
 

 

   

 

 

 

  

  Constanţa, 08 ianuarie 2010 

 

Licitaţie deschisă atribuire contract 
<CONSULTANŢĂ DE SUPERVIZARE PENTRU 
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "Sistem de 
management al traficului de nave pe Dunăre şi 
de informare asupra transportului pe ape 
interioare - RORIS"> 

 
Autoritatea Navală Română organizează în data de 11.02.2010, ora 13:00, la 

sediul său din  Incinta Portului Constanţa nr. 1, clădire ANR, etaj VIII, cam. 81, licitaţia 
deschisă pentru atribuirea contractului de servicii de CONSULTANŢĂ DE 
SUPERVIZARE PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "Sistem de 
management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului 
pe ape interioare - RORIS". 

Anunţul privind organizarea licitaţiei a fost publicat în SEAP sub numărul 
92685/30.12.2009, iar procedura de licitaţie se află în desfăşurare. 

Valoarea estimată fără TVA a contractului este de  280.000 EUR. 
Ca principale condiţii de participare la licitaţie menţionăm: 

 declaraţie privind eligibilitatea; 
 certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor 

şi taxelor către stat precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat; 
 certificat constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor 

şi taxelor locale; 
 certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului în raza căruia este 

situat sediul ofertantului din care să rezulte că domeniul de activitate al 
ofertantului corespunde obiectului procedurii; 

 valoarea pentru cifra medie anuală de afaceri în domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului pe ultimii 3 ani să fie de minim 1.204.000 lei/280.000 euro; 

 ca experienţă similară, ofertanţii trebuie să facă dovada că în ultimii 3 ani: 

 

 

comunicat de presă 



- au finalizat un contract de consultanţă pentru un sistem de supraveghere în 
domeniul naval, deja implementat, cu activităţi similare celor care se vor desfăşura în 
RoRIS 2 (livrări şi instalări de echipamente, producţia de software specializat, lucrări 
civile pentru infrastructura de comunicaţii, pregătire personal destinat operării); 

- au finalizat un proiect de consultanţă de supraveghere a traficului naval, în 
valoare totală de minim 645.000 lei, echivalentul a 150.000 EUR (cumulabil şi din 3 
proiecte din care cel puţin unul de supraveghere a traficului naval); 

- au finalizat minim un proiect de consultanţă în domeniul serviciilor informatice 
şi IT; 

- au participat în calitate de consultant la minim 3 proiecte cu finanţare din 
fonduri europene a căror valoare totală să fie de minim 19.350.000 lei, echivalentul a 
4.500.000 euro; 
 ofertantul trebuie să dispună de personal minim necesar specializat pentru 
derularea în bune condiţii a contractului (atât în perioada de implementare cât şi în 
perioada de garanţie): 

- Project Manager - Expert coordonator sisteme informatice RIS integrate - 1 pers.;  
- expert sisteme integrate de supraveghere a traficului naval - 1 pers.;  
- expert sisteme de management în transporturi - 1 pers.;  
- expert sisteme şi reţele informatice - 1 pers.;  
- expert construcţii civile - 1 pers.  

 
Durata contractului sau termenul pentru finalizare este de 48  luni, începând de la 

data atribuirii contractului.  
Criteriul de atribuire a contractului de execuţie: oferta cea mai avantajoasă din 

punct de vedere economic. 
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la 

documente este data de 09.02.2010, ora 16.00. 
Termenul limită pentru primirea ofertelor este data de 11.02.2010, ora 11.00. 
Informaţii şi clarificări suplimentare privind licitaţia se pot solicita Serviciului 

Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Autorităţii Navale.  
 

Autoritatea Navală Română a început în anul 2009 implementarea fazei a II-a a 
Proiectului „Sistem de management al traficului pe Dunăre şi de informare asupra 
transportului pe ape interioare – RORIS 2”. RoRIS este un sistem complex de 
monitorizare şi management al traficului de nave pe tot sectorul românesc al Dunării. 
Sistemul respectă standardele Directivei 2005/44/EC intrată în vigoare la 20 octombrie 
2005. 

Valoarea totală a Proiectului este de 49.989.094 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 42.007.642 lei. 

Finanţarea din fonduri publice nerambursabile a Proiectului se va realiza prin 
contribuţia Comisiei Europene prin Fondul de Dezvoltare Regională în proporţie de 
71,12% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 29.875.835 lei şi prin contribuţia 
bugetului de stat, în proporţie de 28,88%, respectiv 12.131.807 lei. 
 

 
Persoană de contact: 
Mona Paraschiv, Şef Serviciu Secretariat, Relaţii Publice, Autoritatea Navală Română, tel:0241/555676,  
fax: 0372/416807,e-mail mparaschiv@rna.ro 


