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

CERERE
pentru aprobare de tip a echipamentelor şi produselor
pentru nave maritime prevăzute de convenţiile internaţionale
la care România este parte,
conform Hotărârii Guvernului României
nr. 494/2006

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 aprobare de tip pentru
produsul/echipamentul ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..3)
Persoana delegată a reprezenta organizaţia este ……………….………………………. .
Anexez documentele necesare pentru această aprobare de tip, conform Anexei.

Semnătura conducătorului
şi ştampila agentului economic

Autorităţii Navale Române
_________
1)
2)
3)

Se înscrie denumirea agentului economic sau numele persoanei fizice ori al asociaţiei familiale.
Se înscrie adresa completă.
Se vor trece produse sau echipamente care se încadrează în anexa 1 şi/sau 2 la Ordinul ministrului lucrărilor publice
transporturilor şi locuinţei nr.582/2003 pentru care se solicită aprobarea de tip.
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ANEXA

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APROBARE DE TIP A
ECHIPAMENTELOR ŞI PRODUSELOR PENTRU NAVE
MARITIME PREVĂZUTE DE CONVENŢIILE INTERNAŢIONALE
LA CARE ROMÂNIA ESTE PARTE,
conform Hotărârii Guvernului României
nr. 494/2006

1. Cererea de aprobare de tip
2. O declaraţie scrisă care să ateste că aceeaşi cerere nu a fost prezentată în acelaşi
timp şi unui alt organism notificat;
3. Documentaţia tehnică a produsului/echipamentului
Modul de întocmire a documentelor menţionate mai sus şi desfăşurarea
procedurii de autorizare se vor realiza conform Hotărârii Guvernului României

nr. 494/2006 publicată în Monitorul Oficial nr.414 bis din 12.05.2006.
Obs. Pentru relaţii suplimentare privind documentele necesare întocmirii dosarului
pentru aprobarea de tip , persoana de contact este dl.ing. Viorel Pop 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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