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Comunicat de presă 
Constanţa, 16 februarie 2011 

 

Progresul lucrărilor în cadrul  proiectului "Sistem de management al 

traficului de nave pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi de informare 

asupra transportului pe ape interioare RoRIS –ACN"  

Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A. are în curs de implementare 

proiectul "Sistem de management al traficului de nave pe Canalul Dunăre-Marea Neagră şi de 

informare asupra transportului pe ape interioare RoRIS –ACN". Obiectivul proiectului este realizarea 

unui sistem de management al traficului de nave complet armonizat cu directiva europeană RIS. 

Până în prezent s-au realizat următoarele activităţi:  

     ● A fost elaborat proiectul tehnic privind execuţia sistemului de management al traficului fiind 

avizat de către Consiliul Tehnico – economic al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor 

Navigabile S.A. 

          ● S-au demarat lucrările de amenajare sediu (dispecerat central de navigaţie, camera tehincă). 

         ● Au fost furnizate echipamente pentru subsisteme: sisteme de comunicaţii date, sisteme de 

monitorizare video, infrastructura IT. 

Deasemenea au fost realizate testele de fabrică pentru următoarele aplicaţii software: 

aplicaț ii desktop pentru managementul traficului naval fluvial de tip ECDIS, soft management 

defecte, aplicaţie CCTV şi aplicaţie securitate PKI. 

 Menţionăm că proiectul "Sistem de management al traficului de nave pe Canalul Dunăre-

Marea Neagră şi de informare asupra transportului pe ape interioare RoRIS –ACN" are finanţarea 

asigurată prin Programul Operaţional Sectorial-Transport 2007-2013, Axa prioritara 3-“Modernizarea 

sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a sănătăţii umane şi siguranţei 

pasagerilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.2-“Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate 

modurile de transport”. Instrumentul care cofinanţează proiectul este Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR). Contribuţia Comisiei Europene prin fonduri structurale reprezintă 

71.12% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 Proiectul este estimat a se finaliza în aprilie 2012. 


