Eliberarea atestatului de confirmare pentru brevet (ABV) şi pentru certificatul de capacitate
(ACC)
Posesorul unui brevet/ certificat de capacitate va solicita eliberarea unui atestat de confirmare
printr-o cerere tip (F02ECPN05) completată.
Solicitantul va completa cererea cu toate datele de identificare, precum şi cu toate datele cerute
pentru brevetul/certificatul de capacitate pentru care solicită eliberarea atestatului.
Actele necesare eliberării atestatului de confirmare sunt următoarele:
- cerere personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copie certificată conform cu originalul după certificatele de absolvire a cursurilor obligatorii
în materie de siguranţă maritimă specifice funcţiei;
Pentru funcţiile de şef mecanic şi ofiţer mecanic secund, în cazul în care solicitantul nu deţine
cursul pentru propulsie cu turbine cu abur sau gaze, se va trece în atestatul de confirmare limitarea
“Nu pentru propulsie cu turbine cu abur sau gaze”.
Pentru funcţiile comandant costier şi ofiţer punte costier, se va trece în atestatul de confirmare
limitarea „Până la 24 Mm de la liniile de bază”.
Valabilitatea atestatului va fi dată de valabilitatea brevetului/certificatului de capacitate deţinut.
Eliberarea atestatului pentru funcţia de radiooperator GMDSS (ACC)
Atestatul pentru funcţia de radiooperator GMDSS se eliberează în baza următoarelor documente:
- copie certificată conform cu originalul după certificatul de absolvire a cursului GMDSS,
efectuat prin CERONAV, în termen de valabilitate;
- copie certificată conform cu originalul după certificatul de radiooperator GMDSS eliberat de
ANCOM;
- copie certificată conform cu originalul după certificatele de absolvire a cursurilor obligatorii
în materie de siguranţă maritimă specifice funcţiei;
- aviz medico-psihologic valabil pe funcţie valabil sau copie certificată conform cu originalul a
acestuia.
Pentru eliberarea atestatului de radiooperator GMDSS solicitat, se vor lua în considerare
valabilitatea certificatelor de absolvire obligatorii (valabilitatea va fi dată de cel mai vechi curs
obligatoriu efectuat).
Eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor care
transportă produse petroliere şi chimice (curs bazic - FOC) şi care transportă gaze lichefiate
(curs bazic - FLG)
Documentele necesare eliberării atestatelor de tip FOC/FLG sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copii certificate conform cu originalul ale certificatelor de absolvire a cursului de pregătire de
bază pentru atribuţiuni la bordul navelor care transportă produse petroliere şi chimice/gaze
lichefiate (după caz);

ANR poate elibera la solicitare atestate de tip FOC/FLG şi pentru personalul navigant străin care
face dovada efectuării cursurilor de pregătire de bază la CERONAV şi îndeplinesc condiţiile legale
în vigoare. În acest caz, se va deschide foaia matricolă scrisă (registrul de evidenţă a personalului
navigant străin) şi electronică cu datele personale ale navigatorului şi se va înscrie în acestea
atestatul eliberat.
La prima eliberare perioada de valabilitate a atestatului de tip FOC/FLG se acordă până la
expirarea certificatului de absolvire respectiv.
Atestatul de tip FOC/FLG se poate elibera odată cu atestatele tip SOT/SCT/SLG în regim de
reconfirmare (continuitatea competenţei profesionale). Perioada de valabilitate a atestatului nou
eliberat va fi de 5 ani de la data solicitării.
Eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni specifice la bordul navelor
care transportă produse petroliere (curs avansat - SOT), care transportă produse chimice
(curs avansat - SCT) şi care transportă gaze lichefiate (curs avansat - SLG)
Documentele necesare eliberării atestatelor de tip SOT/SCT/SLG sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copii conforme cu originalul ale certificatelor de absolvire a cursului de pregătire avansată
pentru atribuţiuni la bordul navelor care transportă produse petroliere şi chimice/gaze lichefiate
(după caz);
La depunerea dosarului se va verifica existenţa şi valabilitatea atestatului de tip FOC/FLG (după
caz);
Condiţiile de eliberare a atestatelor de tip SOT/SCT/SLG sunt:
1. La prima eliberare a atestatelor de tip SOT/SCT/SLG, prezintă adeverinţă de la bordul navei
confirmată de comandant sau de la agenţia de crewing, cu următoarele specificaţii:
- 3 luni de stagiu de îmbarcare aprobat la bordul navelor care transportă produse
petroliere, produse chimice sau gaze lichefiate operate în foaia matricolă (după caz);
sau
- are un stagiu de îmbarcare aprobat la bordul navelor care transportă produse petroliere,
produse chimice sau gaze lichefiate de cel puţin o lună, într-un post supranumerar,
operat în foaia matricolă, care include 3 operaţiuni de încărcare şi 3 operaţiuni de
descărcare (după caz);
În ambele cazuri, atestatul de tip FOC/FLG (în funcţie de solicitare) trebuie să fie valabil.
2. La reconfirmarea atestatelor de tip SOT/SCT/SLG (continuitatea competenţei profesionale),
condiţiile sunt:
- 3 luni de stagiu de îmbarcare aprobat la bordul navelor care transportă produse
petroliere, produse chimice sau gaze lichefiate (după caz), în ultimii 5 ani, adnotată în
foaia matricolă sau reface cursul de pregătire avansată prin CERONAV;
- atestatul de tip FOC/FLG să fie valabil sau, în caz contrar, se poate elibera odată cu
atestatele tip SOT/SCT/SLG în regim de reconfirmare.
Perioada de valabilitate a atestatului de tip SOT/SCT/SLG reconfirmat va fi de 5 ani de la data
solicitării.

Perioada de valabilitate a atestatului de tip SOT/SCT/SLG se acordă la prima eliberare până la
expirarea certificatului de absolvire respectiv, sau 5 ani de la data solicitării în caz de reconfirmare
(continuitatea competenţei profesionale). În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de stagiu
pentru reconfirmarea atestatului şi reface cursul de pregătire avansată prin CERONAV,
valabilitatea atrestatului (după caz) va fi de 5 ani de la data absolvirii cursului.
Eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor pentru
exploatarea plutelor şi a bărcilor de salvare, altele decât bărcile rapide de salvare (PBS) şi
eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor pentru
exploatarea bărcilor rapide de salvare (BRS)
Documentele necesare eliberării atestatelor de tip PBS/BRS sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copii conforme cu originalul ale certificatelor de absolvire eliberate de CERONAV;
- la eliberarea atestatului de tip BRS se verifică existenţa şi valabilitatea atestatului PBS;
Atestatul pentru utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare altele decât bărcile
rapide de salvare (PBS) va fi eliberat atât personalului navigant român cât și personalului navigant
străin care dovedeşte efectuarea unui stagiu de îmbarcare de cel puțin 6 luni şi care posedă
certificatul de absolvire „Competența în utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de
salvare altele decât bărcile rapide de salvare” efectuat la CERONAV.
Atestatul pentru bărci rapide de salvare (BRS) va fi eliberat persoanelor care dețin atestatul de tip
PBS eliberat de ANR pentru utilizarea mijloacelor de supraviețuire și a bărcilor de salvare altele
decât bărcile rapide de salvare și certificatul de absolvire "Competenţa în utilizarea bărcilor rapide
de salvare" efectuat la CERONAV.
Perioada de valabilitate a atestatului de tip PBS/BRS se acordă până la expirarea certificatului de
absolvire respectiv.
Eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor de ofiţer
responsabil cu securitatea navei (SSO)
Documentele necesare eliberării atestatelor de tip SSO sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copie certificată conform cu originalul după certificatul de absolvire eliberat de CERONAV;
Atestatul care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor de ofiţer responsabil cu
securitatea navei va fi eliberat personalului navigant care dovedeşte un stagiu de îmbarcare de cel
puțin 12 luni şi posedă cunoştinţe privind operarea navelor şi deţine certificatul de absolvire
„Ofiţer responsabil cu securitatea navei” efectuat la CERONAV.
Atestatul de tip SSO nu are termen de reconfirmare.
Eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor care fac
obiectul Codului IGF (FIGF/SIGF)
Documentele necesare eliberării atestatului de tip FIGF sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;

- copia certificată conform cu originalul a certificatului de absolvire a cursului de pregătire de
bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul codului IGF;
Atestatul de tip FIGF poate fi eliberat, fără a deţine un certificat de absolvire a cursului de pregătire
de bază pentru serviciul pe navele care fac obiectul codului IGF, personalului navigant care deţine
atestate de tip FLG şi SLG, aflate în termen de valabilitate. În acesată situaţie, personalul navigant
depune următoarele documente:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copii certificate conform cu originalul a atestatelor de tip FLG și SLG, aflate în termen de
valabilitate.
Perioada de valabilitate a atestatului de tip FIGF se acordă până la expirarea certificatului de
absolvire respectiv.
Documentele necesare eliberării atestatului de tip SIGF sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copia certificată conform cu originalul a certificatului de absolvire a cursului de nivel avansat
pentru navele care fac obiectul codului IGF;
- dovada efectuării a cel puţin o lună de stagiu de îmbarcare care include 3 operaţiuni de
buncherare la bordul navelor maritime care fac obiectul codului IGF (două dintre operaţiunile
de buncherare pot fi înlocuite printr-o pregătire aprobată pe simulator).
- copia certificată conform cu originalul a atestatului de tip FIGF, aflat în termen de valabilitate.
sau
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copia certificată conform cu originalul a atestatului de tip FIGF aflat în termen de valabilitate;
- dovada efectuării a cel puţin o lună de stagiu de îmbarcare aprobat care include 3 operaţiuni de
buncherare la bordul navelor maritime care fac obiectul codului IGF (două dintre operaţiunile
de buncherare pot fi înlocuite printr-o pregătire aprobată pe simulator); sau
- 3 operări de marfă la bordul unei nave care transportă gaze lichefiate;
- stagiu de 3 luni în ultimii 5 ani la bordul navelor care fac obiectul codului IGF; sau
- stagiu de 3 luni în ultimii 5 ani la bordul navelor care transportă combustibili care fac obiectul
Codului IGF sau la bordul navelor care utilizează gaze sau combustibili cu punct de aprindere
scăzut drept combustibil.
La reconfirmarea atestatelor de tip SIGF (continuitatea competenţei profesionale), condiţiile sunt:
- să deţină atestatele tip FIGF şi SIGF; sau
- să deţină certificatul de absolvire a cursului de pregătire pentru operaţiunile legate de
marfă la bordul navelor care fac obiectul codului IGF.
Perioada de valabilitate a atestatului de tip SIGF se acordă la prima eliberare până la expirarea
certificatului de absolvire respectiv, sau 5 ani de la data solicitării în caz de reconfirmare
(continuitatea competenţei profesionale).

Eliberarea atestatului care confirmă îndeplinirea de atribuţiuni la bordul navelor care fac
obiectul Codului Polar (FPOW/SPOW)
Documentele necesare eliberării atestatului de tip FPOW sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copia certificată conform cu originalul a certificatului de absolvire a cursului de pregătire de
bază pentru navele care operează în apele polare, conform cerinţelor Codului polar;
Perioada de valabilitate a atestatului de tip FPOW se acordă până la expirarea certificatului de
absolvire respectiv.
Documentele necesare eliberării atestatului de tip SPOW sunt următoarele:
- cererea personală tipizată, completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga
responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le prezintă;
- copia certificată conform cu originalul a certificatului de absolvire a cursului de pregătire nivel
avansat pentru navele care operează în apele polare, conform cerinţelor Codului polar avansat;
- atestatul de tip FPOW, aflat în termen de valabilitate;
- stagiu de îmbarcare de 2 luni în compartimentul punte la nivel managerial sau în timpul
îndeplinirii sarcinilor serviciului de cart la nivel operațional în apele polare SAU alt stagiu de
îmbarcare echivalent aprobat.
Perioada de valabilitate a atestatului de tip SIGF se acordă până la expirarea certificatului de
absolvire respectiv.

