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Ref.: Petiția nr. 0727/2011, adresată de Mihai Dulgheru, de cetățenie română, 
privind recunoașterea calificărilor în domeniul marinei navale obținute în 
România

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește în Marea Britanie din anul 2007 și deplânge faptul că întâmpină 
dificultăți enorme deoarece certificatele maritime obținute în România nu sunt recunoscute în 
alte state din Uniunea Europeană. Petiționarul afirmă că Autoritatea Navală Română încalcă 
Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și 
efectuare a serviciului de cart pentru navigatori (Convenția STCW). Petiționarul consideră că 
autoritățile navale din România refuză să emită certificate maritime limitate pentru a alimenta 
abuzurile de putere în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Petiționarul este titularul unei calificări profesionale denumite „Certificat de competență de 
inginer-șef pentru porturi maritime” eliberat de o instituție română de formare în domeniul 
maritim. Acesta ar dori să i se elibereze un certificat de competență („CCo”) de inginer-șef în 
temeiul Convenției STCW (Convenția internațională privind standardele de pregătire a 
navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart), considerându-și calificarea 
profesională deținută că fiind echivalentă cu cea eliberată în temeiul Convenției STCW.
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Observațiile Comisiei

Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind nivelul minim de formare a navigatorilor (reformare)1 transpune Convenția STCW în 
legislația UE. Convenția STCW tratează solicitările de formare a navigatorilor (în special 
ofițeri) și certificatele corespunzătoare. Convenția STCW include două anexe: „Regulile”, 
care stabilesc condițiile prealabile privind aplicarea pentru diferite locuri de muncă la bordul 
navelor („atestări”) și „Codul” care conține descrierea precisă și detaliată a competențelor 
concrete (de exemplu, poziționare, manevrarea navei, manipulare a mărfurilor, navigarea) 
care trebuie să fie deprinse de către candidații la diferite funcții la bordul unei nave. 
Certificatele emise în acest sens pot avea caracter limitat sau nelimitat.

Autoritățile maritime române au emis, în plus față de CCo care sunt în conformitate cu 
cerințele Convenției STCW, alte tipuri de certificate profesionale, așa numitele Certificate de 
Competență, care nu sunt în conformitate cu Convenția STCW. CCo deținut de petiționar 
aparține acestei ultime categorii. Autoritățile maritime române au dreptul să emită asemenea 
certificate în afara aplicării convenției STCW. Cu toate acestea, titularii unor asemenea 
certificate nu se califică pentru locurile de muncă prevăzute de Convenția STCW (și de 
Directiva 2008/106/CE), care necesită o pregătire specifică în conformitate cu Convenția 
STCW, cum ar fi funcția de inginer-șef pe care petiționarul ar dori să o ocupe2.

Totuși, potrivit dreptului român, se poate considera că titularii certificatelor eliberate în afara 
aplicării convenției STCW au efectuat o parte din cursurile de formare prevăzute de 
Convenție. Prin urmare, se recomandă ca petiționarul să își completeze formarea profesională 
cu cursurile care îi lipsesc pentru a se califica pentru o CCo de inginer-șef în temeiul 
Convenției STCW (și, prin urmare, în temeiul Directivei 2008/106/CE).

Concluzie

Comisia nu consideră că autoritățile maritime române au încălcat legislația UE și recomandă, 
astfel cum a menționat anterior, ca petiționarul să ia în considerare completarea formării 
profesionale pentru a fi considerat un candidat eligibil pentru CCo în conformitate cu 
Convenția STCW (și cu Directiva 2008/106/CE).

                                               
1 JO L 323, 3.12.2008, p. 33.
2 Deoarece funcția pe care petiționarul dorește să o ocupe este reglementată de Directiva 2008/106/CE, regulile de 
recunoaștere reciprocă prevăzute de Directiva 2005/36/CE nu se aplică în acest caz [a se vedea considerentul 42 și articolul 2 
alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, Jurnalul Oficial L 255, 30.9.2005].


