Lista cuprinzand documentele de interes public destinate accesului liber
Nr. Crt.

Denumirea documentului
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Comunicat/informare/invitatie de presa
Prezentari/comunicari diverse
Formular acreditare
Dosar de presa
Revista presei
Discursuri si declaratii de presa
Drepturi la replica
Raspunsuri la solicitarile de presa
Interviuri solicitate de presa
Formulare standard: cereri de informatii, raspunsuri la reclamatii, formular revista presei
Raport de activitate anual în conformitate cu art. 5 alin (3) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
Lista cuprinzand documentele de interes public produse si gestionate de catre institutie
Ghiduri
Cerere informatii de gospodarirea apelor (conf. OM 1012/2005 )
Cerere informatii publice (conf. Legii 544 / 2001 )
Formular- tip pentru reclamatie administrativa – raspuns negativ (informatii publice)
Formular - tip pentru reclamatie administartiva - neprimire informatii in termen legal (informatii publice)
Mape de presă
Materiale de promovare a imaginii institutiei
Raport anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, întocmit de persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes
public
Regulamentul de organizare şi funcţionare
Organigrama
Anunturi privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
Anunt rezultate concurs
Lista cu componența Consiliului de Conducere
Legislație și Metodologii
Lista investitii surse proprii aprobate de OPC (dupa aprobarea de catre Ord. de credite)
Lista de program al investitiilor cu finantare integrala sau partiala de la bugetul de stat (dupa aprobarea de catre Ord. de credite)
Lista de program al investitiilor cu finantare din credite externe nerambursabile (dupa aprobarea de catre Ord. de credite)
Note justificative de aprobare a procedurilor si estimare a valorii contractelor (numai dupa demararea procedurii de atribuire)
Caiet de sarcini (numai dupa demararea procedurii de atribuire)
Referat de necesitate
Anuntul de intentie (numai dupa publicarea acestuia)
Documentatia de atribuire (numai dupa publicarea procedurii)
Procesul Verbal al sedintei de deschidere a ofertelor (numai dupa sedinta de deschidere a ofertelor si transmiterea catre ofertantii participanti)
Ofertele, inclusiv formularele de oferta depuse in cadrul procedurii de atribuire (numai dupa finalizarea procedurii de atribuire)
Solicitarile de clarificari (in SEAP pe toata durata derularii procedurii de atribuire si la dosarul procedurii, dupa finalizarea acesteia)
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Clarificarile primite pentru documentatia de atribuire/sau cu privire la ofertele prezentate (in SEAP pe toata durata derularii procedurii de atribuire si la dosarul procedurii, dupa finalizarea acesteia)
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Comunicari privind rezultatul procedurii si dovada transmiterii lor (numai dupa semnarea de catre dir. gen. ANAR si transmiterea catre ofertanti)
Contractul de achizitie publica/acordul cadru
Anuntul de atribuire
Situatii/statistice ale achizitiilor efectuate
Rapoarte ale achizitiilor efectuate
Cerere de oferta de pret
Oferta de pret
Documente referitoare la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica (numai dupa semnarea de catre dir. gen. ANAR)
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Nota privind determinarea valorii estimate (numai dupa demarare aprocedurii de achizitie publica)
Erata (numai dupa demarare aprocedurii de achizitie publica)
Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire (numai dupa demarare aprocedurii de achizitie publica)
Nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire (numai dupa demarare aprocedurii de achizitie publica)
Raportul procedurii de atribuire (numai dupa semnarea de catre dir. gen. ANAR si publicarea in SEAP)
Contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, insotite de deciziile motivate pronuntate de CNSC (numai in conformitate cu prevederile Legii nr.101/2016)
Documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant (numai dupa finalizarea procedurii de atribuire si doar daca ofertantul nu a
declarat-o confidentiala)
Oferta operatorului economic desemnat castigator (AL numai dupa finalizarea procedurii de atribuire si doar daca ofertantul nu a declarat-o confidentiala)
Registru de Comanda
Delegatie de ridicat marfa
Aviz de insotire a marfii
Anunt de participare
Comunicare catre ofertanti
Program anual de achizitii
Invitatie de participare la licitatie
Documente transmise în cursul procedurilor de achiziții publice (AL/E)
Certificat de acreditare al Laboratorului National
Sinteza anuală a calității apelor din România (extras)
Debitele și nivelele zilnice înregistrate la principalele stații
Lista laboratoarelor de calitatea apei acreditate
Informații privind programele cu finanțare internațională aflate în derulare (ex.: Proiectul "Detection and integrated assessment of non-authorised water abstractions using EO - DIANA)
Registrul bazinal al obiectivelor controlabile (RBOC) (IA/IBA/ITA)
Raportul anual al activitatii de inspectie si control la folosintele de apa
Draft-ul Planului Național de Management aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea - Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/spații
hidrografice și Draft-urile Planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. c) al DCA, respectiv art. 43 (1 7) al Legii Apelor 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare)
Planul Național de Management aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea - Sinteza planurilor de management la nivel de bazine/spații hidrografice și
Planurile de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice (conform cerințelor art. 13 alin. (6) al DCA, respectiv art. 6 (3) al Legii Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare),
aprobate prin H.G. 80/2011
Draft-ul Planului Național de Management actualizat aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea - Sinteza planurilor de management la nivel de
bazine/spații hidrografice și Draft-urile Planurilor de Management actualizate ale bazinelor/spațiilor hidrografice (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. c) al DCA, respectiv art. 43 (17) al Legii
Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare)
Planul Național de Management actualizat aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea (conform cerințelor art. 13 alin. (7) al DCA) și Planurile de
Management actualizate ale bazinelor/spatiilor hidrografice (conform cerințelor art. 13 alin. (4), art. 14 alin. (3) şi Anexa VII ale DCA), aprobate prin H.G. 859/2016
Lista documentelor de referință pentru implementarea directivelor europene în domeniul apelor
Documentul privind problemele importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile hidrografice din România (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. b al DCA), publicat în decembrie 2007
Documentul privind problemele importante de gospodărire a apelor în bazinele/spațiile hidrografice din România (conform cerințelor art. 14 alin. (1) lit. b al DCA), publicat în decembrie 2013
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Declarație SEA pentru Planul Național de Management actualizat (conform prevederilor art. 9 (1) (b) al Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra
mediului (Directiva SEA) şi ale art. 33 alin. 1 lit. b al HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe)
Brosură pentru public privind Planul Național de Management actualizat aferent porțiunii naționale a bazinului hidrografic internațional al fluviului Dunărea - Sinteza planurilor de Management la
nivel de bazine/spatii hidrografice
Calendarul și programul de lucru privind actualizarea Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice din Romania (conform cerintelor art. 14, alin. (1) lit. a al DCA), publicat în
decembrie 2006

80

Calendarul și programul de lucru privind actualizarea Planurilor de Management ale bazinelor/spațiilor hidrografice din Romania (conform cerintelor art. 14, alin. (1) lit. a al DCA), publicat în
decembrie 2012
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Informații pentru public privind situația în România a apelor uzate urbane și a nămolului provenit din stațiile de epurare (conform cerințelor art. 16 al UWWTD), statele membre asigură publicarea
la fiecare doi ani, de către autoritățile și organismele în cauză, a unui raport de situație privind evacuarea apelor urbane reziduale și a nămolurilor din sectorul lor. Statele membre transmit aceste
rapoarte Comisiei îndată după publicarea lor. Termen: pentru raportare – incepand cu data aderarii. Urban Waste Water Treatment Directive, Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate
orasenesti, a fost transpusa prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate) (P) (G). Incepand cu anul 2014 nu se mai
elaboreaza brosura, ci se vizualizeza direct pe website-ul dedicat implementarii Directivei, care este conform cu cerintele Directivei INSPIRE - link www.uwwtd.oieau.fr/romania
„Program de exploatare al principalelor acumulari energetice” (pe timp de iarna)
Documente pentru informarea publicului privind relațiile internaționale
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea ANAR
Actele normative ce reglementează activitatea în domeniul serviciului public furnizat
Manualul Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu Sanatate si Securitate Ocupationala
Politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale
Declaratia de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020
Certificat. Sistem de management al calitatii
Certificat. Sistem de management al mediului
Certificat. Sistem de management al mediului
Certificat. Sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale

