
                                                                                                                         

  COMUNICAT DE PRESĂ 
Demararea proiectului “Sistem de informare și management al traficului 

maritim costier RO-VTMIS” 

Autoritatea Navală Română, în calitate de beneficiar, anunță demararea proiectului “Sistem de 
informare și management al traficului maritim costier RO-VTMIS”. Proiectul este cofinanțat prin 
bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), Axa Prioritară 2, „Dezvoltarea 
unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient”.  

Obiectivul strategic în cadrul POIM/Axa 2/2.5 este “Creșterea gradului de siguranță și securitate 
pe toate modurile de transport și reducerea impactului transporturilor asupra mediului”. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

În  vederea asigurării unei monitorizări și coordonări a traficului în apele naționale navigabile 
este necesară crearea unui sistem costier de supraveghere integrat, cu centrul la Constanța, 
având ca principale obiective: 

 creșterea siguranței navigației 
 prevenirea situațiilor potențial periculoase 
 fluidizarea și eficientizarea traficului 
 prevenirea poluării mediului marin 
 eficientizarea operațiunilor portuare 
 eficientizarea operațiunilor de pilotaj 
 eficientizarea operațiunilor de căutare și salvare 
 difuzarea în timp real a informațiilor 

În domeniul siguranței vieții omenești pe mare și a protecției mediului marin, la nivelul statelor 
membre UE care au porturi maritime, acolo unde traficul navelor maritime impune, s-a hotărât 
crearea unui sistem de management al traficului navelor. Acest sistem trebuie să mențină 
condiții de siguranță pentru navă și echipaj, condiții de protecție pentru porturi, infrastructura 
acestora, a apelor naționale și a zonei costiere. 

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în limita sumelor aprobate anual cu această 
destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. 

 Valoarea totală a investiției (exclusiv TVA ):  27.461.671,90 lei (5.636.053,75 Euro) 
 Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):  32.672.955,48 lei (6.705.583,47 Euro) 
 Valoarea eligibilă a investiției (inclusiv TVA):  32.653.915,48 lei (6.705.583,47 Euro) 

din care:  
- 85% din fonduri nerambursabile,  
 - 15% cofinanțare  

 Echivalența leu/euro: 1 euro = 4,8725 lei.  
 

Dată începere:19.09.2022 

Perioada de implementare estimată: 31.12.2023 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 


