ÎNSCRIERE LA EXAMEN ÎN VEDEREA OBȚINERII
BREVETELOR/CERTIFICATELOR DE CAPACITATE MARITIME

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 la examen se face, atât la sediu cât și prin transmiterea în format electronic,
prin depunerea/transmiterea următoarelor documente:
Înscrierea în format electronic 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)

-

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.

