C.N. ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA

Documentele care stau la baza eliberarii permiselor de lucru si licentelor de lucru in
Zonele Libere Constanta si Basarabi, precum si in Porturile Midia, Mangalia,
Basarabi si Tomis
OPERATORI INREGISTRATI IN ROMANIA
1. Cererea completata conform modelului tip (se gaseste la sediul CN APM SA si pe pagina web:
www.portofconstantza.com);
2. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in temeiul prevederilor
Legii nr. 26/1990 care atesta si faptul ca firma indeplineste conditiile de a desfasura activitatile
pentru care solicita eliberarea licentelor/permiselor de lucru. Acest certificat trebuie prezentat
in original si in termen de maxim 30 de zile de la data emiterii. In cazul in care din continutul
acestui certificat rezulta faptul ca agentul economic nu este autorizat sa desfasoare activitatea
respectiva, atunci este necesara prezentarea suplimentara a Certificatului constatator emis de
Oficiul Registrului Comertului in temeiul prevederilor Legii 359/2004;
3. Memoriu – descrierea activitatilor pentru care se solicita eliberarea permiselor/ licentelor de
lucru;
4. Imputernicirea persoanei care reprezinta firma pentru indeplinirea formalitatilor necesare
eliberarii permisului/licentei de lucru, dupa caz;
5. Contract de inchiriere, asociere, concesiune adecvate desfasurarii activitatii, contracte de prestari
servicii sau alte tipuri de contracte, comenzi confirmate, oferte confirmate, mandate acordate si
alte documente cu caracter similar din care sa reiasa activitatile pentru care solicita permise de
lucru sau licente de lucru (sau extras din contracte, dupa caz), in copie;
6. Avize, acorduri, autorizatii din partea unor autoritati ale statului pentru activitatea pe care
umeaza sa o desfasoare si la care prin acte normative se prevede expres obligatia obtinerii
acestora anterior inceperii activitatii (ex: ANR, Autorizatia de Mediu, Autorizarea CNCIR,
Autorizatia Sanitar Veterinara, Licenta de Transport/Copii conforme, Certificate agreare
transport marfuri periculoase, Licenta de Functionare emisa de Inspectoratul General al Politiei
Romane, Autorizatia de comisionar vamal, Autorizatia de antrepozit fiscal, Atestat pentru
comercializare produse energetice, Atestate de bord pentru navele utilizate, Aprobarea de
evidenta operativa a marfurilor eliberata de Biroul Vamal de Frontiera pentru depozitare,
comercializare si/sau prelucrare etc, in copie); solicitantul va prezenta numai autorizatiile
specifice activitatii care urmeaza sa fie desfasurata in incinta porturilor/zonelor libere;
7. Declaratia pe proprie raspundere a conducatorului activitatii operatorului care atesta ca
utilajele/instalatiile sau a alte mijloace utilizate aflate in proprietate, inchiriate sau utilizate in
baza unui contract de folosinta, sunt corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii,
verificate/inscrise la organele competente conform legislatiei aplicabile, in original (se prezinta
lista aferenta);
8. Declaratia pe proprie raspundere a conducatorului activitatii care atesta ca personalul salariat al
operatorului detine calificarile necesare pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita
licenta, in original (se prezinta lista aferenta);
9. Alte documente solicitate de CN APM SA in functie de specificul activitatii care urmeaza sa fie
autorizate.
DOCUMENTELE PREVAZUTE LA PUNCTELE 7 SI 8 SUNT OBLIGATORII NUMAI PENTRU
ACTIVITATILE DE TRANSPORT NAVAL SI CONEXE ACESTORA DEFINITE CONFORM LEGISLATIEI
IN VIGOARE(Ordonanta nr. 22/1999, republicata).

CONTACT Serviciul Autorizari si Control, Sef Serviciu Floarea Isarev: e-mail:
fisarev@constantza-port.ro, tel: 0241/60.11.01, 0241/60.19.64, fax: 0241/60.11.02;

