Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţii
conexe activităţilor de transport naval - serviciul de siguranţă remorcajul de manevra al
navelor maritime in porturi:
1. Cerere tip;
2. Copie act constitutiv;
3. Copie certificat de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerţului, care să conţină şi
Codul unic de înregistrare;
4. Certificat constatator eliberat de la Oficiul Registrului Comerţului din care rezultă că
activitatea pentru care se solicită autorizarea este inclusă în obiectul de activitate,
precum şi atestarea faptului că nu e declarat în stare de faliment (original sau copie
legalizată);
5. Împuternicire emisă de operatorul economic referitoare la depunerea şi ridicarea de
documente.
6. Copie de pe documentul din care rezultă că deţin spaţiul adecvat pentru desfăşurarea
activităţii, spaţiu dotat cu staţie radio fixă pentru fiecare zonă de remorcaj de manevră
pentru care solicită autorizarea;
7. Copii de pe documentele din care rezultă că operatorul economic deţine minim un
remorcher în proprietate sau pe baza unui contract de închiriere pe o perioadă de cel
puţin un an de la data solicitării autorizaţiei, iar contractul de inchirere să fie înregistrat
în registrele ANR;
8. Copie de pe certificatele de clasificare, împreună cu anexele acestora emise de o
societate de clasificare recunoscută sau de autoritatea competentă sau certificatul de
siguranţă a construcţiei şi echipamentului navei emis de Autoritatea Navală Română;
9. Copie de pe certificatul de tracţiune la punct fix emis de ANR sau un certificat
echivalent emis de o societate de clasificare recunoscută care să ateste valoarea
tracţiunii la cârlig, cu o vechime nu mai mare de 60 zile de la data solicitării autorizaţiei
sau a reconfirmării anuale.
10. Copie de pe certificatul pentru prevenirea poluării cu ape uzate emis de ANR sau de o
societate de clasificare recunoscută, pentru navele cu un tonaj brut mai mare de 200.
11. Copie de pe documentul care face dovada echipării şi funcţionării a minimum un
remorcher cu sistem de stingere a incendiilor FiFi, pentru operatorii economici care
efectuează remorcajul navelor maritime specializate în transportul produselor petroliere
în danele destinate operării acestor produse.
Documentele vor fi depuse în copie legalizată sau în copie simplă (caz în care persoana
desemnată va face confruntarea copiei cu originalul şi o va certifica)

