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Finalizarea implementării proiectului 
SII ANALYTICS – Sistemul informatic de integrare şi valorificare  

operaţională şi analitică a volumelor mari de date 
 

Serviciul Român de Informaţii, prin Unitatea Militară 0929 Bucureşti, cu sediul în 
str. Franceză nr. 48-50, sector 3, Bucureşti, anunță finalizarea implementării proiectului 
SII ANALYTICS – Sistemul informatic de integrare şi valorificare operaţională şi 
analitică a volumelor mari de date, cod MySMIS2014+ 101622, co-finanţat din    
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operaţional    
Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 1/28.07.2016 încheiat 
cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru 
Promovarea Societăţii Informaţionale, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi 
pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. 

Valoarea totală a proiectului este de 119.717.000 lei, valoarea eligibilă              
nerambursabilă finanţată din FEDR este de 100.970.617,05 lei, iar valoarea eligibilă 
nerambursabilă finanţată din bugetul naţional este de 18.746.382,95 lei. 

Proiectul a fost implementat în Bucureşti, perioada de implementare conform 
contractului de finanțare fiind 28.07.2016÷28.06.2019. 
 

Obiectivul proiectului: Proiectul a vizat modernizarea și eficientizarea                
activităţilor interne ale instituţiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenelor 
de terorism, crimă organizată, corupție sau evaziune fiscală, precum şi optimizarea   
cooperării între acestea, în efortul comun de identificare, cunoaştere, documentare, 
prevenire şi diminuare a situaţiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată 
şi evaziune fiscală la nivel naţional, precum şi a faptelor asociate fenomenului de           
corupţie şi de finanţare a terorismului.  

Obiectivul general al proiectului a constat în implementarea unui sistem             
informatic de integrare şi valorificare operaţională şi analitică a volumelor mari de date, 
sub forma unui ansamblu de instrumente software. 
 

Rezultate finale: Prin implementarea sistemului, beneficiarilor le-au fost puse la 
dispoziţie capabilităţi de analiză avansată a fondului de date şi le-a fost asigurată             
accesarea în mod securizat a datelor în condiţii de mobilitate. 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin          
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 
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