
! Înscrierea la examen se face exclusiv prin transmiterea  

documentelor în format electronic ! 

 

ÎNSCRIERE LA EXAMEN ÎN VEDEREA OBȚINERII 

BREVETELOR/CERTIFICATELOR DE CAPACITATE MARITIME 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, accesul în sala de evaluare a Autorității Na-

vale Române, este permis doar celor: 

-  care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,  

- care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore  

- care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu viru-

sul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,  

- care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectă-

rii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se realizează 

prin scanarea codului QR al certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 pen-

tru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de 

date sau informaţii din certificatul verificat. 

 

 

Sesiunile de evaluare se organizează săptămânal pe o perioadă de trei zile, începând în 

fiecare luni din săptămână. Înscrierile se fac cu două-trei săptămâni înaintea începerii sesiunii de 

evaluare.  

 

Înscrierea online la evaluare se poate face astfel:  

Prin completarea fişelor de înscriere, a acordului şi prin expedierea acestora însoţite de 

următoarele documente pe mail la examinare@rna.ro : 

 

1. Comandant, Ofițer punte secund, Șef mecanic și Ofițer mecanic secund: 

- Carnet de marinar (prima pagină) 

- Diploma de licență 

- Adeverință de promovare la nivel managerial  

- Certificat medico-psihologic (apt pentru funcția pe care se candidează) 

mailto:examinare@rna.ro


- Adeverinţă de absolvire a cursului „Evaluarea competenţelor pe simulator” 

 

2. Ofițer punte, ofițer mecanic și ofițer electrician: 

- Carnet de marinar (prima pagină) 

- Diploma de licență (sau adeverință) 

- Certificat medico-psihologic (apt pentru funcția pe care se candidează) 

- Adeverinţă de absolvire a cursului „Evaluarea competenţelor pe simulator” 

- Adeverință de promovare a evaluării a stagiului de practică 

- Jurnal de practică (pagina cu datele personale şi cea cu ştampilele de la nave) 

 

3. Timonier, motorist, electrician: 

- Carnet de marinar (prima pagină) 

- Diploma de studii (sau adeverință pentru studenți) 

- Adeverință/diplomă/certificat de calificare (pentru electrician) 

- Certificat medico-psihologic (apt pentru funcția pe care se candidează) 

- Adeverinţă de absolvire a cursului de specializare/calificare (unde este cazul) 

- Jurnal de practică (pentru studenți și pentru motorist) 

- Adeverință de la bordul navei prin care se confirmă perioada de cart (pentru timonier) 

 

4. Șef timonier, ajutor ofițer mecanic: 

- Carnet de marinar (prima pagină) 

- Diploma de studii  

- Adeverință de absolvire a cursului de specializare 

- Certificat medico-psihologic (apt pentru funcția pe care se candidează) 

5. Conducător de șalupă, șef de echipaj, marinar (reconfirmare), fitter, pompagiu, 

Căpitan maritim-portuar, Ofițer de punte maritim-portuar, Şef mecanic maritim -

portuar, Ofiţer mecanic maritim -portuar, Ofiţer electrician maritim-portuar: 

- Carnet de marinar (prima pagină) 

- Diploma de studii  

- Adeverință de absolvire a cursului de specializare (unde este cazul) 



- Certificat medico-psihologic (apt pentru funcția pe care se candidează) 

 

După verificarea documentelor, un operator va confirma prin mail înscrierea 

dumneavoastră în sesiunea de evaluare.  

 

Aveţi obligativitatea ca înainte de începerea examenului să vă prezentaţi la ghişeul 7 

(Înscriere evaluare) cu documentele în original pentru confruntare şi pentru efectuarea 

plăţii tarifului conform normelor legale în vigoare.  

 

Pentru candidații declarați: nepromovat, restanțier sau neprezentat, 

înscrierea/reînscrierea se face doar prin completarea formularelor/fișelor 

necesare înscrierii și transmiterea lor fără alte documente. Se va face 

mențiunea situației în care se află candidatul. 
 

Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că dimensiunea maximă a unui mail este de 9 MB,iar 

pentru ca dimensiunea unui document scanat să fie cât mai mică se va evita formatul bmp şi 

png, de preferat ar fi jpg. 

 

În contextul limitării la maxim a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, 

candidații la examene în vederea obținerii  brevetelor/certificatelor de capacitate trebuie să 

respecte următoarele măsuri:         

  

* se vor prezenta la examen doar la data și ora afișată în programare    

* vor purta pe întreaga perioadă mască/eșarfă care să acopere atât gura cât și nasul  

* vor aștepta în fața instituției pentru a fi conduși de către personalul desemnat în sala de 

evaluare            

* pentru evitarea aglomerării,  accesul și/sau staționarea pe holul instituției sunt interzise 

            

 Dacă prezentați simptome ca: febră, tuse, durere în gât, dureri de cap, respirați mai 

greu, vă dor brațele și picioarele, rămâneți acasă       

             

             

     


