
A.N.R. – operator de date cu caracter personal nr. 1307/2841 

CAPITANIA ZONALA ________      Preşedint

e,    Nr...................data..........................   (Admis dosar)        

(Respins dosar)        

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE EVALUARE 

Subsemnatul _______________________________________________ născut în localitatea 

_________________________________ la data de ______________________ cu domiciliul în 

____________________________ str. _____________________________ nr._____ bl.__________ sc._____ et. ____ 

ap. _____ jud./sect. _______________________ tel. __________________ solicit înscrierea la examenul de evaluare 

pentru obţinerea Certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement cu motor clasa 

___________, sesiunea ________________________. 

Am anexat următoarele acte: 

1. Document de identitate: _____ seria ____ nr. _________________

 (copie certificată cu originalul) 

2. Diplomă de studii nr. ______________________________ _________

    (copie certificată cu originalul) 

3. Aviz medical și psihologic nr. ______________________________(original sau copie certificată cu originalul)

4. Certificat internaţional de conducător de amb.de agr. Clasa ______ nr. ________(copie certificată cu originalul)

5. Cursuri de pregatire/perfecționare nr. ____________

 (copie certificată cu originalul) 

6. Certificat de căsătorie sau hotărâre judecătorească (în cazul schimbării numelui)(copie certificată cu originalul)

 Candidat, 

____________________ 

Primit dosar, Semnătura Semnătura ____________________ 

Secretar sesiune, 

Semnătura ____________________ 

Chitanţa nr. _______________ din __________________ 

Conform cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date. 
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VERSO 

Autoritatea Navală Română 

Operator de date cu caracter personal nr. 1307 

Număr înregistrare notificare 2841 

ACORD 

de transmitere, prelucrare şi consultare a datelor cu caracter personal 

Autoritatea Navală Română,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal având funcţie de identificare*, 

precum şi datele referitoare la documentele de navigaţie**, prin mijloace mixte, având drept scop: eliberarea şi 

evidenţa documentelor personalului navigant român şi examinarea acestuia. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului sus-menţionat. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Autoritatea Navală Română şi sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: instanţe de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării 

unei anchete, autorităţi/administraţii maritime, organizaţii internaţionale maritime. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată Biroului Secretariat, Relaţii Publice, etaj I, camera 13. Cererii i se va ataşa o copie-xerox, lizibilă, după 

actul de identitate al solicitantului. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

Numele şi prenumele ……………………………………… 

Semnătura …………………………………….. 

* cuprinde informaţii legate de numele şi prenumele solicitantului, parintilor, data şi locul naşterii, naţionalitatea,

codul numeric personal, domiciliul, numărul de telefon, act identitate, etc 

** cuprinde informaţii legate de seria şi numărul carnetului de marinar, seria şi numărul brevetului, seria şi numărul 

certificatului de capacitate, după caz. 

Conform cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date. 



ANEXA  Nr 7 

 Extras metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de evaluare 

§1 Prezenta metodologie este elaborată în baza prevederilor „Regulamentului privind criteriile minime de pregătire și a condițiilor de obținere 

a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement”  aprobate. 
§2  Evaluarea candidaţilor se face prin lucrări concepute sub forma unor intrebări cu răspunsuri multiple, evaluarea fiind asistată  de calculator. 

§3 Toţi candidaţii trebuie să achite la depunerea dosarului de înscriere un “tarif de participare la sesiunea de evaluare”, conform normelor

legale în vigoare. Candidaţii care sunt declaraţi respinşi, nepromovați sau eliminați în cursul sesiunii de evaluare sau se retrag în 

această perioadă, pierd taxa de examen. 

§4 Candidaţii declaraţi restanţieri vor putea să-şi susţină probele restante o singură dată, în termen de maxim 12 luni de la data publicării 

rezultatelor. 
§5 Când candidatul începe examinarea el trebuie să fie pregătit să fie examinat la toate disciplinele necesare pentru obţinerea certificatului de 

conducător de ambarcaţiune de agrement pentru care a solicitat examinarea. 
Candidaţii trebuie să completeze modulul sau modulele solicitate înainte să părăsească sala de examinare. Întrebările cu răspunsuri  nemarcate  

vor fi tratate ca răspunsuri greşite (incorecte). 

§6   Probele de evaluare se desfăşoară la data, ora şi locul (sala) planificate. Orice modificare ulterioară se va aduce la cunostinţa candidaţilor
de către secretar în timp util. 

§7 Din momentul luării la cunoştinţă a subiectelor probei de evaluare şi până în momentul terminării sau întreruperii probei 

respective, candidaţilor nu li se permite: 

.1 să părăsească sala (locul) de desfăşurare a probei de evaluare; 

.2 să comunice între ei, indiferent prin ce mijloace; 

.3 să folosească alte materiale scrise decât cele permise. 

.4 să utilizeze telefoane mobile sau alte dispozitive electronice. 

.5 să comunice cu evaluatorii pentru comentarea subiectelor sau în legătură cu acestea 

§8 Probele se susţin prin parcurgerea unor întrebări cu răspunsuri multiple, lucrări elaborate în mod individual în sala de susţinere a probei şi 

în timpul acordat, în prezenţa unui responsabil de sală. Întrebările nemarcate vor fi tratate ca răspunsuri greşite. 

§9 Pentru ca un candidat să poată fi declarat promovat este obligatorie promovarea tuturor disciplinelor de evaluare prin realizarea baremului 
minim. 

§10 Lucrările se generează direct pe calculator. Lucrarea  finalizată va fi semnată de către candidat, responsabilul de sală şi va fi depusă la 

dosarul de examen al candidatului. 
§11 Sancţiunea „ ELIMINAREA DIN SESIUNEA DE EVALUARE” se aplică acelor candidaţi care:

.1 Încearcă să promoveze probele de evaluare prin fraudă; 

.2  Împiedică sau perturbă organizarea sau desfăşurarea în bune condiţiuni a probelor de evaluare; 

.3 Au o atitudine necuviincioasă sau utilizează expresii injurioase . 

.4  Se prezintă sub influenţa băuturilor alcoolice pentru susţinerea probelor de evaluare; 

  .5 Distruge cu intenţie sau degradează baza materială pusă la dispoziţie pentru desfăşurarea probelor de evaluare 
§12 Candidatul va fi considerat promovat dacă s-a obţinut cel puţin baremul şi cu condiţia ca la fiecare disciplină să se obţină nota minimă de 

promovare. 

Am luat la cunoştinţă, 

Candidat ...........................(nume, prenume) 

Semnătură:......................................... 

Data:................................... 




