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Măsuri specifice pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
pe perioada stării de alertă
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 55 din 15 mai 2020, privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 şi luând în considerare dispoziţiile
Hotărârii C.N.S.U. nr.24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a
măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de
virusul SARS-CoV-2, Autoritatea Navală Română a dispus următoarele :
1. Măsuri specifice privind activitatea în domeniile specifice de înmatriculări personal
navigant maritim și examinări, pe perioada stării de alertă
a) Reguli de organizare și desfășurare a activităților specifice de înmatriculări personal navigant
maritim, în spațiile special destinate:
- accesul se realizează astfel încât să nu existe persoane în așteptare în interiorul instituției,
avându-se în vedere asigurarea unei suprafeţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță
minimă de 2 m, între oricare 2 persoane apropiate;
- accesul persoanelor în instituție se va realiza doar după verificarea :
 temperaturii corporale, care nu trebuie să depășească 37,30C;
 existenţei măştii care să acopere nasul şi gura, portul acesteia fiind obligatoriu pe
toată perioada şederii în interiorul instituţiei;
- dezinfecția mâinilor la dispozitivele montate pentru acest scop, în cadrul instituției,
- respectarea oricăror alte reguli impuse de personalul desemnat de instituţie, în vederea
prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2.
b) Reguli de organizare şi desfăşurare a examenelor
- candidaţii se vor prezenta la examene la orele stabilite, conform programării;
- numărul candidaţilor prezenţi în sala de examen, în acelaşi timp, a fost redus cu 50%, de
la 12 candidaţi, la maximum 6 candidaţi;
- accesul în sala de examene se va face cu permisiunea personalului ANR desemnat şi
numai după verificările privind accesul în instituţie, prevăzute la pct. a);
- se va efectua dezinfecţia mâinilor la dispozitivele montate în acest scop.
2. Măsuri specifice privind persoanele care se vor prezenta la sediile instituției
- În cazul persoanelor care se vor prezenta la sediile instituției, accesul acestora va fi
permis exclusiv la intrarea principală, de la parterul clădirii;
- Accesul persoanelor în instituție se va realiza doar după respectarea următoarelor reguli:
 verificarea temperaturii corporale, care nu trebuie să depășească 37,30C;
 portul obligatoriu al măștii în permanență, care pentru o protecție eficace
trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
 dezinfecția mâinilor la dispozitivul aflat în holul instituției.
- Vizitatorilor li se va oferi posibilitatea de a contacta telefonic diversele servicii și
compartimente, pe telefonul interior de la poartă. În cazul în care se va impune, totuși, întâlnirea
cu un salariat al instituției, acest lucru se va întâmpla la parterul clădirii, cu condiţia respectării
măsurilor de prevenire a infectării cu Coronavirus;
- Cu scopul de a evita prezentarea la sediul instituției a unui număr mare de persoane,
beneficiarii serviciilor instituției sunt încurajaţi să transmită documentele online și să se adreseze
prin modalități care nu presupun contactul direct (telefonic la numerele afișate pe site / contul
oficial de e-mail);
- Vor putea fi restricţionate, după caz, activitățile care nu au caracter urgent, accesul
vizitatorilor urmând a fi limitat strict pentru situații și cazuri urgente.
- Programul de lucru se desfășoară în regim normal.
Notă: În măsura în care vor interveni modificări la legislația în vigoare, acestea vor fi comunicate
tuturor celor interesați.
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