Constanţa, 04 octombrie 2010

Atribuire contract de furnizare şi contract de
prestare de servicii pentru „Sistem de
management al traficului pe Dunăre şi de
informare asupra transportului pe ape interioare
– RORIS 2”
Autoritatea Navală Română a atribuit firmei SC ASESOFT INTERNATIONAL SA, în data
de 01.10.2010, contractul de furnizare şi contractul de prestare de servicii de întreţinere, soft şi
actualizare soft post garanţie „Sistem de management al traficului pe Dunăre şi de informare
asupra transportului pe ape interioare – RORIS 2”. Proiectul a debutat în anul 2009 pentru
implementarea fazei a II-a a Proiectului RoRIS, un sistem complex de monitorizare şi
management al traficului de nave pe tot sectorul românesc al Dunării ce respectă standardele
Directivei 2005/44/EC din 20 octombrie 2005.
În cadrul contractului de furnizare, firma ASESOFT INTERNATIONAL va furniza,
configura şi executa lucrările de bază ale Proiectului Sistem RORIS II, în valoare de
32.947.845,58 LEI, la care se adaugă 24% TVA. Durata de executare a contractului este de 24
de luni.
După finalizarea contractului de furnizare a Sistemului RORIS II, prestatorul SC
ASESOFT INTERNATIONAL SA va asigura, în cadrul contractului de prestare de servicii,
serviciile de întreţinere echipamente, soft şi actualizare soft post garanţie sistem RORIS pentru
o perioadă de 4 ani de la data efectuarii recepţiei finale a sistemului.
Proiectul RORIS II face parte din Axa Prioritară TEN – T, respectiv Axa Prioritară 3,
domeniul major de intervenţie 3.2 „Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de
transport”, şi vizează:
 asigurarea standardelor europene de securitate şi de siguranţă în cadrul
transportului naval, îmbunătăţirea Sistemului de Informare privind Managementul
Traficului de Nave (VTMIS);



asigurarea serviciilor de informare fluvială pe căile navigabile ale României, în
judeţele: Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu,
Teleorman, Dolj, Olt, Mehedinţi, Caraş – Severin.
Valoarea totală a Proiectului Sistem RORIS II este de 49.989.094 lei, din care valoarea
totală eligibilă este de 42.007.642 lei. Finanţarea sistemului este asigurată din fonduri publice
nerambursabile şi 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.
În cea de-a II-a fază, sistemul va fi completat cu noi servicii şi se va realiza
interconectarea cu sistemele similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria sau Serbia, cu
scopul de a asigura un sistem RIS pentru toată lungimea Dunării care să fie compatibil cu
Directiva Europeană 2005/44/EC (Directiva RIS).
Principalele obiective ale Proiectului RORIS II, aliniate la cerinţele Directivei RIS
EC/44/2005 a Parlamentului European şi a Regulamentelor specifice ale Comisiei Europene
referitoare la această directivă, sunt:
 creşterea siguranţei transportului;
 creşterea eficienţei transportului;
 asigurarea protecţiei mediului;
 reducerea numărului de evenimente de navigaţie.
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