
Prezentare Proiect DANRiSS - Development of common database and legal framework 
for ships inspections for the common Bulgarian - Romanian stretch of the Danube River 
with interface to the national River Information Service 
 
În cadrul Proiectului DANRiSS, în data de 13.02.2018 s-a desfășurat vizita controlului de 

prim nivel din partea Minsterului Dezvoltării Regionale.  
Începând cu data de 23.03.2018, s-a inițiat procedura de achiziție pentru Sistemul integrat 

pentru inspecția navelor în valoare estimată totală de 494 639,33 €. 
În data de 22.02.2018, s-a desfășurat la Ruse, o întâlnire bilaterală de finalizare a unei 

etape importante pentru dezvoltarea și întărirea relațiilor de colaborare în domeniul 
transportului de mărfuri și pasageri pe căile navigabile interioare. La întâlnire au participat 
conducătorii celor două celor două instituții și echipele de management coordonate de domnul 
Ion Zeicu, manager de proiect  ANR și domnul Peter Kirov, manager de proiect Adiministrația 
Maritimă din Bulgaria. Cu această ocazie, domnul Mihai Andrei, director general al ANR și 
domnul Zhivko Hristakev Petrov, director executiv al Administrației Maritime din Bulgaria, au 
semnat Acordul privind crearea cadrului legal de recunoaștere reciprocă a inspecțiilor 
suplimentare a navelor de navigație interioară pe sectorul comun al Dunării, efectuate de 
autoritățile române și bulgare (Activitatea 4 a Proiectului). Acordul se bazează pe Directiva CE 
87/2006, care stabilește cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară și în special pe 
prevederile articolului 17 al acesteia, care prevede posibilitatea efectuării inspecțiilor 
suplimentare. 

 În data de 15 martie 2018 a avut loc la Calafat întâlnirea de lucru cu reprezentanții 
Bulgariei, organizată de ANR în cadrul proiectului DANRiSS. A fost discutat Acordul bilateral 
privind reguli specifice de navigație pe sectorul comun al Dunării, respectiv modelul raportului 
de evaluare a riscurilor. 
  Proiectul DANRiSS a debutat în data de 11.05.2017 și se înscrie în cadrul mai larg al 
acțiunilor de implementare a Directivei 2006/87/CE şi a Acordului ADN, având ca obiective 
principale utilizarea transfrontalieră a serviciilor RIS și schimbul operativ de date RIS de-a lungul 
Dunării – în acest caz porțiunea comună romano-bulgară.   
  Prin implementarea proiectului DANRiSS se urmărește creșterea capacității de cooperare 
și  eficiența celor două instituții publice în contextul cooperării transfrontaliere prin elaborarea 
unui Acord-cadru privind inspecțiile efectuate sub regimul de supraveghere a fluviului și stabilirea 
unor reguli specifice pentru navigația în zona comună bulgaro-română al Dunării.  
  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1 441 974,96 Euro din care: 

- 1 225 678,72 Euro finanțare din fondurile FEDR, reprezentând 85%; 
- 187 456,74 Euro cofinanţare de la bugetul statelor partenere, reprezentând 13%; 
- 28 839,50 Euro din veniturile proprii ale partenerilor, reprezentând 2%. 



  Din valoarea totală eligibilă a proiectului, Autoritatea Navală Română beneficiază de 692 
155 Euro din care: 

- 588 331,75 Euro finanțare din fondurile FEDR, reprezentând 85%; 
- 89 988,15  Euro cofinanțare de la bugetul de stat, reprezentând 13%; 
- 13 843,10 Euro din veniturile proprii ale ANR, reprezentând 2%. 
  Durata proiectului este de 24 de luni, 11 mai 2017 – 10 mai 2019. 


