
 

BULETINUL INFORMATIV 

 

În conformitate cu Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare:  
• conform articolul 2, lit.a) „prin autoritate sau instituție publică se înțelege 

orice autoritate ori instituție publică ce utilizează sau administrează resurse 
financiare publice, (...) aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori 
în subordinea unei autorități publice centrale sau locale (....) 

• Art. 2, lit.b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care 
privește activitățile sau rezulta din activitățile unei autorități publice sau instituții 
publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a 
informație.  

 
ANAR are obligația potrivit legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, să 
respecte și să aplice prevederile articolului 5, alin.1, lit.g), h) și alin.2, după cum 
urmează:  
 

a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau 
instituției publice;  

 
Legislație specifică  
 

• Legea Apelor nr. 107/25.09.1996, cu modificările și completările ulterioare; 
• Ordonanța de Urgență nr. 107/05.09.2002 privind înființarea Administrației 

Naționale „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea 404/07.10.2003 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 

107/05.09.2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Ordinul M.M.G.A. 76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si 
competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare si a 
programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice 
pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a Regulamentului 
– cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor de 
alimentare cu apa; 

• ORDIN nr.1.012 din 19 octombrie 2005 al ministrului mediului şi gospodăririi 
apelor pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile 
de interes public privind gospodărirea apelor.   

• HOTĂRÂRE nr. 1176 din 29 septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de 
organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române", cu 
modificarile si completari ulterioare;  

• Ordinul nr. 1276/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare și 
gestionare a Cadastrului apelor din România 

• Ordinul nr. 1276/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare, păstrare și 
gestionare a Cadastrului apelor din România 

• OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 265/2006, art.5, prin care statul recunoaşte dreptul oricârui cetăţean la un 
mediu curat şi sănătos, asigurându-i în acelaşi timp şi accesul la informaţia de 
mediu; 



• H.G. nr. 80/2011 pentru aprobarea Planului Național de Management aferent 
porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este 
cuprinsă în teritoriul României; 

• H.G. nr. 859/2016 pentru aprobarea Planului naţional de management 
actualizat aferent porţiunii din bazinul hidrografic internaţional al fluviului 
Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României; 

• Hotărârea Guvernului nr.846/2010 Strategia națională de management al 
riscului la inundații pe termen mediu și lung; 

• Ordinul ministrului mediului și gospodării apelor nr. 326/2007 privind aprobarea 
Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă care 
aparţin domeniului public al statului; 

• Hotărâre de Guvern nr.663/2013 privind aprobarea nomelor metodologice 
privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de 
teren și inundații; 

• Hotarâre de Guvern nr.972/2016 pentru aprobarea Planurilor de Management 
al Riscului la Inundații aferent celor 11 administrații bazinale de apă și fluviul 
Dunărea de pe teritoriul României; 

• HG 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate 
publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele 
Române" 

• Hotărâre de Guvern nr.663/2013 privind aprobarea nomelor metodologice 
privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de 
teren și inundații; 

• Hotarâre de Guvern nr.972/2016 pentru aprobarea Planurilor de Management 
al Riscului la Inundații aferent celor 11 administrații bazinale de apă și fluviul 
Dunărea de pe teritoriul României; 

• Legea sigurantei digurilor nr.259/2010, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările 
și completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea şi funcţionarea şi 
componenţa Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă;  

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.15/2005, completată şi modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.1/2014 şi Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2014 și prin Legea 
nr.170/2015;  

• Ordinul MMGA nr76/2006 privind aprobarea Metodologiei de elaborare si 
competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare si a 
programelor de exploatare a lacurilor de acumulare, a Normelor metodologice 
pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala si a Regulamentului-
cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor de 
alimentare cu apa nr76/2006; 

• Legea nr.98/2016, pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de 
produse și de servicii;   

• ORDIN 161 din 16 februarie 2006 pentru aprobarea Normativului privind 
clasificarea calitatii apelor de suprafata in vederea stabilirii starii ecologice a 
corpurilor de apa 



• Ordinul 454/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea și 
desfășurarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a 
plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre și a 
Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere 

• Ordinul nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de 
emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusive 
procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea 
Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a 
Conținului – cadru al Studiului de valuare a impactului asupra corpurilor de apă; 

• Ordinul nr. 828/04.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de 
emitere, modificare, retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusive 
procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobarea 
Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a 
Conținului – cadru al Studiului de valuare a impactului asupra corpurilor de apă; 

• Ordinul nr. 891/23.07.2019 privind aprobarea Procedurii și competențelor de 
emitere, modificare, retragere, suspendare temporară a autorizațiilor de 
gospodărire a apelor, precum și Normativul de conținut al documentației 
tehnice supuse autorizării; 

• Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și 
private asupra mediului; 

• Ordinul MMGA nr. 2/2006 privind aprobarea Normelor metodologice privind 
avizul de amplasament; 

• Hotărărea de Guvern nr. 328/2010 privind reactualizarea cuantumului 
contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor și a 
penalităților cu indicele de inflație. 

• Ordinul MMGA nr. 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru monitorizare 
si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania 
(SMIAR); 

• Ordinul comun MMAP și MAI nr. 459/78/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 
fenomene hidrometeorologice  periculoase având ca efect producerea de 
inundatii, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții 
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona 
costieră; 

• ORDIN MMP nr. 1940/2011 pentru aprobarea Programului de activităţi şi de 
coordonare tehnico-ştiinţifică a programului de monitorizare a zonei naţionale 
a Dunării (TNMN). 

• Ordinul MMGA nr. 9/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea 
planurilor de restricții și folosire a apei în perioade deficitare; 

• Ordinul comun MMAP și MAI nr. 459/78/2019 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de 
fenomene hidrometeorologice  periculoase având ca efect producerea de 
inundatii, secetă hidrologică, precum și incidente/accidente la construcții 



hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona 
costieră. 

• Ordinul MMGA nr. 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru monitorizare 
si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania 
(SMIAR); 

• Hotărărea de Guvern nr. 100/2002 cu modificări și completări, pentru aprobarea 
Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă 
utilizate pentru potabilizare și a Normativului privind metodele de măsurare şi 
frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate 
producerii de apă potabilă; 

• Ordinul MMGA nr. 31/2006 privind aprobarea Manualului pentru monitorizare 
si dezvoltarea Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din Romania 
(SMIAR); 

• Ordonanța de Urgență nr. 244/2000 privind funcționarea în siguranță a 
barajelor și acumulărilor; 

• Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării 
teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale Romaniei; 

• Hotărărea de Guvern nr. 930/2005 privind aprobarea normelor special privind 
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 

 
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice- lonk cu 
organigrama, ROF 
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice 
și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice  
Numele și prenumele persoanelor responsabile (numere de telefon/fax, adrese e-mail) 
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice  
Datele de contact ale autorității: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-
mail 
Programul de funcționare al instituției 
e) audiențe- Program de audiențe, cu precizarea modului de înscriere pentru audiențe 
și a datelor de contact pentru înscriere- link  
f) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil - link  
 
Bilanțul contabil- link  
g) programele și strategiile proprii - Programele și strategiile autorității sau instituției 
publice- link  
h) lista cuprinzând documentele de interes public  
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate,  
j) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în 
care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de 
interes public solicitate 

 

 


