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

CERERE
pentru certificarea capabilităţii tehnice a producătorilor de produse, servicii şi
echipamente

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
certificarea capabilităţii tehnice ca producător de produse, servicii şi echipamente, în
următoarele domenii :.............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Persoana delegată a reprezenta societatea este ……………………………………………
Anexez documentele necesare pentru certificarea capabilităţii tehnice ca producător de
produse servicii şi echipamente a societăţii 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 certificării capabilităţii tehnice a producătorilor de
produse, servicii şi echipamente, în conformitate cu Norma tehnică ANR, cod MT. RNR –
NT 1/2-99, aprobată prin OMT nr.288/04.06.1999
1. Datele de identificare ale producătorului (copie după statut, cod fiscal şi
certificat de înmatriculare la RC);
2. Descrierea capacităţilor de producţie ale producătorului incluzând spaţii,
ateliere, dotări tehnice etc.;
3. Descrierea planului şi a facilităţilor de control, echipamentelor pentru încercări
mecanice/tehnologice şi analize chimice, control nedistructiv, după caz. Dacă
societatea nu dispune de aceste facilităţi e necesară o listă de laboratoare de
încercări/probe sau analize acreditate cu care firma colaborează;
4. Planul sumar al calităţii şi date privitoare la calitate din Sistemul de Asigurare
a Calităţii, dacă există (organigramă, planuri de control relevante);
5. Lista cu principalii furnizori de materiale, echipamente şi subansamble;
6. Buletine de încercări, probe şi analize eliberate, relevante pentru domeniul de
certifiare solicitat (în copie);
7. Câte o tehnologie (procedură de lucru) relevantă fiecărui domeniu pentru care
se solicită certificarea;
8. Date asupra factorilor suplimentari de apreciere, dacă există.
*Suplimentar se cer buletine de verificare metrologică eliberate de către INM pentru
aparatura de măsură şi control folosită.
Obs. Pentru relaţii suplimentare privind documentele necesare întocmirii dosarului
pentru certificarea capabilităţii tehnice a producătorilor, persoana de contact este dl.ing.
Viorel Pop sau dl.ing.Marius Hainăroşie 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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