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COMUNICAT DE PRESĂ 

CAMPANIE DE INFORMARE 
AGREMENTUL NAUTIC - SEZONUL ESTIVAL 2017 

                                SIGURANŢĂ ÎN NAVIGAŢIE!  VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ! 
 
Ca în fiecare an, începând cu luna iunie, când activitățile de agrement nautic se intensifică, 

și continuând pe întreaga durată a sezonului estival, Autoritatea Navală Română derulează o 
campanie de informare privind agrementul nautic, pentru a menține în atenția publicului 
obligativitatea respectării normelor și regulilor de siguranță, în scopul reducerii numărului de 
evenimente de navigație și a accidentărilor care pot avea consecințe nefaste. 

Campania are  ca slogan ’’SIGURANŢĂ ÎN NAVIGAŢIE!  VIAŢĂ ÎN SIGURANŢĂ!” și abordează 
ca teme principale regulile de bază pentru zonele de agrement nautic, tipurile de certificatele 
internaţionale de conducător de ambarcaţiune de agrement necesare, riscurile care pot surveni pe 
apă, necesitatea purtării vestei de salvare, precum și contravențiile la regimul siguranței navigației. 

Campania va fi susținută de ofițerii de siguranță din cadrul tuturor căpităniilor de port 
situate în zone unde se desfășoară activități de agrement nautic și presupune o serie de activități 
de informare și conștientizare, astfel:  
 activități de conștientizare a publicului asupra riscurilor de producere a accidentelor de 

navigație ; 
 informări asupra prevederilor legale în domeniu și a contravențiilor la regimul navigației ; 
 informări asupra utilizării echipamentelor de salvare desfășurate de către ofițerii din cadrul 

serviciilor de siguranță ; 
 informări asupra obligativității echipării ambarcațiunilor și utilizării dotărilor obligatorii de 

siguranță ; 
 diseminări de materiale informative către public prin intermediul tuturor căpităniilor ; 
 emitere de comunicate către presă pe acest subiect ; 
 postări de materiale informative prin intermediul portalui ANR și contului de Facebook. 

Pentru susținerea campaniei vor fi realizate și diseminate pliante de informare, postere, 
precum și alte materiale de informare. 

 


