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COMUNICAT DE PRESA

INHGA menține măsura suspendării activității cu publicul la sediul instituţiei din
București
până la 12 iunie 2020
În contextul necesităţii adoptării de măsuri ce duc la reducerea riscului de răspândire a virusului
COVID-19, INHGA aduce la cunoștință că în perioada 15 mai – 12 iunie 2020, se menține măsura
suspendării activitatății cu publicul la sediul instituţiei, cu posibilitatea prelungirii ulterioare a acestei
măsuri.
În această perioadă este restricţionat accesul persoanelor ce nu sunt angajaţi ai INHGA în incinta
sediului insituției, beneficiarii serviciilor și studiilor de hidrologie, hidrogeologie și gospodărire a apelor
fiind rugaţi să folosească metode de comunicare ce nu implică un contact direct, respectiv prin e-mail,
telefon, fax, servicii poștale sau de curierat.
Astfel, transmiterea documentațiilor tehnice necesare realizării/expertizării documentațiilor se
vor face numai prin poștă sau prin curier rapid (datorită volumului de documente), iar eventuale
completări sau precizări solicitate de reprezentanţii instituţiei noastre vor putea fi transmise prin fax
sau prin e-mail.
Plata tuturor serviciilor realizate se va efectua numai prin virament în contul deschis la
Trezoreria București, sector 1, cont: RO 31 TREZ01502201X015127.
Studiile și documentațiile întocmite de INHGA în această perioada vor fi transmise beneficiarilor
prin poştă, cu confirmare de primire.
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Având în vedere condiţiile de stare de alertă în care se va desfăşura activitatea instituţiei
noastre în perioada imediat următoare, rugăm beneficiarii tuturor serviciilor specifice să înţeleagă că pot
exista anumite întârzieri rezonabile, respectiv în soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor adresate instituţiei
noastre, în special a celor ce necesită deplasări în teren, în vederea evaluării situaţiei şi formulării unui
răspuns adecvat.
Persoanele fizice și juridice se pot adresa INHGA prin poștă, telefon, fax sau e-mail, la
următoarele date de contact: Adresa poștală: Șoseaua București-Ploiești nr. 97 E, cod poştal 013686,
telefon: +40 021 318 1115, Fax: +40 021 318 1116, E-mail: secretariat@hidro.ro; relatii@hidro.ro.

