Durata completarii:10 min.
Agentul economic……………………………………………………………….……..
Nr,. de înregistrare din registrul de evidenţă al acestuia……………………………….

CERERE
privind autorizarea ANR pentru personalul
care efectuează examinări nedistructive

Agentul economic………….…………………………..…1), cu sediul /domiciliul în
…………………..2) ,str………………………………………………nr…., tel…………..,
fax…………, e-mail………..……având Certificatul de înregistrare la Registrul
Comerţului seria ….…….nr…………… şi codul unic de înregistrare nr…………….., cont
nr……………….deschis la banca……………………………….………, cod fiscal
nr…………..……, solicit eliberarea Certificatului de autorizare ANR pentru următoarele
persoane/domenii şi nivele care efectuează examinări nedistructive………………….……
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Persoana delegată a reprezenta organizaţia este ……………………………………………

Semnătura conducătorului
şi ştampila agentului economic

Autorităţii Navale Române-DirectiaTehnica-Serviciul Avizari Produse Navale, Industriale
si Supraveghere Piata. Bucuresti, B-dul Mărășești, nr.26, sect. 4,
Tel. 0372376714- 0372376715- 0372376717
Email : lmarina @rna.ro
Baza legala:HG 1133/2002
Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociaţiei
familiale.
2)
Se înscrie adresa completă.
1)

Anexa 1

Documentele necesare solicitării Certificatului de Autorizare ANR pentru personalul
care efectuează examinări nedistructive, în conformitate cu Norma tehnică ANR, Cod
MT.RNR – NT 11/1-99, aprobată prin OMT nr.288/04.06.1999 si OMT 1352/2013.

1.Copie după B.I./C.I.;
2.Copie după diplomă de studii;
3. Două poze tip buletin
4.Copie certificat şcolarizare şi calificare în domeniu/metodă/nivel;
5.Adeverinţă medicală examen oftalmologic (acuitate vizuală) cu vechime de max. 6 luni;
6. Adeverinţă de vechime în domeniul solicitat pentru certificare;
7. Copie carnet de scafandru (acolo unde este cazul);
8.Factori suplimentari de apreciere (autorizaţii ISCIR, CNCAN, GL, LR, etc.)

INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Autoritatea Navală Română, prin intermediul Serviciului Avizări Produse Navale,
Industriale și Supraveghere Piață, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având funcție
de identificare (numele și prenumele solicitantului, naționalitatea, codul numeric personal, domiciliul,
numărul de telefon, seria și numărul actului de identitate, semnătura), datele referitoare la documentele
firmei, datele referitoare la studii și formare profesională precum și funcția deținută în cadrul societății
pentru care se depune cererea de autorizare.
Prelucrarea se realizează prin mijloace mixte, având drept scop înscrierea și examinarea în
vederea obținerii avizelor/autorizațiilor/certificărilor și inspecțiilor în conformitate cu prevederile art.j
din HG 1133/2002 și a OMT 288/04.06.1999.
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie pentru îndeplinirea
scopului sus-menționat.
Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română și
la cerere sunt comunicate următorilor destinatari: instanțe de judecată, procurori, organe de urmărire
penală, dacă sunt necesare desfășurării unei anchete, autorităților publice centrale și locale, armatori și
companii dacă sunt necesare pentru confirmarea valabilității documentelor.
Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează și urmează regulile
de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, arhivare și/sau distrugere stabilite prin
Legea Arhivelor Naționale și 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 intervenție asupra datelor, dreptul de
opoziție, dreptul de restricționare, dreptul la portabilitate, drepturi legate de luarea de decizii
automatizate și de profilare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a face plângere la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, număr de telefon +4 031
8059211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro și de a va adresa justiției.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteți înainta o cerere scrisă, datată și
semnată la Registratura Autorității Navale Române, pe adresa de e-mail RNA@RNA.RO, sau pe
https://PORTAL.RNA.RO la secțiunea Contact/Petiție on-line. Cererii i se va atașa 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 și la numărul de telefon + 4 0372 419880.
Numele și prenumele ........................................
Semnătura..........................................................

