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Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 
 Ordin nr. 1417/2012 

din 14/09/2012 
 

Ordin privind măsuri pentru aplicarea 
Regulamentului nr. 2.919/85 (CEE) al Consiliului 
din 17 octombrie 1985 privind stabilirea condiţiilor 

de acces la regimul rezervat prin Convenţia 
revizuită privind navigaţia pe Rin a navelor care 

aparţin navigaţiei pe Rin 
 

Publicat in MOF nr. 660 - 19/09/2012  

   
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 19/09/2012 

 
Actul a intrat in vigoare la data de 19 septembrie 2012 

 

 

Tematici 
 

 

 
    Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 2.919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 
1985 privind stabilirea condiţiilor de acces la regimul rezervat prin Convenţia revizuită privind 
navigaţia pe Rin a navelor care aparţin navigaţiei pe Rin,  
    în conformitate cu prevederile art. 4 lit. A din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Autorităţii Navale Române, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare,  
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  
 
   Art. 1. - Se desemnează Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, ca autoritate 
competentă în scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin ca autoritate în conformitate cu prevederile 
Regulamentului nr. 2.919/85 (CEE) al Consiliului din 17 octombrie 1985 privind stabilirea condiţiilor de 
acces la regimul rezervat prin Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin a navelor care aparţin 
navigaţiei pe Rin.  
   Art. 2. - (1) ANR emite şi retrage Certificatul de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin pentru o 
navă care arborează pavilion român doar dacă proprietarul sau coproprietarul acesteia îndeplineşte 
condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3), respectiv la art. 4 din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor 
din articolul 2 paragraful al treilea din Convenţia revizuită privind navigaţia pe Rin şi a punctelor 1 şi 3 
din Protocolul de semnare a protocolului adiţional nr. 2 la convenţia menţionată din 17 octombrie 
1979, prevăzut în anexa la Regulamentul nr. 2.919/85 (CEE), denumit în continuare Regulamentul de 
aplicare.  
   (2) ANR emite şi retrage Certificatul de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin pentru o navă care 
arborează pavilion străin, altul decât al unui stat semnatar, astfel cum acesta este definit în art. 1 din 
Regulamentul de aplicare, doar dacă proprietarul acesteia sau, în caz de coproprietate, primul 
coproprietar care solicită documentul are domiciliul, reşedinţa ori sediul social în România şi 
îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din Regulamentul de aplicare.  
   (3) ANR emite şi retrage Certificatul de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin pentru o navă care 
arborează pavilionul român doar dacă operatorul acesteia are domiciliul, reşedinţa sau sediul social în 
România şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din Regulamentul de aplicare.  
   Art. 3. - (1) Perioada de valabilitate a Certificatului de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin este 
de maximum un an.  
   (2) Forma şi conţinutul Certificatului de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin sunt prevăzute în 
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  
   (3) Elementele de siguranţă ale Certificatului de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin se stabilesc 
de ANR.  
   (4) ANR emite procedura de obţinere, anulare sau retragere a Certificatului de apartenenţă a navei 
la navigaţia pe Rin şi o publică pe site-ul propriu, www.rna.ro.  
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   Art. 4. - Emiterea de către ANR a Certificatului de apartenenţă a navei la navigaţia pe Rin constituie 
prestare de servicii către proprietarul sau coproprietarul ori către operatorul unei nave şi se tarifează 
în condiţiile legii.  
   Art. 5. - Prezentul ordin se notifică Comisiei Europene şi Comisiei Centrale pentru Navigaţia pe Rin 
(CCNR) prin grija Direcţiei generale transport şi infrastructură - Direcţia navală din cadrul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare.  
   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

514    
p.  

Ministrul transporturilor si infrastructurii, 
Valentin Raducu Preda, 
secretar de stat 
 

    Bucureşti, 14 septembrie 2012.  
    Nr. 1.417.  
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