
Documentele necesare pentru obţinerea avizului pentru lucrări în apele 

naţionale navigabile şi în zonele maritime şi fluviale 
 

 

În vederea avizării, funcţie de specificitatea lucrărilor, operatorul economic trebuie să 

depună la Serviciul Siguranţă Navigaţie din cadru ANR, următoarele documente,:  
 

 Cerere solicitare aviz; 

 Avizul Căpităniei Portului din punct de vedere al siguranţei navigaţie, pentru 

zona de jurisdicţie unde se desfăşoară lucrările; 

 Acord de mediu eliberat de Agenţia pentru Protecţia Mediului; 

 Aviz de gospodărirea apelor, privind “Obţinerea permisului de exploatare a 

.......”, eliberat de Administraţia Naţională Apele Române; 

 Aviz favorabil emis de administraţiile maritime şi/sau fluviale; 

 Aviz eliberat de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română, 

Garda de Coastă; 

 Permis de exploatare eliberat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; 

 Notă de constatare, emisă de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, din 

care face parte anexa cu Planul privind poziţionarea perimetrelor în care au 

loc lucrările pentru care se solicită avizarea; 

 Copie a proiectului avizat, specificaţia tehnică şi planul amplasamentului 

pentru fiecare lucrare pentru care se solicită avizarea; 

 Informaţii cu privire la procesul tehnologic pentru fiecare lucrare pentru care 

se solicită avizarea; 

 Date cu privire la componenţa echipajului maritim şi a echipelor de specialişti 

ale navelor utilizate; 

 Certificatul minim de siguranţă, după caz; 

 Certificate de naţionalitate şi de clasă pentru navele ce execută lucrările;  

 Copie certificat de înregistrare la registrul comerţului, care să conţină şi codul 

CAEN pentru activităţile desfăşurate; 

 Împuternicire emisă de agentul economic referitoare la depunerea şi ridicarea 

de document; 

 Alte documente care sunt necesare, funcţie de specificitatea lucrărilor pentru 

care se solicită avizarea. 

 

           Perioada avizată este menţionată în conţinutul avizului eliberat, funcţie de perioada 

solicitată sau de cea mai apropiată dată de expirare a unui aviz eliberat de autorităţile 

competente în domeniu (Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi agenţiile din 

subordine, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, 

Comerțului și Turismului etc.). 

          La eliberarea avizului, agentul economic va face dovada că, perimetrele în care se 

vor desfăşura lucrările pentru care se solicită avizul sunt semnalizate corespunzător cu 7 

zile înaintea începerii lucrărilor.  



        Totodată, agentul economic este informat despre obligaţia de a notifica 

administraţiile maritime/fluviale cu 7 zile înainte de începerea/terminarea lucrărilor, în 

vederea emiterii avizelor către navigatori. 

        Emiterea avizului nu exclude faptul că ANR poate completa, modifica sau suspenda 

avizul dacă nu sunt respectate condiţiile iniţiale de avizare sau dacă intervin noi 

reglementări legislative.  

  

 


