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Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul în 
București, Calea Ion Zăvoi, nr. 14, sector 1, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații 
Speciale, cu sediul în București, Splaiul Independentei nr. 323A, sector 6, anunță 
finalizarea în data de 30 decembrie 2015 a proiectului “Realizarea și asigurarea 
interoperabilității sistemului informatic integrat al centrului operațional de 
zbor din cadrul Inspectoratului General de Aviație cu structuri ale M.A.I., precum 
și cu alte instituții ale administrației publice centrale – SMIS 57048”, cofinanţat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 
încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informațională. 

Valoarea totală a proiectului la finalizare este de 5.183.785,27 lei, inclusiv TVA, 
reprezentând asistență financiară nerambursabilă în procent de 100%, din care 
82,70% prin Fondul European de Dezvoltare Regională și 17,30% prin bugetul de stat. 

Proiectul a fost implementat în noua locație a Unității Speciale de Aviație București, 
pe o durată de 10 luni. 

Obiectivul atins al proiectului constă în creșterea capacității de coordonare a 
misiunilor aeronavelor Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, prin creșterea gradului de interoperabilitate între instituțiile 
publice implicate în organizarea serviciilor de urgență, precum și prin optimizarea 
utilizării resurselor de intervenție în soluționarea urgențelor, realizate prin dotarea 
Centrului Operațional de Zbor cu aplicații specifice și echipamente de tehnologia 
informației și comunicațiilor. 
 
Detalii suplimentare se pot obține la: Căpitan Mircea GHIȚĂ – Manager Proiect, 
Serviciul Cooperare Aeronautică Internațională și Managementul Proiectelor
Tel. 021.310.43.99, fax: 021.311.39.09, email:  proiecte.igav@mai.gov.ro 


