Agentul economic……………………………………………………………….……..
Nr., de înregistrare din registrul de evidenţă al acestuia……………………………….

CERERE
pentru acordarea/reconfirmarea autorizării producătorilor/reparatorilor de containere
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……....………..,
cod IBAN ………....................................................................................……….deschis la
banca……………………………….………, cod fiscal nr…………................……, solicit
acordarea/reconfirmarea autorizării ca producător/reparator de containere.
Persoana delegată a reprezenta organizaţia este ……………………………………………
Documentele necesare pentru acordarea/reconfirmarea autorizării ca producător/reparator
de containere conform Anexei.

Semnătura conducătorului
şi ştampila agentului economic

Autorităţii Navale Române

1)

Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociaţiei
familiale.
2)
Se înscrie adresa completă.
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Anexa

Documentele necesare în vederea autorizării producătorilor/reparatorilor de containere în
conformitate cu Reguli ANR pentru construcţia şi supravegherea tehnică a containerelor,
Cod MT.RNR – CC - 99, aprobate prin OMT nr.286/04.06.1999.
1.- Descrierea fluxului tehnologic, a tehnologiei de fabricaţie/reparaţie;
2.- Dotarea cu utilaje de excuţie, control şi încercare a containerelor;
3.- Sistemul de control al calităţii;
4.- Declaraţia oficială transmisă ANR privind obligaţia de a îndeplini necondiţionat
următoarele cerinţe:
a) – să prezinte pentru inspecţie orice container executat conform tipului
constructiv acceptat;
b) – să fixeze Placa de siguranţă CSC numai pe containerele care corespund tipului
constructiv acceptat;
c) – să supună aprobării ANR orice modificare a tehnologiei de execuţie/reparaţie
şi control a containerelor;
d) – să supună aprobării ANR orice modificare constructivă a elementelor
containerului care ar putea afecta conformitatea construcţiei ci cerinţele din reguli
şi normative;
e) – să fixeze placa de siguranţă CSC numai după obţinerea aprobării modificărilor
de către ANR;
f) – să ţină evidenţa containerelor fabricate/reparate în conformitate cu diferite
tipuri constructive acceptate;
g) – să informeze în timp util ANR începerea fabricaţiei/reparaţiei unei noi serii de
containere cu tipul constructiv acceptat.
5. Dovada sudorilor autorizaţi/recunoscuţi ANR.
Obs. Pentru relaţii suplimentare privind documentele necesare întocmirii dosarului
pentru autorizarea producătorilor sau reparatorilor de containere, persoana de contact
este dl.ing. Alexandru Rotaru din cadrul Autorităţii Navale Române – Direcţia de
Inspecţii şi Securitate Navală - Biroul Avizări Produse Navale şi Industriale – Bucureşti,
tel/fax 021 3368215;021 3368216; 021 3368217.
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