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Autoritatea Navală Română este autoritatea centrală de specialitate din subordinea
Ministerului Transporturilor, în domeniul siguranței navigației și al securității navelor. ANR este
organizată şi funcţionează potrivit prevederilor OG nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe
căile navigabile interioare, cu modificările şi completările ulterioare și a HG nr.1133/2002.
Concepţia Autorităţii Navale Române are la bază furnizarea promptă de informaţii publice
reprezentanţilor mass-media, tuturor persoanelor fizice şi juridice, organizaţiilor guvernamentale şi
neguvernamentale, în legătură cu activitatea desfăşurată de către instituţie conform prevederilor
Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Astfel, conform art. 2,
pct. b), prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile
sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul
ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
 Prezentarea legii
 Legea nr.544 privind liberul acces la informaţiile de interes public a fost adoptată de
Parlament la data de 12.11.2001 şi publicată în Monitorul Oficial nr.663 din 23.11.2001;
 Normele metodologice de aplicare a legii au fost adoptate prin Hotărârea Guvernului
nr.123 din 07.02.2002 şi publicate în Monitorul Oficial nr.167 din 08.03.2002;
 Legea nr.380 din 05.10.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.544 privind liberul
acces la informaţiile de interes public;
 Legea nr.188 din 19.06.2007 pentru completarea art.5 din Legea nr.544 privind liberul
acces la informaţiile de interes public.
 Ce aduce această lege
 O concretizare a asigurării şi respectării de către statul român a unui drept constituţional al
cetăţeanului: liberul acces la informaţie;
 O transparenţă sporită a autorităţilor şi instituţiilor publice;
 Un control mai riguros al cetăţeanului asupra activităţii funcţionarilor publici.
 Obiectivele legii
 Formarea unei culturi a transparenţei;
 Instituirea unui control al cetăţeanului asupra activităţii instituţiilor publice şi a modului de
utilizare a banilor publici.
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Legea 544/2001 statuează cele două modalităţi prin care autoritatea sau instituţia publică
pune la dispoziţie sau transmite informaţiile de interes public: din oficiu sau la cerere. Ceea ce
face diferenţa între aceste două tipuri de informaţii este procedura prin care pot fi obţinute şi
termenul în care trebuie să se realizeze acest lucru.
Tipuri de informaţii care se comunică din oficiu:
* Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei
publice;
* Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
* Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
* Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
* Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
* Programele şi strategiile proprii;
* Lista cuprinzând documentele de interes public;
* Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
* Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana
se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
Informaţiile oferite la cerere:
Orice persoană fizică sau juridică se poate adresa autorităţii sau instituţiei publice cu o
cerere scrisă, pe suport de hârtie sau e-mail, care va cuprinde numele, prenumele şi semnătura
solicitantului, precum şi adresa la care solicită răspunsul, care este informaţia solicitată, dacă se
solicită copii după documente (cu indicarea cât mai exactă a acestora). Dacă solicitarea nu este de
competenţa instituţiei, aceasta va fi redirecţionată către instituţia/autoritatea publică competentă,
cu informarea solicitantului, în termen de 5 zile, despre aceasta.
Conform prevederilor legale, la sediul instituţiei sunt constituite puncte de informaredocumentare, pentru furnizarea din oficiu a informaţiilor publice, organizate astfel:
 panouri de afişaj, cuprinzând atât informaţiile publice furnizate din oficiu, cât şi
formularele necesare pentru obţinerea informaţiilor furnizabile la cerere;
 info-chioşcuri electronice montate în holurile de acces, cu legătură la pagina web a
instituţiei.
Pe pagina web, portal.rna.ro, la secţiunea Relaţii Publice, este prezentat buletinul
informativ, actualizat lunar, care cuprinde informaţii publice privind activitatea curentă a
instituţiei. Tot pe site este afişată Lista documentelor de interes public produse şi/sau
gestionate de către Autoritatea Navală Română, care cuprinde informaţiile publice furnizate de
către fiecare compartiment de specialitate conform art. 5, pct. h) şi pct.g). De asemenea,
informaţiile de interes public afişate pe site-ul ANR extern sunt actualizate periodic.
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Situaţia statistică a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr.544 privind liberul acces la
informaţiile de interes public se prezintă astfel:










numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 1347
numărul total de solicitări rezolvate favorabil: 1339
numărul total de solicitări respinse: 8
numărul total de solicitări adresate în scris: 461
numărul total de solicitări adresate verbal: 886
numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 1183
numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 164
numărul de reclamaţii administrative: numărul de plângeri în instanţă: - .

Autoritatea Navală Română a fost şi este, în permanenţă, interesată de asigurarea
transparenţei, principiu fundamental care stă la baza relaţiilor dintre partenerii de comunicare şi
autorităţile publice. În această perioadă, una din principalele preocupări ale instituţiei a fost aceea
de a dezvolta şi menţine o relaţie corectă şi coerentă cu reprezentanţii mass-media, cu scopul de a
asigura cetăţenilor informaţii prompte privind activitatea sa.
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