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Campanie de informare privind agrementul nautic
Navigă în siguranță ! Protejează viața ta și a celor dragi !
Începând cu această lună, Autoritatea Navală Română derulează pe durata sezonului estival,
o campanie de informare publică privind activitățile de agrement nautic.
Campania este susținută de către ofițerii de căpitănie din cadrul serviciilor de siguranța
navigației din căpităniile de port cu zone de jurisdicție pe apele interioare navigabile și se adresează
atât practicanților de agrement nautic, cât și furnizorilor de servicii din acest domeniu.
În cadrul campaniei de informare se vor desfășura activități de informare și conștientizare
publică, prin acordarea de asistență și furnizarea de informații celor interesați asupra utilizării
echipamentelor de salvare, prin postare de afișe în locuri cu vizibilitate mare și difuzare de
materiale de informare.
Practicanții și furnizorii de servicii vor fi informați în ceea ce privește:
 obligațiile prevăzute de lege pentru cei care practică agrementul nautic;
 riscurile de accidente de navigație;
 înmatricularea și luarea în evidență a ambarcațiunilor de agrement;
 zonele de navigație și tipurile de certificate de conducător de ambarcațiune de agrement
necesare;
 zonele de agrement nautic;
 prevederile legale privind amenajarea posturilor de salvare și de prim ajutor;
 măsurile obligatorii de siguranță pe timpul navigației.
Pentru publicul interesat, Autoritatea Navală a pus la dispoziție o linie telefonică de tip
TELVERDE – 0800 500 100, cu apelare gratuită, unde se pot semnala:
 încălcări ale regulilor de navigație;
 existența unor pericole pe calea navigabilă;
 activități de agrement sau sportive ale unor persoane care pun în pericol alte persoane;
 abuzuri ale personalului care efectuează controale sau inspecții pe linia siguranței navigației
și protecția mediului acvatic.
Campania de informare publică are ca scop reducerea numărului evenimentelor de
navigație și al accidentărilor care pot avea consecințe nefaste.
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