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ANEXA NR. 2 

                     la Decizia nr. 5/ 29.08.2018 

 

 

 

LISTA 

cuprinzând documentele și/ sau informațiile de interes public A.C.N.B. – R.A. Timiș  
 

 

1. Actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea regiei – H.G.nr. 451/ 2018; 

2. Actele normative din domeniul de activitate al  A.C.N.B.-R.A. Timiș; 
3. Structura organizatorică (organigrama) și atributiile organelor de conducere și ale structurilor 

funcționale; 

4. Declarațiile de avere/ interese; 

5. Raport administratori; 

6. Sursele financiare; 
7. Informațiile publicate pe site-ul A.C.N.B.-R.A. Timiș; 

8. Informațiile privind tarifele percepute de către A.C.N.B.-R.A. Timiș; 
9. Informațiile privind facilitățile acordate la plata tarifelor pentru navele care utilizează canalul 

navigabil Bega; 

10. Informații fluviale referitoare la nivelul apei, semnalizare, hartă electronică, reguli speciale de 

navigație, puncte critice; 

11. Avize către navigatori; 

12. Communicate de presă; 

13. Date de contact/ program de lucru și/ sau program de audiențe. 

 

Potrivit art.12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 

public, cu modificările şi completările ulterioare:  

“Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, prevăzut la art. 1 și, respectiv, la art. 11^1, 

următoarele informații:  

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din 

categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii;  

b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și 

politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii;  

c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce 

atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței 

loiale, potrivit legii;  

d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;  

e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează 

rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea 

corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;  

f) informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării 

unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;  

g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.  

(2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informațiilor aparținând categoriilor 

prevăzute la alin. (1) revine persoanelor și autorităților publice care dețin astfel de informații, 

precum și instituțiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informațiilor.” 


