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Denumire: ASOCIAȚIA RELEVMENT
Tipul organizației: Asociatie
Actul normativ în baza căruia funcţionează: OG nr. 26 /2000
Anul înfiinţării: 2013
Scop/misiune: -

gruparea în cadrul asociaţiei a căpitanilor de port din cadrul

căpităniilor şi a inspectorilor de specialitate din cadrul Autorităţii Navale Române, cu
probitate adecvată şi cu un înalt grad profesional, în scopul formării unui curent puternic de
opinie în domeniul naval, menit să apere şi să sprijine nemijlocit aceste profesii;
reprezentarea intereselor profesionale ale căpitanilor de port din cadrul căpităniilor şi ale
inspectorilor de specialitate din cadrul Autorităţii Navale Române în faţa autorităţilor statului
cât și în plan extern; încheierea unor parteneriate cu alte asociaţii, organizaţii sau structuri
profesionale din ţară şi străinătate, în scopul favorizării schimburilor de experienţă care să
contribuie la înţelegerea problemelor şi aspectelor de ordin profesional şi susţinerea reciprocă
în rezolvarea acestora; diseminarea informaţiilor privind activităţile altor asociaţii sau
organizaţii similare din Uniunea Europeană, în scopul stabilirii unor obiective uniforme, care
să conducă la dobândirea aceluiaşi statut şi o recunoaştere profesională similară a căpitanilor
de port din cadrul căpităniilor şi a inspectorilor din cadrul Autorităţii Navale Române, ca cel
deţinut de categorii profesionale similare din cadrul altor ţări reprezentative europene, cu
relevanţă în domeniul naval; crearea unui parteneriat loial cu autorităţile statutului, în spiritul
democraţiei participative, pentru stabilirea direcţiilor, conceptelor şi elaborarea unor proiecte
de actelor normative menite să aducă un aport substanţial în dezvoltarea şi creşterea
prestigiului profesiei de căpitan de port sau inspector din cadrul Autorităţii Navale Române;
organizarea de cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi
bilaterale, expuneri pe unul sau mai multe dintre obiectivele asociaţiei şi orice alte acţiuni sau
activităţi profesionale; promovarea activităţilor asociaţiei prin intermediul mass-mediei sau
pe internet, în scopul creşterii prestigiului şi a recunoaşterii ei la nivel naţional şi
internaţional; promovarea respectului faţă de lege şi ordine în domeniul naval în scopul
creşterii autorităţii acestor profesii şi evidenţierii lor în cadrul societăţii româneşti; crearea
unui mediu de colegialitate bazat pe respect, integritate, amabilitate, libertatea de a se angaja
în dezbateri și schimburi de idei, descoperire intelectuală și responsabilitate profesională;
promovarea libertății de exprimare într-o atmosferă de dialog deschis, care să permită o
gândire critică, susţinută de integritate intelectuală şi judecăţi etice. semnalarea abuzurilor,
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ilegalităţilor, imposturii, incompetenţei şi a actelor de corupţie din cadrul A.N.R.,
Căpităniilor de port şi a altor autorităţi sau administraţii din domeniul naval, în scopul
eliminării acestor elemente negative care pot aduce o imagine negativă a acestor profesii.

De utilitate publică: Da
Reprezentant legal(numele şi prenumele): Ichim Iulian Dan
Persoana de contact: (maxim 3 persoane):
Ichim Iulian Dan – președinte
Brînză Vlăduț ‐ vicepreședinte
Petcu Adrian Bogdan – secretar general
Persoana care introduce datele (nume, prenume, funcţie):
Petcu Adrian Bogdan – secretar general al Asociației Relevment
Domeniu de interes: Transport naval
Proiecte desfăşurate în ultima perioadă (se vor indica perioada de
desfăşurare, denumirea, obiective, stadiul proiectului ‐ max. 300
caractere):
Nu au fost demarate încă proiecte, activitatea Asociației fiind până
în prezent doar pur organizatorică.
Date de contact: România, localitatea Galați, str. Portului, nr. 30.
Adresa:
Localitatea Brăila, Str. Școlilor, nr.28, Bl. D2, Sc.2, Ap.27
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Telefon 0722.369.270
Mobil: 0722.369.270, 0745.389.378
Fax: ‐
E‐mail: acpinr@gmail.com
Site web: www.acpinr.wix.com/relevment
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