
 

 

   

 

 

 

  

   

Atribuire contract 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 2” 
 
 
În data 15.04.2010, Autoritatea Navală Română a atribuit firmei SC KNOWLEDGE 
DESIGN UNIT SRL, contractul 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 2”. 
 
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 si produselor. 
Consultantul, calificat corespunzător si având o experienţă corespunzătoare, va furniza 
următoarele servicii: 

a) asistenţă pentru Beneficiar în derularea tuturor fazelor proiectului, cu scopul 
asigurării furnizării tuturor livrabilelor proiectului în condiţiile Contractului (RoRIS 
II); 

b) verificare şi control a serviciilor şi livrabilelor aferente implementării Sistemului 
RoRIS II, conform Contractului (RoRIS II); 

c) asistenţă pentru Beneficiar în gestionarea aspectelor financiare, administrative, 
tehnice, legate de implementarea Sistemului RoRIS II;  

d) elaborare şi gestionare a documentaţiei aferente controlului, verificării si 
raportării, precum şi distribuţia acestei documentaţii în cadrul proiectului, conform 
cerinţelor caietului de sarcini; 

e) asistenţă pentru Beneficiar, în sensul avizării prealabile, pentru activităţile aflate 
în responsabilitatea parţială sau integrală a acestuia, conform Contractului 
(RoRIS) II: aprobări de livrabile (materiale sau documentare), testare funcţională, 
acceptanţe. 
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Valoarea totală a contractului este de 259,931.43 Euro. Contractul a fost atribuit prin 
procedura licitaţiei deschise, pe criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic. 
 
Anunţul de atribuire a contractului 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 2” a fost publicat în SEAP, în data de 
29.04.2010, cu nr.82670. 
 
Proiectul “Sistem de management al traficului de nave pe Dunăre şi de informare 
asupra transportului pe ape interioare – RoRIS 2” face parte dintr-un program finanţat 
din fonduri comunitare, şi anume Fondul European de Dezvoltare Regională, POS‐T 
Axa prioritară 3.2 ‐  Îmbunătățirea siguranței traficului pe toate modurile de transport, 
contribuția Uniunii Europene fiind de 71,12%, restul de 28,88% urmând a fi asigurat de 
la bugetul de stat.  
 

Persoană de contact: 

Mona Paraschiv, Şef Serviciu Secretariat, Relaţii Publice, Autoritatea Navală Română, tel:0241/555676,  
fax: 0341/730349,e-mail:mparaschiv@rna.ro. 


