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Stadiu derulare contracte încheiate în cadrul 
Proiectului "Sistem de management al traficului de 
nave pe Dunăre şi de informare asupra transportului pe 
ape interioare RoRIS"  
 

Autoritatea Navală Română  finalizează  în această perioadă Proiectul  „Sistem 

de management al traficului pe Dunăre şi de  informare asupra transportului pe ape 

interioare – RORIS”, implementat prin derularea următoarelor contracte de furnizare 

și prestări servicii: 

- contractul de furnizare şi de prestare de servicii  întreţinere soft şi actualizare 

soft post garanţie „Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre  şi 

de  informare asupra transportului pe ape  interioare – RoRIS 2”, cu durata de 

executare de 2 ani,  în valoare de 32.947.845,58  lei fără TVA, a fost atribuit  în 

data  de  01.10.2010  Societății  ASESOFT  INTERNATIONAL  SA,  urmând  a  fi 

finalizat  la  încheierea  proiectului.  În  cadrul  contractului  de  furnizare,  firma 

ASESOFT INTERNATIONAL furnizează, configurează şi execută lucrările de bază 

ale Sistemului RORIS II; 

- contractul  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", cu durata de 4 ani, 

în valoare de 1.071.437,35 fără TVA, a fost atribuit  în data de 15.04.2010   SC 

KNOWLEDGE  DESIGN  UNIT  SRL  în  asociație  cu  SC  SMARTTELECOM 

CONSULTING  SRL.  Scopul  serviciilor  de  supervizare  este  de  a  asigura 

Beneficiarul că Furnizorul va asigura serviciile  în conformitate cu specificaţiile 

contractului,  în  special  cu privire  la  încadrarea  în buget, durata de execuţie, 

cantitatea  şi  nivelul  de  calitate  al  serviciilor  și  produselor.  Contractul  este 

prevăzut a se finaliza în data de 01.10.2014; 

- contractul de  servicii de  supraveghere execuție  (dirigenție de  șantier) pentru 

proiectul  "Sistem  de  management  al  traficului  de  nave  pe  Dunăre  şi  de 
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informare  asupra  transportului  pe  ape  interioare  ‐  RORIS",  cu  valoare  de 

39.634,99  lei  fără  TVA,  a  fost  atribuit  în  data  de  21.11.2011  SC  Supervision 

Construction SRL Constanța  și  s‐a  finalizat  în  luna mai 2012. Prin  intermediul 

acestui contract prestatorul a executat serviciile de dirigenţie de şantier pentru 

lucrările  care  s‐au  desfăşurat  la  locaţiile  RORIS  situate  de‐a  lungul  Dunării, 

respectiv Calafat, Corabia, Olteniţa şi Turcoaia; 

- contractul  de  furnizare  dotare  instituţională  achiziţie  echipamente  IT,  în 

valoare de 80.499 lei fără TVA, a fost atribuit în data de 30.05.2012 S.C. RIVER 

SOFTWARE INC SRL și s‐a finalizat în data de 29.06.2012. În cadrul contractului 

a fost livrată aparatură birotică necesară implementării proiectului;  

- contractul  de  prestări  servicii  publicitare,  pentru  îndeplinirea  cerințelor  de 

informare  și  publicitate  din  cadrul  proiectului    RORIS  2,  în  valoare  de 

190.015,58 lei fără TVA, cu durata de 1 an, a fost atribuit în data de 11.01.2012 

SC GRAFIS ART SRL, urmând a fi finalizat la încheierea proiectului. 

 

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 ianuarie 2013. 
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Mona Paraschiv, Şef Birou Comunicare și Relaţii Publice, Autoritatea Navală Română, 
tel:0241/555676, fax: 0372/416807,e-mail: mparaschiv@rna.ro 
 

 


