
„Sunt de acord ca datele personale să fie păstrate şi prelucrate de către CERONAV, având ca număr de operator 1727/2004, scopul fiind înregistrarea, 

tipărirea şi evidenţa certificatelor de absolvire a cursurilor. CERONAV vă  asigură dreptul de: informare, dreptul de acces, dreptul la   rectificare, 

dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a formula obiecţii, dreptul de vă opune 

prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor, dreptul de a adresa sesizări, dreptul de a vă adresa justiţiei, dreptul de  a face plângere la 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE nr.679/2016".  

DATELE  DE  IDENTIFICARE  ALE  CURSANTULUI 

Numele__________________________iniţiala tatălui _____ Prenumele_______________________________ 

Data naşterii _____________________________ Locul naşterii:  _____________________________________ 

Jud______________________Buletin/Carte de identitate: seria __________  nr._________________________ 

cod numeric personal ________________________________________________________________________ 

Brevet/Certificat/Calificare/Studii______________________________________________________________ 

Adresa de corespondență validă _______________________________________________________________
Tel. ________________________________________e-mail_________________________________________ 

ATENŢIE!!!  Prin prezenta declar pe proprie răspundere  că mă aflu în țară și mă voi prezenta la 
sediul CERONAV, ori de câte ori va fi nevoie, la cererea coordonatorului de curs.

Cod curs _________________ Program _________________________________________________________ 

Perioada __________________________________________________________________________________ 

Data  începerii cursului: ________________________________ Semnătura  solicitantului _____________________________________ 
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CONDITII DE PARTICIPARE LA PROGRAMELE DE INSTRUIRE 
Prin semnarea formularului de înscriere cursantul şi CERONAV se obligă să respecte următoarele: 

A. CURSANTUL:
A.I.Să efectueze plata tarifului cursului practicat la data înscrierii, în două zile lucrătoare, în cuantum de 50% sau 100%; în cazul plăţii a 50%
din tarif, diferenţa dintre tariful aprobat şi practicat la data începerii cursului şi avansul iniţial se va achita până la finalizarea cursu.lui. În cazul
plăţii a 100% din tarif, cursantul nu mai are nicio obligaţie financiară faţă de instituţie. Tariful plătit pentru participare la curs se poate rambur�
dacă cererea de restituire se face înainte de începerea cursului iar, în situaţii speciale, pe baza unor documente justificative, cu aproba.
Directorului Economic şi după începerea / finalizarea cursului.
A.2.Participarea la cursuri este obligatorie. Absenţa de la curs conduce la exmatriculare, fără rambursarea tarifului de participare. În cazuri
speciale, când sunt prezentate documente justificative evidente, cursanţii pot fi replanificaţi la acelaşi curs cu aprobarea Directorului de studii,
respectiv Directorul de subunitate Galaţi.
A.3.Participarea la programele de instruire a personalului cu funcţii în siguranţa navigaţiei este condiţionată de avizele de aptitudine medicală.
Pentru programele de instruire care conţin demonstraţii practice cu efort fizic intens, condiţionarea participării se va face prin prezentarea de
către cursant a unei adeverinţe medicale valabile, care să ateste capacitatea rezistenţei cursanţilor la efort fizic intens. în locul avizului medical se
poate accepta şi copie după Carnetul de Marinar, pagina corespunzătoare datelor medicale personale şi pagina ce atestă valabilitatea acestuia.
A.4.Pentru programele de instruire practică de siguranţă pentru platforme petroliere, pe lângă adeverinţa medicală menţionată în paragraful de
mai sus se va solicita completarea unei declaraţii medicale pe proprie răspundere (formular tipizat), în ceea ce priveşte starea de sănătate.
A.5.Participarea la programele de instruire care conţin şi aplicaţii practice care se desfăşoară în baza de instruire practică a CERONAV,
respectiv în bazele de instruire contractate cu terţi, este condiţionată şi de efectuarea unui instructaj de sănătate şi securitate a muncii ( S.S.M.) şi
situaţii de urgenţă (S.U.) de utilizarea unui echipament adecvat.
A.6.Fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate.
A.7.Accesul cursanţilor în sediile CERONAV se face în ţinută decentă şi pe baza unui act de indentitate.

B. CERONAV:
B.1.Asigură cele mai bune condiţii de desfăşurare a cursurilor pe baza regulamentelor interne şi metodologiei aprobate.
B.2.Asigură cursantul că nivelul de pregătire este comform cu normele şi standardele naţionale şi internaţionale.
B.3. Oferă consultanţă clientului la înscriere în scopul optimizării perioadei de desfăşurare a cursurilor.
B.4.Asigură cursantul că observaţiile şi propunerile sale vor fi luate în consideraţie în scopul îmbunătăţirii activităţii CERONAV.
B.5.CERONA V deţine dreptul de autor pentru toate materialele didactice distribuite.

C. DISPOZIŢII FINALE:
C.1.Eventualele litigii se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în caz contrar, la o instanţă judecătorească.
C.2.Condiţiile de participare se consideră acceptate prin semnarea prezentului formular de catre participantul la curs.

SEMNATURA CURSANT 
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