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Timp de completare - 10 minute 

CAPITANIA ZONALĂ _______________     Președinte,  

Nr...................data..........................       (Admis dosar) 

(Respins dosar) 

 

 

 

 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE EVALUARE 

 

Subsemnatul/Subsemnata _______________________________________________ născut/ă în localitatea 

______________________________ la data de ______________________ cu domiciliul în _______________________ 

str. _____________________________________________ nr._____ bl.__________ sc._____ et. ____ ap. _____ 

jud./sect. _______________________ tel. __________________ solicit înscrierea la examenul de evaluare pentru 

obținerea Certificatului internațional de conducător de ambarcațiune de agrement cu motor clasa ___________, 

sesiunea ________________________. 

 

Am anexat următoarele acte: 

 

1. Document de identitate: _____ seria ____ nr. _________________    (copie certificată cu originalul) 

2. Diplomă de studii nr. ____________________________________   (copie certificată cu originalul) 

3. Aviz medical și psihologic nr. _____________________________ (original sau copie certificată cu originalul) 

4. Certificat internațional de conducător de amb.de agr. Clasa ______ nr. _______ (copie certificată cu originalul) 

5. Cursul de pregătire/perfecționare nr. ____________    (copie certificată cu originalul) 

6. Certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească (în cazul schimbării numelui) (copie certificată cu originalul) 

Menționez ca nu posed Certificat internațional de conducător de ambarcațiune de agrement cu motor   

 

Candidat, 

Semnătura ____________________ 

 

________________________________ 

Se completează de către persoana desemnată 

Primit dosar, 

 

Secretar sesiune, 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

Chitanţa nr. _______________ din __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înscrierea la examenul de evaluare se  efectuează în conformitate cu prevederile Metodologia de organizare şi 

desfășurare a a examenelor de evaluare a competenței în vederea emiterii certificatelor internaționale de conducător de 

ambarcațiune de agrement  
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___________________________________________________________________________________ 
Conform cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
 

 

 

 

VERSO 

 

 

INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 Autoritatea Navală Română, prin intermediul Direcţiei Personal Navigant, prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal având funcţie de identificare (numele şi prenumele 

solicitantului, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal, domiciliul, numărul de 

telefon, seria și numărul actului de identitate, imaginea, semnătura), datele fizionomice, datele privind starea de sănătate, 

datele referitoare la documentele de navigație (seria şi numărul), datele referitoare la studii și formare profesională, 

perioade de angajare.  

Prelucrarea se realizează prin mijloace mixte, având drept scop, în conformitate cu prevederile Convenţiilor 

la care România este parte semnatară: emiterea și evidența documentelor personalului navigant român, a certificatelor 

internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement; înscrierea şi examinarea în vederea obţinerii documentelor; 

eliberarea şi evidenţa documentelor de aprobare şi a autorizaţiilor. 

Furnizarea datelelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie pentru îndeplinirea scopului sus-

menţionat. 

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română şi la cerere sunt 

comunicate următorilor destinatari: instanţe de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare 

desfăşurării unei anchete, autorităţi/administraţii maritime, organizaţii internaţionale maritime, armatori şi companii dacă 

sunt necesare pentru confirmarea valabilității documentelor.  

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, 

procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naționale şi prin 

proceduri interne. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General de Protecția Datelor) beneficiați de dreptul 

la informare, dreptul de acces la date și de intervenţie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de restricționare, drep tul 

la portabilitate, drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de 

a face plangere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, telefon +4 031 

8059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro și de a va adresa justiției. 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteţi înainta o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura 

Autorităţii Navale Române,  pe adresa de e-mail RNA@RNA.RO, sau pe https://PORTAL.RNA.RO la secţiunea 

Contact/Petiţie on-line. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă după actul de identitate al solicitantului. 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Navale Române poate fi 

contactat la adresa de e-mail dpo@rna.ro şi la numarul de telefon + 4 0372 419880.  

 

Numele și prenumele ........................................ 

 

Semnătura..........................................................  
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