În atenția tuturor celor interesați

În conformitate cu prevederile art.12 alin.4 din ANEXA nr.3 aprobată prin HG
nr.1090/2021, modificată și completată prin H.G. nr.1130/2021, accesul în incinta Autorității
Navale Române, a Căpităniilor Zonale, a Căpităniilor de Port și a Oficiilor de Căpitănie este permis
doar celor care fac dovada:
1.

vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare,
2. care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore
3. care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
4. care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2.
Dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin
scanarea codului QR al certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pentru
verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date
sau informații din certificatul verificat.
Prin excepție de la cele menționate mai sus, în cazuri urgente, persoanele care nu pot face
dovada că se află într-una din situațiile enumerate vor putea beneficia de serviciile instituției în
afara sediilor/ facilităților/birourilor amenajate, în acest scop , cu respectarea strictă a măsurilor de
prevenire și combatere a răspândirii virusului COVID 19.
În astfel de situații, solicitantul va face dovada urgenței cu documente justificative, iar plata se
va face în numerar.
Accesul la serviciile oferite personalului navigant maritim se va face exclusiv pe bază de
programare cu îndeplinirea condițiilor enumerate mai sus și doar în intervalul de lucru cu publicul:
Luni – Joi 9:00-12:00 și 12:30-15:30
Vineri 9:00-12:30
Pentru programare, persoanele interesate vor accesa link-ul: https://programari.rna.ro/
Pentru înscrierea la examen în vederea obținerii brevetelor/certificatelor de capacitate
maritime, cei interesați vor accesa link-ul pus la dispoziție pe pagina instituției www.portal.rna.ro
în secțiunea Personal Navigant – Înscriere la examen în vederea obținerii brevetelor/certificatelor
de capacitate maritime.
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