
                                                                                       
 
 
DASAD 

___________________________________________________________________________ 
Persoană de contact: 

Florin Farmazon, Responsabil Comunicare, proiectul RoRIS – ACN  

Website-ul intrumentelor structurale  : www.fonduri-ue.ro 

ADMINISTRATIA.CANALELOR.NAVIGABILE.S.A. 

Strada Ecluzei nr.1, Agigea, Cod postal 907015, Constanta, România 

Tel.+40-241-702700;702705;Fax:+40-241-737711;738597; 

e-mail: compania@acn.ro, website: www.acn.ro 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
                                      Constanta,  23 septembrie 2009  

Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" S.A. Constanta 

implementeaza sistemul RoRIS 

Astăzi, 23 septembrie s-a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), 

anunţul de participare cu numărul 86927 pentru licitaţia deschisă: „Sistem de management al 

traficului de nave pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi de informare asupra transportului pe ape 

interioare RORIS –ACN”, licitaţie care se va susţine pe 22 octombrie, ora 12:00, la sediul ACN.Data 

limită pentru depunerea ofertelor este 22 octombrie, ora 11:00. 

 Acest sistem RIS (River Information Services) se încadreaza în cele mai noi sisteme 
europene, fiind implementat deja în state precum Germania, Ungaria, Slovacia şi Austria, urmând 
a funcţiona în Croaţia, Serbia, Bulgaria, Romania şi Ucraina, acoperind astfel întregul curs al 

Dunării,reprezentând Coridorul VII Pan-European. 

Sistemul va pune la dispoziţie utilizatorilor informaţii privind desfăşurarea traficului, harta 
electronică a canalelor navigabile, informaţii pentru comandanţi, informaţii privind condiţiile 
hidro-meteorologice din zona de navigaţie, managementul ecluzelor precum şi supravegherea  
video asupra derulării traficului. De asemenea, va prelua din vechiul sistem aplicaţii precum 
facturarea automată sau efectuarea de statistici. 

Acest sistem se va integra în sistemul RIS naţional ce cuprinde Dunărea de la Baziaş la 
Sulina şi canalele navigabile, va fi gestionat de Administraţia Canalelor Navigabile şi interconectat 
cu RORIS-ul gestionat de Autoritatea Navală Română.Va oferi informaţii clienţilor şi autorităţilor 

implicate în procesul transportului de mărfuri pe apele interioare. 

        „Urmărind politica de dezvoltare şi modernizare, Administratia Canalelor Navigabile şi-a 
propus să implementeze un sistem RIS, care se încadrează în cele mai noi sisteme europene de 
management al traficului pe ape interioare”.-a declarat Ilie Valentin Zeicu, director general  CN 
„Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. 

        Valoarea estimată a acestui contract de furnizare este de 3.200.000 Euro iar criteriul de 
atribuire îl reprezintă oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, cu menţiunea de 
a fi respectate anumite cerinţe legate de propunerea tehnică (49%) şi propunerea financiară 
(51%), expuse amănunţit în fişa de date. 
 
         Proiectul este finanţat în proporţie de 71,12% din fonduri FEDER, prin Programul Operational 
Sectorial Transport Axa Prioritara 3 D.M.I 3.2 şi 28,88% de la bugetul de stat. 


