Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţii de
transport public de pasageri şi/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare:
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. Certificat emis de organele competente (ANAF) care să ateste că nu există obligaţii
restante la bugetul general consolidat – Certificat de atestare fiscală şi să nu fie declaraţi
în stare de faliment;
6. Conducătorul activităţii, să prezinte un certificat de cazier judiciar;
7. Declaraţia de proprie răspundere a acestuia privind ocuparea funcţiei de conducător al
activităţii;
8. Conducătorul activităţii să îşi poată demonstra capacitatea profesională, fie prin
diplome care atestă dobândirea de cunoştinţe în domeniul activităţii pentru care se
solicită autorizarea, prin diplome de licenţă/studii medii sau alte documente echivalente,
emise de către furnizorii de educaţie, de formare profesională sau perfecţionare din
România în domeniul transporturilor navale, fie printr-un document din care să rezulte
o experienţă practică relevantă, de minimum 3 ani, la un operator economic care a
desfăşurat efectiv activitatea pentru care solicită autorizarea;
9. Lista cu nave – să demonstreze că deţin dotarea tehnică minimă necesară desfăşurării
activităţii, navele acestora respectă condiţiile minime în conformitate cu reglementările
în vigoare sub aspectul siguranţei, al protecţiei mediului, al asigurării condiţiilor de
muncă şi de viaţă şi al altor condiţii prevăzute de lege;
10. Să facă dovada că deţin în folosinţă navele, fie prin prezentarea de acte care atestă
proprietatea asupra acestora, fie prin prezentarea unui contract de leasing sau de
închiriere, care le dă dreptul să le utilizeze pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la
data solicitării autorizaţiei, iar contractul să fie înregistrat în registrele ANR;
11. Lista cu personalul navigant – să utilizeze numai personal de execuţie care îndeplineşte
condiţiile necesare sub aspectul confirmării competenţei şi al înmatriculării lui la
autorităţile competente, dacă legea prevede astfel.
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).

