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Către: Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

Nr. 55-20/AP din 4 noiembrie 2020 

Ref.: Aviz consultativ adițional la proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea Sistemului de informare și monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele 
naționale navigabile ale Republicii Moldova (număr unic 202/MEI/2020) 

 

Stimați Domni, Stimate Doamne,  
 
Asociația Businessului European (EBA Moldova) Vă adresează cele mai înalte considerațiuni și urmare reexaminării 
proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea Sistemului de informare și 
monitorizare a traficului navelor maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale Republicii Moldova 
comunică următoarele. 

În contextul obligației privind notificarea ANRM prevăzute în pct. 9-10 și 35-36 din proiectul Regulamentului, 
considerăm oportun a fi specificat care sunt căile de prezentare a informației solicitate în baza unui formular 
prestabilit sau la libera decizie a operatorului, agentului sau comandantului unei nave. Totodată, recomandăm să 
fie prevăzut un schimb de informație între ANRM și operator/agent/comandant, prin confirmarea autorității 
naționale privind recepționarea informației solicitate, astfel  evitând  aplicarea unor sancțiuni pentru neprezentarea 
informației în cazuri ce nu depind de părți (de exemplu defecțiuni tehnice sau conexiuni slabe al internetului). 

Cu  privire la pct. 29, subpct.1), lit. a), b) și c), propunem revizuirea sintagmelor „20 de mile de linia de coastă”, 
„valului de 2,5 metri”, „15 mile de un loc de refugiu”, „5 mile de linia de coastă” și „valului de 1,5 metri”, reieșind 
din inaplicabilitatea acestora la situația geografică a Republicii Moldova. 

Luând în considerare că Regulamentul dat stabilește sistem de informare și monitorizare a traficului navelor 
maritime care intră/ies în/din apele naționale navigabile ale RM, considerăm necesară excluderea pct. 37 și 39 care 
prevăd notificarea autorităților competente unui stat terț, dat fiind faptul că statele terțe au reglementări proprii 
în acest sens. 

Reieșind din cele menționate, solicităm respectuos examinarea și luarea în considerare a propunerilor prezentate, 
care au scop ajustarea proiectului Hotărârii de Guvern, astfel încât acesta sa fie aplicabil și să corespundă condițiilor 
geografice ale țării noastre. 

Cu deosebit respect, 
 
 
 

Mariana RUFA,  
Director Executiv 
Asociația Businessului European 
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