Recunoașterea brevetelor și a certificatelor de capacitate emise de către un alt stat pentru
efectuarea serviciului la bordul navelor sub pavilion român

Recunoaşterea brevetelor/certificatelor de capacitate emise de alte autorităţi maritime pentru
efectuarea serviciului la bordul navelor sub pavilion român se va face numai pe baza unui
protocol de recunoaştere pentru Statele semnatare ale Convenţiei STCW sau în conformitate cu
prevederile OMT 1252/2014 care transpune: prevederile art. 3 pct. 2, 3 şi 5 din Directiva
2005/45/CE privind recunoaşterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre
şi de modificare a Directivei 2001/25/CE; şi Directiva 2008/106/CE privind nivelul minim de
formare a navigatorilor, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2012/35/CE.
Nu vor fi recunoscute brevetele/certificatele de capacitate emise de/sau sub autoritatea unui stat
care nu este parte la Convenţia STCW.
Nu vor fi acceptate ca bază pentru recunoaştere, atestatele de recunoaştere emise anterior, conform
Regulii I/10, de către o administraţie sau autoritate maritimă a unui alt Stat Parte la Convenţia
STCW.
Recunoaşterea brevetului/certificatului de capacitate este autentificată prin emiterea unui atestat
de recunoaştere în baza următoarelor documente:
- cerere personală (vezi formular) completată şi semnată de solicitant prin care îşi asumă
întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi legalitatea documentelor pe care le
prezintă;
- brevetul/certificatul de capacitate în termen de valabilitate;
- certificat de operator GMDSS (în caz că este document separat) în termen de valabilitate;
- atestat de confirmare a brevetului/certificatului de capacitate deţinut în termen de
valabilitate (după caz);
- document de identitate;
- solicitare de la o companie armatoare sau operatoare de nave sub pavilion român;
- 2 fotografii 3/4 (sau în format electronic);
- vizita medico-psihologică pentru funcţia deţinută valabilă;
- semnătura solicitantului (sau în format electronic);
Cererea şi actele vor fi depuse la Serviciul Examinări Confirmări STCW Autorizare Furnizori de
Formare Profesională și Agenții de Crewing (sau trimise în format electronic la adresele
rna@rna.ro sau examinare@rna.ro ).
Persoana desemnată verifică dacă:
- cererea este completată corect;
- documentele însoţitoare sunt autentice şi corespund cu cele specificate în cererea tip;
- există un protocol de recunoaştere a brevetelor/certificatelor de capacitate semnat între
ANR şi administraţia sau autoritatea maritimă a statului respectiv, după caz.
Dacă rezultatul verificărilor preliminare este pozitiv, se solicită în scris prin fax sau prin e mail
autorităţii maritime din statul care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate original confirmarea
autenticităţii documentelor prezentate de solicitant.

În perioada verificărilor, serviciul EC STCW AFFP AC va lua măsurile necesare pentru a se
asigura de nivelul de cunoştinţe din domeniul legislaţiei maritime naţionale pentru personalul
deţinător de brevete nivel managerial care se va face prin:
parcurgerea unui curs aprobat de legislaţie maritimă (printr-o instituţie de educaţie,
instruire sau formare profesională aprobată), sau
evaluarea cunoştinţelor de legislaţie folosindu-se teste cu întrebări cu răspunsuri multiple.
Pentru evaluarea cunoştinţelor de legislaţie naţională relevantă în vederea emiterii atestatului de
recunoaştere pentru personalul navigant maritim nivel managerial, se nominează o comisie de
evaluare prin Decizie a Directorului General. Lucrările de evaluare sunt concepute sub forma unor
întrebări cu răspunsuri multiple, iar punctajul minim necesar pentru a fi declarat promovat este de
70% (nota 7.00).
După îndeplinirea tuturor condiţiilor de mai sus şi primirea confirmării de autenticitate şi
valabilitate a documentelor, se va propune aprobarea sau respingerea cererii.
Autoritatea Navală Română cooperează pe deplin cu administrațiile statelor membre ale Uniunii
Europene și a altor state cu care are semnate protocoale de recunoaștere în conformitate cu
prevederile Convenției STCW și oferă, la cerere, toate informațiile relevante cu privire la cazurile
individuale, cu respectarea normelor de protecție a datelor, în conformitate cu legislația privind
protecția datelor cu caracter personal și respectarea obligației de confidențialitate.
PROTOCOALE SEMNATE DE ANR ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
REGULII I/10 DIN CONVENŢIA STCW
Protocoale de recunoaştere a certificatelor de competenţă româneşti:
1. Antigua & Barbuda – Department of Marine Services and Merchant Shipping*
2. Olanda – Ministry of Transports, Public Works and Water Management *
3. Liberia – Bureau of Maritime Affairs*
4. Marshall Island – Office of Maritime Administrator*
5. Bahamas – Bahamas Maritime Authority*
6. Vanuatu – Deputy Commissioner of Maritime Affairs*
7. Barbados – Barbados Ships’ Registry*
8. Commonwealth of Dominica – Maritime Administration*
9. Panama – Panama Maritime Authority*
10. Germania – Maritime Authority of The Federal Republic of Germany*
11. Franta – Ministere de L’Equipment, des Transports et du Logement*
12. Belize – International Merchant Marine Registry of Belize*
13. Isle of Man – Marine Administration*
14. Luxembourg – Commissariat aux affaires Maritimes*
15. Norvegia – Norwegian Maritime Directorate*
16. Japonia – International Affairs, Seafarers Policy Division, Maritime Bureau
17. Portugalia- Instituto Portuario e dos Transportes Maritimos
18. Cambodgia – Ministry of Public Works and Transport*
19. St. Vincent and the Grenadines – St. Vincent and the Grenadines Maritime
Administration

20. Vietnam- Vietnam Maritime Administration
21. St. Kitts & Nevis – St. Kitts and Nevis International Ship Registry
22. New Zealand – Maritime New Zealand
23. Republica Serbia – Ministry for Infrastructure, Sector for Waterborne Transport and
Safety of Navigation
24. Elveţia – Directorate for International Public Law
25. Palau – The Palau International Ship Registry
Protocoale de recunoaştere reciprocă;
1. Hong Kong – Marine Department*
2. Singapore – Maritime and Port Authority of Singapore*
3. Regatul Unit al Marii Britanii – Maritime and Coast Guard Agency*
4. Italia – Ministerio delle Infrastrutture e dei Transporti*
5. Federatia Rusa – Ministry of Transport of the Russian Federation*
6. Filipine – Maritime Training Council*
7. Australia – Australian Maritime Safety Authority*
8. Ukraina – Inspectorate for Training and Certification for Seafarers*
9. Polonia – Ministry of Infrastructure*
10. Malaiezia – Marine Department*
11. Grecia– Ministry of Mercantile Marine*
12. Malta – Malta Maritime Authority*
13. Indonezia – Directorate General of Sea Communication*
14. Turcia – Undersecretariat for maritime affairs*
15. Africa de sud – South African Administration
16. Georgia – Maritime Transport Administration
17. Cipru – Department of Merchant Shipping
18. Belgia – Directorate-General Maritime Transport
19. Iordan – Jordan Maritime Authority
20. Egipt – The Egyptian Authority for Maritime Safety
21. Republica Korea – The Ministry of Oceans and Fisheries

