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            Constanţa, 10 octombrie 2012 

 
Progresul lucrărilor în cadrul proiectului "Sistem de 
management al traficului de nave pe Dunăre şi de 
informare asupra transportului pe ape interioare 
RoRIS"  
 

Autoritatea Navală Română implementează în prezent Proiectul „Sistem de 
management al traficului pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe ape 
interioare – RORIS”, prin completarea sistemului existent cu noi servicii, urmând a se 
realiza interconectarea cu sistemele similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și 
Serbia.  

Prin implementarea acestui proiect, ANR urmărește realizarea unui sistem de 
management al traficului de nave pentru toată lungimea Dunării, complet armonizat 
cu Directiva Europeană 2005/44/EC (Directiva RIS), creşterea siguranţei și eficienței 
transportului, precum și asigurarea protecţiei mediului.  

În cadrul proiectului s-au realizat, până la această dată, următoarele activități: 
• au fost instalate radare în locațiile: Moldova Veche, Orș ova, Drobeta Turnu 

Severin, Oltenița, Cernavodă, Brăila, Galați, Galați – Grindu, Sulina; 
• au fost instalate stații de bază AIS în locaț iile: Moldova Veche, Liubcova, 

Eibenthal, Gruia - Alion, Gruia (Poliția de Frontieră), Calafat, Bechet, Turnu 
Măgurele, Hârșova, Brăila, Galați ;  

• au fost instalate stații de comunicații în bandă VHF în locațiile: Moldova Veche, 
Liubcova, Eibenthal, Orșova, Drobeta Turnu  Severin, Gruia (Poliția de 
Frontieră) , Bechet, Corabia, Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, 
Fetești, Cernavodă, Hârșova, Brăila, Galați, Măcin, Tulcea, Mahmudia, Sulina; 

• au fost instalate camere video de supraveghere trafic naval la Orșova, Drobeta  
Turnu Severin, Cernavodă, Brăila, Galați, Galați - Grindu, Tulcea; 

• s-au instalat console de lucru pentru comunicații în bandă VHF în  Moldova 
Veche, Orșova, Drobeta Turnu  Severin, Gruia (Căpitănie), Calafat, Bechet, 
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Corabia, Turnu Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Feteș ti, Cernavodă, 
Hârșova, Brăila, Galați, Măcin, Isaccea, Tulcea, Mahmudia, Sulina; 

• au fost finalizate toate lucrările de construcții; 
• au fost finalizate aplicațiile software:  portal extern RoRIS, interfața cu AFDJ. 

Proiectul "Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre și de 
informare asupra transportului pe ape interioare RoRIS" este finanțat prin contribuţia 
Comisiei Europene, în cadrul Axei Prioritare 3 ‐, Modernizarea sectorului de transport 
în scopul protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor, 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. 

Contractul de finanţare al Proiectului a fost semnat la data de 29.10.2009. 
Valoarea totală a Proiectului este de 52.027.753 lei, din care valoarea totală eligibilă 
este de 42.007.642 lei. 

Proiectul este prevăzut a se finaliza în luna octombrie 2012. 
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