
ROMANIAN SHIPS MASTERS ASSOCIATION 

 

PROGRAMUL  

“ ASISTENTA JURIDICA 
PROFESIONALA PENTRU 

COMANDANTI ” 

 

ASOCIAȚIA COMANDANȚILOR DE NAVĂ DIN ROMÂNIA 



PROBLEME IDENTIFICATE 

1. Conform unui raport al Nautilus International, 87% dintre navigatori 
prezinta o teama privind incriminarea excesiva a acestei profesii, iar 
asupra a 70% dintre acestia aceasta teama se reflecta in pierderea 
motivatiei de a mai pleca pe mare; 

2. Tendinta de crestere a riscului de incriminare a navigatorilor bazata in 
special pe o escaladare a presiunii industriei asupra echipajului, fara a se 
lasa loc erorilor umane;  

3. 15% din cei 500 de respondenti au declarat ca au fost implicati direct in 
actiuni juridice, dintre acestia 30% au fost implicati in actiuni civile, 20% 
in actiuni maritim-administrative si 20% in actiuni penale; 

4. Pe motivul de “ overall responsibility” , comandantul este primul  retinut 
pentru a fi investigat, de multe ori in probleme asupra carora are foarte 
putin control; 

5. Existenta unor armatori care nu au nicio problema in a abandona  
comandantii atunci cand sunt initiate actiuni juridice asupra acestora din 

         urma. 



OBIECTIVE 
1. Reducerea “ fricii ” de asumare a responsabilitatii functiei de 

comandant din randul ofiterilor, stiind ca la nevoie pot primi o 
consiliere juridica adecvata; 

2. Crearea unui mediu de lucru la bordul navei in care comandantul 
sa capete mai multa incredere in deciziile conforme competentei 
profesionale, lasand aspectele legale in seama unor specialisti; 

3. Acordarea unui “ colac de salvare “ din punct de vedere juridic 
pentru comandantii abandonati de armatori in probleme juridice; 

4. Atragerea atentiei industriei din shipping asupra rolului negativ pe 
care conceptul din ce in ce mai raspandit de “ identificare cu orice 
pret a vinovatului ” il are asupra competentei functiei de 
comandant. 

 



BENEFICIARI 

    

 

Membrii Asociatiei Comandantilor 
de Nava din Romania 



CINE OFERA ASISTENTA 
JURIDICA LA NEVOIE? 

 Romanian Maritime Association Law este o 
asociatie constituita din putinii specialisti in drept 
maritim din Romania, membra a Comitetului 
International Maritim. Informatii despre membrii si 
activitatile acestei asociatii se pot gasi pe 
www.maritimelaw.ro. 

Avocatii membrii ai acestei asociatii vor putea fi 
angajati de la caz la caz de catre comandantii de 
nava, oferind servicii de asistenta juridica 
specializata acestora.  
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