
 

 
Eliberarea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement 
 
Eliberarea certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement se face de către 
ANR prin Serviciul ÎCPNM şi Serviciul ÎCPNF. 
 
Certificatele internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se eliberează dacă 
solicitantul îndeplineşte condiţiile de acordare prin examen sau din oficiu. 
 
Documentele necesare eliberării certificatului internaţional de conducător de ambarcaţiune sunt 
următoarele: 

- cerere personală F02ECPN05 (la SÎCPNM) sau F03ECPN05 (la SÎCPNF), după caz, completată şi    

   semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi    

   legalitatea documentelor pe care le prezintă; 
- copie legalizată a diplomei de studii; 
- avizul medical; 
- 2 fotografii; 
- copie legalizată a actului de identitate; 
- specimen de semnătură; 
- copii legalizate a cursurilor de pregătire pentru clasa A şi B. 
 
Cursuri de pregătire necesare obţinerii certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune 
de agrement 
 
Clasa A: 
a) Tehnici individuale de supravieţuire; 
b) Prevenirea şi combaterea incendiilor - nivel avansat; 
c) Asistenţă medicală; 
d) Prevenirea poluării mediului marin; 
e) Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS – LRC – Global Maritime Distress and Safety  
    System – Long Range Certificate (inclusiv adeverinţa de efectuare a cursului).  
 
Clasa B: 
a) Tehnici individuale de supravieţuire; 
b) Prevenirea şi combaterea incendiilor - nivel de bază; 
c) Primul ajutor medical; 
d) Certificat de operator de radiocomunicaţii GMDSS – LRC – Global Maritime Distress and Safety  
    System – Long Range Certificate. (inclusiv adeverinţa de efectuare a cursului). 
 
Cursul „Manevra navei cu vele” efectuat printr-un formator autorizat de ANR se va adnota pentru 
toate clasele de  certificat internaţional de conducător de ambarcaţiune de agrement. 
 
Eliberarea unui duplicat de pe certificatul internaţional de conducător de ambarcaţiune de 
agrement 
 

Pierderea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement se comunică în 
cel mai scurt timp la ANR şi se publică în Monitorul Oficial al României în conformitate cu 
prevederile legale. 
Solicitantul completează o declaraţie de pierdere (F08ECPN05) achitând o taxă pentru adeverinţă 
înscrisuri evidenţe, iar persoana desemnată primeşte cererea, întocmeşte o adresă tip (F01ECPN12) 
cu datele certificatului internaţional de ambarcaţiune de agrement şi ale titularului, pentru 
declararea pierderii la Monitorul Oficial. 
 
 



 

Preschimbarea certificatelor internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement 
 
Documentele necesare pentru preschimbarea certificatelor internaţionale de conducător de 
ambarcaţiune de agrement sunt următoarele:  

- cerere personală F02ECPN05 (la SÎCPNM) sau F03ECPN05 (la SÎCPNF), după caz, completată şi  

   semnată de solicitant prin care îşi asumă întreaga responsabilitate privind autenticitatea şi  

   legalitatea documentelor pe care le prezintă: 
- avizul medical; 
- diploma de studii; 
- 1 fotografie; 
- specimenul de semnătură; 
- copiile legalizate a cursurilor de pregătire pentru clasa A şi B. 
- certificatul de conducător de ambarcaţiune de agrement, după caz 
 
 
Notă:  
Legalizarea copiilor după documente se poate face şi de ANR. 


