau
care lucrează, în orice calitate la bordul navei trebuie să beneficieze de o formă de instruire sau de pregătire
adecvată ʓi aprobată în materie de conʓtientizare în domeniul securităʕii înainte de a li se da orice sarcină la
bordul navei100. Prevederile au fost introduse în urma intensificării pericolelor la adresa securităʕii maritime.
Instruirea pentru conʓtientizarea securităʕii navei se face cel puʕin o dată în timpul carierei pentru toʕi
navigatorii101.Navigatorii cu atribuʕii specifice legate de securitate inclusiv activităʕi legate de lupta împotriva
pirateriei ʓi a jafului armat, trebuie să demonstreze că sunt competenʕi pentru a îndeplini sarcinile care decurg
din planul de securitate al navei102. În afară de aceasta, trebuie să demonstreze competenʕa în recunoaʓterea
riscurilor ʓi ameninʕărilor la adresa securităʕii, în folosirea adecvată a echipamentelor ʓi a sistemelor de
securitate, ʓi cunoaʓterea procedurii inspecʕiilor de securitate la bordul navelor103.
O importanʕă deosebită este acordată menʕinerii standardelor de competenʕă pentru personalul
navigant, prin efectuarea de cursuri de perfecʕionare ʓi de cursuri de actualizare a cunoʓtinʕelor. Menʕinerea
nivelului de competenʕă este o condiʕie obligatorie pentru reconfirmarea certificatelor. În acest sens,
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91 Secʕiunea B-II/5 Codul STCW.
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98 Codul internaʕional pentru securitatea navelor ʓi facilităʕilor portuare (Codul ISPS), adoptat la 12 decembrie 2002, prin
Rezoluʕia 2 a Conferinʕei guvernelor contractante la Convenʕia internaʕională pentru ocrotirea vieʕii omeneʓti pe mare (SOLAS),
1974, cu amendamentele care pot fi aduse de Organizaʕie.
99 Art. 12 alin. 1 Codul ISPS.
100 Secʕiunea A-VI/6 paragraf 4.1 Codul STCW.
101 Secʕiunea B-VI/6 paragraf 3, Secʕiunea B-VI/6 paragraf 5 Codul STCW.
102 Secʕiunea A-VI/6 paragraf Codul STCW.
103 Tabelul A-VI/6-2 Codul STCW.
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navigatorii calificaʕi privind instruirea de bază au obligaʕia ca, la fiecare 5 ani, să efectueze cursuri prin care
să dovedească menʕinerea nivelului de competenʕă cerut pentru a se achita de sarcinile ʓi responsabilităʕile
în domeniul tehnicilor de supravieʕuire individuală ʓi a prevenirii ʓi stingerii incendiilor104. Tot astfel, navigatorii
care sunt calificaʕi privind tehnicile avansate de combatere a incendiului105, în ambarcaʕiuni de supravieʕuire,
bărci ʓi ʓalupe rapide de salvare106 ʓi în exploatarea ʓalupelor rapide de salvare107, trebuie ca la fiecare 5
ani, să dovedească că îʓi menʕin nivelul de competenʕă cerută pentru a se achita de sarcinile, îndatoririle ʓi
responsabilităʕile atribuite. În cea mai mare parte, această pregătire poate avea loc la bordul navelor însă
anumite cursuri de pregătire se pot desfăʓura numai la uscat, în cadrul unor instituʕii108.
Cerinʕe speciale sunt prevăzute pentru personalul navigant de pe navele de pasageri. Comandanʕii,
ofiʕerii ʓi alte categorii de personal de pe navele de pasageri care au terminat o formă de instruire în
managementul colectivităʕilor umane, în managementul situaʕiilor de criză ʓi comportament uman, sau o
formă aprobată de instruire pentru siguranʕa pasagerilor, a mărfii ʓi integritatea corpului navei au obligaʕia de
a efectua cursuri de perfecʕionare la un interval de timp care să nu depăʓească cinci ani109.
4. Inspecʖie ʔi proceduri de control
Potrivit Convenʕiei STCW, toate navele care fac escală în porturile unui stat membru sunt supuse
controlului de către ofiʕerii autorizaʕi în acest scop110. Controlul se efectuează pentru a se verifica dacă toʕi
navigatorii care execută serviciul la bord deʕin certificatele corespunzătoare sau o dispensă valabilă ʓi dacă
numărul ʓi certificatele navigatorilor sunt în conformitate cu cerinʕele aplicabile privind echipajul minim de
siguranʕă111. Inspecʕia se poate extinde la evaluarea capacităʕii navigatorilor de pe navă de a menʕine
standardele corespunzătoare privind efectuarea serviciului de cart ʓi de securitate, atunci când există motive
clare să se creadă că aceste standarde nu sunt menʕinute112. Astfel de circumstanʕe includ situaʕiile în care
nava a fost implicată într-un incident de navigaʕie, s-a produs o deversare ilegală de substanʕe de la navă,
când nava nu respectă practicile ʓi procedurile de navigaʕie în siguranʕă ori prezintă pericol pentru persoane,
bunuri ʓi mediu113.
Scopul procedurilor de control este de a da posibilitatea ofiʕerilor autorizaʕi să verifice dacă navigatorii
de la bord au suficientă competenʕă în vederea asigurării siguranʕei navei securităʕii ʓi fără ca operaʕiunile
navei să conducă la poluarea mediului114.
În efectuarea controlului, nu se va aplica un tratament mai favorabil pentru navele aflate sub
pavilioanele unor state care nu au ratificat convenʕia STCW115. Statele care execută controlul pot dispune
reʕinerea navei până la remedierea deficienʕelor care pot fi considerate ca prezentând pericol pentru
persoane, bunuri sau mediu116.
Statele trebuie să prevadă penalităʕi sau măsuri disciplinare pentru cazurile în care prevederile
legislaʕiei naʕionale referitoare la pregătirea ʓi certificarea navigatorilor ʓi care dau eficienʕă Convenʕiei
STCW, nu sunt respectate de către navele sub pavilionul sau ori de către navigatorii certificaʕi corespunzător
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Secʕiunea A-VI/1 paragraf 3 Codul STCW.
Secʕiunea A-VI/3 paragraf 4 Codul STCW.
106 Secʕiunea A-VI/2 paragraf 5 Codul STCW.
107 Secʕiunea A-VI/2 paragraf 11 Codul STCW.
108 International Shipping Federation International Chamber of Shipping, Manila Amendments' to the STCW Convention A
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în acel stat117. O persoană care a obʕinut prin fraudă sau documente contrafăcute o angajare de îndeplinire a
unei atribuʕii sau a unui serviciu, va face în mod obligatoriu obiectul penalităʕilor sau a unor măsuri
disciplinare. În virtutea aceloraʓi prevederi, se vor aplica penalităʕi ʓi măsuri disciplinare atunci când un
comandant a angajat o persoană care nu deʕine un certificat conform cerinʕelor Convenʕiei, sau a permis
unei astfel de persoane să îndeplinească o atribuʕiune sau serviciu pe o anumită funcʕie fără ca aceasta să
deʕină certificatul necesar118.
Statele pot ʕine răspunzătoare companiile de navigaʕie pentru numirea navigatorilor în serviciu la bordul
navelor lor. Companiile trebuie să se asigure că navigatorii respectivi au beneficiat de cursurile de
perfecʕionare ʓi actualizare prevăzute de convenʕie, că deʕin certificatele corespunzătoare ʓi sunt familiarizaʕi
cu îndatoririle specifice pentru îndeplinirea atribuʕiilor lor curente cât ʓi în situaʕii de urgenʕă119. Companiile
trebuie să aibă o evidenʕă cu privire la toʕi navigatorii aflaʕi în serviciu la bordul navelor companiei120.
5. Concluzii
Alături de convenʕiile MLC 2006, SOLAS 74/78 ʓi Convenʕia MARPOL 73/78, convenʕia STCW este
considerată al patrulea pilon al regimului internaʕional de reglementare pentru un transport maritim global de
calitate.
Convenʕia STCW stabileʓte standardele de certificare pentru comandanʕi, ofiʕeri ʓi personalul navigant
care îndeplineʓte alte atribuʕii la bordul navelor maritime. În anul 2010, convenʕia STCW a făcut obiectul unei
revizuiri majore în scopul alinierii prevederilor sale cu schimbările de ordin tehnologic care au survenit în timp
în industria transporturilor maritime. Prevederile sale au fost, în acelaʓi timp, armonizate cu cele ale
Convenʕiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006).
În urma amendamentelor de la Manila din 2010, convenʕia STCW a introdus noi categorii de personal
navigant respectiv, personal nebrevetat calificat punte, personalul nebrevetat calificat maʓină ʓi personal
nebrevetat electrician împreună cu noi cerinʕe de certificare pentru aceʓtia. Au fost incluse ʓi metode
moderne de pregătire a personalului navigant precum e-learningul, învăʕământul de la distanʕă. Folosirea
simulatoarelor pentru instruirea sau evaluare în utilizarea operaʕională a Sistemului Informaʕional ʓi de
Afiʓare Electronică a Hărʕii (ECDIS) a devenit obligatorie. A fost introdus un Jurnal de practică, instrument
care probează efectuarea pregătirii obligatorii la bordul navelor, pentru personalul navigant punte, maʓini ʓi
personalul nebrevetat. A fost adăugată instruirea în materie de conʓtientizare în domeniul securităʕii ʓi
instruirea de familiarizare aprobată în materie de securitate pentru toate persoanele angajate la bordul unei
nave maritime. Un alt element de noutate îl constituie obligativitatea efectuării de către navigator, a unor
cursuri de actualizare a cunoʓtinʕelor, o dată la cinci ani, necesare pentru a demonstra menʕinerea nivelului
de competenʕă referitor la pregătirea de bază.
Nu în ultimul rând, monitorizarea conformării cu cerinʕele convenʕiei STCW de către statele membre, a
devenit mult mai strictă, prin introducerea accesului controlat la bazele de date electronice ale fiecărui stat,
baze care conʕin informaʕii cu privire la certificatele, atestatele emise sub autoritatea sa. Sunt o parte a
amendamentelor, multe altele fiind în curs de pregătire de către sub-comitetul privind elementul uman,
instruire ʓi serviciu de cart (HTW) din cadrul OMI.
Convenʕia STCW conʕine prevederi referitoare numai la pregătirea ʓi certificarea personalului navigant.
Alte categorii de personal care nu sunt implicate în operarea navelor, rămân în afara dispoziʕiilor relevante
ale convenʕiei. Prevederile referitoare la obʕinerea calificărilor pentru aceʓtia sunt cele naʕionale, completate
de prevederile Directivei 2005/36/CE referitoare la recunoaʓterea calificărilor profesionale.
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