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AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 
Nr…………. / …………………  

 
 
                                                              
 

DOMNULE  DIRECTOR, 
 

Subsemnatul ……………………………………………..…, posesor  al carnetului de serviu 
nr. ……… eliberat de  ………………………………………………………………………. 

 
Vă rog să-mi aprobaţi: 
 

  □ ELIBERAREA UNEI COPII DUPĂ FOAIA MATRICOLĂ 

    □ PRELUNGIREA CARNETULUI DE SERVICIU 

         □  ADNOTARE  STAGIU (TIMPII DE NAVIGAŢIE)  

   
efectuat pe funcţia de ……………………………………... 

  de la data…………………. / până la data………………… total… zile…….. 
  de la data…………………. / până la data………………… total… zile…….. 
  de la data…………………. / până la data………………… total… zile…….. 

de la data…………………. / până la data………………… total… zile…….. 
  de la data…………………. / până la data………………… total… zile…….. 
  de la data…………………. / până la data………………… total… zile…….. 
 
 
Faţă de cele de mai sus declar că îmi asum întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi          

legalitatea  documentelor pe care le prezint şi  le anexez în susţinerea acestei cereri. 
 
             
Data………………………. 
 
                                                                                           Semnătura 
 
                                                                            …………………………….. 

 
                                                Chitanţa nr. ....………...din……..............……. 
                                                Primit documente şi verificat condiţiile legale 

 
………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
Operaţiunile de pe prezentul formular sunt efectuate în conformitate cu OG nr.42/1997 şi HG nr.245/2003 



            
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ 

DIRECȚIA PERSONAL NAVIGANT 
 
 

INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 Autoritatea Navală Română, prin intermediul Direcţiei Personal Navigant, prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal având funcţie de identificare (numele şi prenumele 
solicitantului, prenumele părinţilor, data şi locul naşterii, naţionalitatea, codul numeric personal, 
domiciliul, numărul de telefon, seria și numărul actului de identitate, imaginea, semnătura), datele 
fizionomice, datele privind starea de sănătate, datele referitoare la documentele de navigație (seria şi 
numărul), datele referitoare la studii și formare profesională, perioade de angajare.  

Prelucrarea se realizează prin mijloace mixte, având drept scop, în conformitate cu 
prevederile Convenţiilor la care România este parte semnatară: emiterea și evidența documentelor 
personalului navigant român, a certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de 
agrement; înscrierea şi examinarea în vederea obţinerii documentelor; eliberarea şi evidenţa 
documentelor de aprobare şi a autorizaţiilor. 

Furnizarea datelelor dumneavoastră cu caracter personal este obligatorie pentru 
îndeplinirea scopului sus-menţionat. 

Datele personale prelucrate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română şi 
la cerere sunt comunicate următorilor destinatari: instanţe de judecată, procurori, organe de urmărire 
penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete, autorităţi/administraţii maritime, organizaţii 
internaţionale maritime, armatori şi companii dacă sunt necesare pentru confirmarea valabilității 
documentelor.  

Toate documentele care conțin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează 
regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin 
Legea Arhivelor Naționale şi prin proceduri interne. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul General de Protecția Datelor) 
beneficiați de dreptul la informare, dreptul de acces la date și de intervenţie asupra datelor, dreptul de 
opozitie, dreptul de restricționare, dreptul la portabilitate, drepturi legate de luarea de decizii 
automatizate și de profilare. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a face plangere la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, telefon +4 031 8059211, e-mail 
anspdcp@dataprotection.ro și de a va adresa justiției. 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, puteţi înainta o cerere scrisă, datată şi 
semnată la Registratura Autorităţii Navale Române,  pe adresa de e-mail RNA@RNA.RO, sau pe 
https://PORTAL.RNA.RO la secţiunea Contact/Petiţie on-line. Cererii i se va ataşa o copie lizibilă 
după actul de identitate al solicitantului. 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Navale 
Române poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@rna.ro şi la numarul de telefon + 4 0372 419880.  

 
Numele și prenumele ........................................ 
 
Semnătura..........................................................  


