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ANUNŢ DE PRESĂ 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!” 

 
„SII Infrastructură – Sistem informatic integrat de interoperabilitate între bazele 

de date ale principalelor instituții ale statului” 
 

- proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - 
 

 Bucureşti, 03.12.2015 
 Serviciul Român de Informaţii, prin Unitatea Militară 0929 Bucureşti, cu sediul în Str. 
Franceză, nr. 48-50, sector 3, Bucureşti, anunţă finalizarea implementării proiectului „SII 
Infrastructură – Sistem informatic integrat de interoperabilitate între bazele de date ale 
principalelor instituții ale statului”, cod SMIS 56954, co-finanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 1964/322/13.02.2015 încheiat cu 
Ministerul pentru Societatea Informaţională, în calitate de Organism Intermediar în numele şi 
pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru  Programul 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”. 
 Valoarea totală a proiectului este de 74.997.580,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă 
finanţată din FEDR este de 62.022.998,66 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din 
bugetul naţional este de 12.974.581,34 lei.  
 Proiectul a fost derulat în București, perioada de implementare conform contractului de 
finanțare fiind 13.02.2015-15.12.2015. 
 Obiectivul proiectului: Proiectul are drept scop eficientizarea activităţilor interne ale 
instituţiilor publice care furnizează servicii publice sau beneficiază de acestea, utilizând mijloace 
specifice TIC, prin minimizarea timpului dedicat activităţilor interne proprii, precum şi optimizarea 
cooperării între instituţiile publice, prin dezvoltarea unui mecanism eficient de verificare şi semnalare 
a situaţiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată la nivel naţional, evaziune fiscală şi 
fapte asociate fenomenului de corupţie şi de finanţare a terorismului. 
 Sistemul informatic preia informațiile necesare de la mai multe instituții publice, prin 
asigurarea interoperabilităţii dintre bazele de date ale acestora. Din această perspectivă, sistemul oferă 
posibilitatea regăsirii rapide a diverselor categorii de date sau accesul la tablouri de bord. 
 Obiectivul proiectului a fost îndeplinit prin interconectarea și asigurarea interoperabilității 
sistemelor informatice şi/sau a bazelor de date din cadrul instituțiilor vizate, precum și prin asigurarea   
accesului utilizatorilor asumați la serviciile electronice aferente. 
 
 Detalii suplimentare puteţi obţine de la:  
 Responsabil comunicare și publicitate: Popescu Alexandru 
 Tel. 021.303.78.51, fax: 021.313.43.88  
 e-mail: alex_popescu@dcti.ro 
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