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În vederea aplicării unitare a prevederilor Metodologiei de reglementare a activităților de 

scufundare în România și aducerii în atenția celor implicați a noutăților legislative prevăzute de 

actul normativ, comandantul Centrului de Scafandri emite prezentele precizări. 

Art. 1. – În conformitate cu art. 16, alin. 2, scafandrii categoria a III-a sunt atestați pentru a 

executa scufundări până la adâncimea de 30 metri. Scafandrii atestați înainte de data de 

01.04.2021, păstrează categoria a III-a și sunt atestați să execute scufundări până la adâncimea de 

40 metri. 

Art. 2. – În conformitate cu art. 16, alin. 4, scafandrii categoria a II-a sunt atestați pentru a 

executa scufundări până la adâncimea de 50 metri. Scafandrii atestați înainte de data de 

01.04.2021, păstrează categoria a II-a și sunt atestați să execute scufundări până la adâncimea de 

60 metri, astfel: 

a) cu aer, până la adâncimea de 50 metri; 

b) cu amestecuri respiratorii sintetice până la adâncimea de 60 metri. 

Art. 3. – În vederea acordării claselor conform prevederilor de la art. 17., conducătorii 

unităților vor înainta Centrului de Scafandri propunerile privind acordarea claselor în cadrul 

categoriilor de scufundare până la data de 15.06.2021. 

Art. 4. – În conformitate cu art. 76, cetăţenii români sau străini, posesori ai unui 

titlu/document de calificare, obţinut în alt stat decât România, dobândesc, în contextul dreptului 

de stabilire permanent sau cu caracter temporar/ocazional, accesul în România la profesiile din 

grupa „Scafandri”, numai după recunoaşterea acestor documente de către Centrul de Scafandri. 

Art. 5. – În conformitate cu art. 82, pentru producerea de către scafandrul în culpă a unor 

evenimente în activitatea de scufundare cu consecinţe grave, inclusiv, dar fără a se limita la: 

vătămarea corporală gravă, invaliditatea, decesul altor persoane, pagube materiale, distrugerea 

totală a echipamentului de scufundare, la propunerea comisiei de cercetare a evenimentului, 

comandantul Centrului de Scafandri suspendă sau anulează dreptul de exercitare a profesiei de 

scafandru. 

Art. 6. – După suferirea unui accident de scufundare, scafandrii pot executa scufundări 

numai în condițiile prevăzute la art. 85. 

Art. 7. – În conformitate cu art. 96, personalul minim pentru executarea unei scufundări 

unitare autonome cu circuit deschis este: 

a) doi scafandri; 

b) un şef de scufundare; 

c) un scafandru de securitate; 

d) asistent medical/medic și/sau scafandru cu curs de prim ajutor de bază conform art. 

105. 

Art. 8. – În cazul scufundărilor cu alimentare de la suprafață, personalul minim se 

completează cu un tender pentru fiecare scafandru; atribuțiunile tenderului fiind prevăzute la art. 

205. 

Art. 9. – Personalul minim prevăzut pentru executarea unei scufundări se stabilește și cu 

respectarea prevederilor de la art. 106 și art. 107. 

Art. 10. – La art. 109 este stabilită modalitatea de alegere a echipamentului de urgență. 
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Art. 11. – Înainte de fiecare scufundare, se întocmește Planul de scufundare, conform 

prevederilor de la art. 115. 

Art. 12. –  În conformitate cu art. 143, alin. 1, scufundările cu aer sunt permise numai până 

la adâncimea de 50 metri. 

Art. 13. – În cazul scufundărilor cu decompresie în apă, se întocmește un plan de acțiune 

conform art. 177 și art. 178. 

Art. 14. –  În organizarea activităţilor de scufundare au responsabilităţi atât clientul, cât şi 

angajatorul scafandrilor, responsabilitățile acestora fiind prevăzute la art. 183 și art. 184. 

Art. 15. – În conformitate cu art. 185, admiterea ca șef de șantier este condiționată de o 

experiență de minim 3 ani ca șef de scufundare. Șeful de șantier își poate exercita atribuțiunile și 

responsabilitățile numai în cadrul categoriei de scufundare pentru care a fost atestat ca scafandru. 

Art. 16. – În conformitate cu art. 191, admiterea ca șef de scufundare este condiționată de o 

experiență de minim 3 ani ca scafandru. Șeful de scufundare își poate exercita atribuțiunile și 

responsabilitățile numai în cadrul categoriei de scufundare pentru care a fost atestat ca scafandru. 

Art. 17. – În conformitate cu art. 212, personalul medical care asigură activitățile de 

scufundare trebuie să fie cu drept de liberă practică în termen de valabilitate. 

Art. 18. – În conformitate cu art. 212, recomandările personalului medical nu trebuie 

încălcate de cei care conduc scufundarea. 

Art. 19. – (1) În conformitate cu art. 216, activitățile de scufundare se asigură din punct de 

vedere medical, astfel: 

a) în gama de adâncimi 0-30 metri, la suprafață, la locul de desfășurare al activității, cu 

un scafandru care are cursul de prim ajutor de bază sau cu un asistent medical sau medic (cu 

pregătire/studii complementare în medicină hiperbară); 

b) în gama de adâncimi 12-30 metri, la suprafață, la locul de desfășurare al activității, cu 

un scafandru care are cursul de prim ajutor de bază și cu un asistent medical sau medic (cu 

pregătire/studii complementare în medicină hiperbară) disponibil pe toată perioada de 

desfășurare a activităților de scufundare pentru a fi contactat prin sisteme de comunicații 

audio/video și pentru a transmite instrucțiuni medicale scafandrului cu curs de prim ajutor de 

bază și șefului de scufundare; 

c) la adâncimi mai mari de 30 metri, cu un medic cu pregătire/studii complementare în 

medicină hiperbară prezent la locul de desfăşurare a activităţilor de scufundare. 

(2) Scafandrul cu curs de prim ajutor de bază poate fi substituit cu un asistent medical sau 

cu un medic (cu pregătire/studii complementare în medicină hiperbară). 

Art. 20. – În sensul art. 234, obligativitatea prezenţei unei bărci cu motor pentru asigurarea 

activităţilor este dispusă de către șeful de scufundare, în funcţie de locul şi condiţiile desfăşurării 

activităţii de scufundare. 

Art. 21. – În conformitate cu art. 241, aparatele de respirat în circuit deschis cu debit 

continuu nu mai pot fi utilizate la lucrări subacvatice, este permisă utilizarea lor numai în cazul 

scufundărilor demonstrative, cu valoare istorică, până la adâncimi de maximum 4 metri. 

Art. 22. – În conformitate cu art. 250, certificatul de calitate a aerului refulat de către 

compresor trebuie să conțină analiza și rezultatele parametrilor prevăzuți în Anexa nr. 13. 

Art. 23. – În conformitate cu art. 367, în cazul în care un scafandru nu a executat cel puțin o 

scufundare în ultimele 3 luni, șeful de scufundare ia măsurile necesare, astfel încât scafandrul să 

execute cel puțin o scufundare de acomodare la mediul subacvatic, la o adâncime de maximum 

15 metri, înainte de executarea unor lucrări subacvatice. 
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Art. 24. – Lucrările subacvatice la adâncimi mai mari de 30 metri se execută prin scufundare 

cu alimentare de la suprafaţă, excepțiile fiind prevăzute la art. 368. 

Art. 25. – La art. 380 sunt precizate condițiile de executare a activităților de scufundare la 

adâncimi mai mari de 12 metri în funcție de existența unei barocamere.  

Art. 26. – La art. 383 sunt prevăzute documentele care trebuie completate înainte, pe timpul 

și după executarea unei scufundări. Ca noutate, apare evaluarea riscurilor, planul de scufundare, 

planuri de contingență, planul evacuării de urgență, lista de verificare a condițiilor de mediu, 

certificatul de aprobare a începerii activității, registrul medical, registrul de evidență calibrare, 

raport privind incidentele/accidentele în activitatea de scufundare, ș.a. 

Art. 27. – În conformitate cu art. 388, alin. 3, scafandrul este obligat să aibă asupra sa, la 

locul desfăşurării activităţii de scufundare, brevetul de scafandru şi actul de identitate în original, 

copii ale acestor documente nefiind luate în considerare.  

Art. 28. – Înscrierile în brevetul de scafandru pot fi efectuate de: 

a) Centrul de Scafandri Constanţa, în calitate de emitent; 

b) Centrul de Medicină Navală pentru confirmarea aptitudinii medicale anuale; 

c) unitatea unde este angajat titularul brevetului, autorizată pentru desfăşurare de 

activităţi cu scafandri, pentru confirmarea numărului anual de ore de scufundare 

executate. 

Art. 29. – Valabilitatea datelor înscrise în brevetul de scafandru trebuie să poată fi dovedită 

prin documente oficiale. 

Art. 30. – (1) Capitolul XI reglementează modul de informare cu privire la producerea 

accidentelor de scufundare/decompresie și a evenimentelor în activitatea de scufundare, fără a 

exonera unitățile ce desfășoară activități în domeniul subacvatic de respectarea Legii nr. 

319/2006, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Informarea se face prin e-mail la adresa eveniment@navy.ro . 

Art. 31. – Tabelele de decompresie avizate pentru a fi utilizate pe teritoriul României sunt 

prevăzute la art. 393, astfel: 

a) pentru scufundări cu aer la nivelul mării: LH 82, LH 89, COMEX, GERS, US NAVY; 

b) pentru scufundări cu HELIOX la nivelul mării: tabele de decompresie pentru HELIOX; 

c) pentru scufundări la altitudine: BUHLMANN; 

d) pentru scufundări în saturație: Instrucțiuni COMEX și US NAVY. 

Art. 32. – Centrul de Scafandri va emite un buletin informativ care va conține instrucțiunile 

și tabelele de decompresie utilizate pe teritoriul României și, de asemenea, le va afișa pe site-ul 

www.centruldescafandri.ro la secțiunea Autorizare. 

Art. 33. – Noțiuni referitoare la tratamentul scafandrilor afectați de efectele presiunii sunt 

prevăzute de la art. 396 la art. 406. 

Art. 34. – Domeniul scufundărilor recreaționale este reglementat la capitolul XIII.  

Art. 35. – Procedura de autorizare a centrelor, școlilor, instructorilor și divemasterilor de 

scufundări recreaționale care desfășoară activități de scufundare va fi emisă de Centrul de 

Scafandri până la data de 01.05.2021. 

Art. 36. – (1) În conformitate cu art. 472, conducerea unităţii care execută activități subacvatice 

cu scafandri sau activități în mediul hiperbar este obligată să informeze Centrul de Scafandri înainte de 

începerea acestora, comunicând următoarele date: 

a) perioada estimată a activităţilor; 

b) locul de desfăşurare al activităţilor; 

c) personalul cu atribuții în activitatea de scufundare. 

mailto:eveniment@navy.ro
http://www.centruldescafandri.ro/


5 din 5 
 

(2) Informarea se face prin transmiterea unui email cu datele de mai sus la adresa de e-mail 

scufundare@navy.ro. 

Art. 37. – Capitolul XV reglementează modul de organizare și desfășurare a inspectărilor. 

Art. 38. – (1) Pentru încălcarea prevederilor art. 199, Centrul de Scafandri poate dispune 

reţinerea brevetului de scafandru şi interzicerea accesului la scufundări a titularului, pentru o 

perioadă de 90 de zile. 

(2) Brevetul de scafandru poate fi redobândit după 30 de zile în urma susţinerii unui examen 

de verificare a cunoştinţelor, organizat de către Centrul de Scafandri Constanţa. 

Art. 39. – La activitatea de inspectare, alături de inspectorii centrului de Scafandri pot 

participa și reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de Muncă. 

Art. 40. – Persoanele care dețin o calificare profesională din grupa Scafandri obținută în alt 

stat decât România, pot exercita această profesie pe teritoriul României numai după 

recunoașterea calificării profesionale, în conformitate cu prevederile capitolului XVI. 

Art. 41. – (1) Cap. XVII reglementează funcționarea Registrului Unic al Scafandrilor din 

România ca o bază de date care cuprinde evidenţa persoanelor care au obţinut şi deţin atestarea 

pentru profesiile din Grupa „Scafandri”, cu drept de exercitare a acestor profesii pe teritoriul 

României, precum şi detalii privind nivelul de pregătire profesională, specializările şi activitatea 

profesională a acestora. 

(2) Termenul pentru înscrierea scafandrilor în Registrul Unic al Scafandrilor din România 

este 31.12.2021, cu respectarea prevederilor cap. XVII din M.R.A.S.R. 

Art. 42. – Centrul de Scafandri va emite Buletine informative ce conţin elemente de noutate 

din domeniu, bune practici, lecţii identificate/învăţate, alte informaţii utile, care vor fi publicate 

pe site-ul instituției www.centruldescafandri.ro. 
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