SII ANALYTICS

CE NU ESTE SII ANALYTICS
NU are ca scop colectarea de date de la instituţii, ci valorificarea datelor deja existente.
NU este conectat la Internet.
NU este conectat la sisteme CCTV.
NU este un proiect de eGuvernare.
NU interceptează comunicaţiile persoanelor.
NU este BIG BROTHER, adică nu este conceput pentru face recognition în timp real.
NU este „la liber“ pentru utilizatori (toate activităţile sunt auditate).
NU este o ameninţare la adresa drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Altfel, nu ar fi eligibil UE.
NU este un proiect singular la nivel european.

CE ESTE SII ANALYTICS
Este un sistem care va spori considerabil viteza de căutare a informaţiei relevante în bazele de
date deja existente. Practic, în loc să interogheze sisteme diferite, neuniformizate informatic și
procedural, instituţiile statului vor putea accesa informaţiile integrat, rapid și eficient.
Este o platformă specializată IT&C, cu rol de portal, destinat principalelor instituţii ale statului, în
implementarea şi operaţionalizarea unei componente importante a Sistemului Electronic Naţional.
Astăzi, conform reglementărilor în vigoare, Serviciul Român de Informaţii este autoritate
coordonatoare a acestei structuri IT&C pentru realizarea schimbului de date între instituţiile din
Sistemul Naţional de Apărare.
SII ESTE OPERAŢIONAL ÎNCĂ DIN ANUL 2006.

LA CE FOLOSEŞTE SII ANALYTICS
SII ANALYTICS va ajuta instituţiile statului să analizeze mai bine, mai structurat, mai rapid și mai
relevant cantitatea semnificativă de date pe care deja o au la dispoziţie. Astăzi, instituţiile din România,
în cooperările inter-instituţionale, valorifică în medie în jur de 25% din informaţia disponibilă.
Ajută la descoperirea de noi informaţii şi conexiuni ce pot îmbogăţi valoarea datelor existente.
Scade cu până la 90% timpul de acces la date.
Pune la dispoziţie instrumente software de analiză avansată şi acces securizat în condiţii de mobilitate.
Permite analiza avansată prin elemente grafice - scheme de relaţii, hărţi, charturi. Scopul este
ergonomia, care conduce la rapiditate și eficienţă.

CINE SUNT BENEFICIARII SII ANALYTICS

Pentru că proiectul are drept scop modernizarea si eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor
cu atribuţii în prevenirea și combaterea fenomenelor de terorism, crimă organizată, corupţie și
evaziune fiscală, printre instituţiile publice beneficiare sunt: MAI, MP, MFP, DGAF, SRI.

CUM FUNCŢIONEAZĂ
SII ANALYTICS creează „poduri între insule“ și ne ajută să analizăm o cantitate uriașă de date, analiză
care nu poate fi făcută de un utilizator uman într-un timp rezonabil din punct de vedere operativ.
Aplicaţiile practice sunt multiple. De exemplu:
3 Căutare rapidă: o persoană dorește să obţină un permis de port-armă. O simplă interogare a
sistemului SII ANALYTICS îi va spune beneficiarului dacă nu cumva persoana are antecedente penale.
În prezent, acest lucru este posibil doar după ce sunt consultate mai multe baze de date de către mai
mulţi angajaţi ai instituţiilor statului.
3 Face recognition: pentru prevenirea unui atentat terorist, ofiţerii SRI pot introduce în sistem o
fotografie de-a unei persoane suspecte despre care nu există nicio informaţie şi pot obţine într-un
timp foarte scurt date de identificare, posibile relaţionări cu grupări teroriste şi alte informaţii vitale.

TOATE ACTIVITĂŢILE SUNT AUDITATE
Accesul unei instituţii la datele altei instituţii, prin intermediul SII, este și va fi și în continuare acordat
doar cu acceptul proprietarului datelor, potrivit legii.
Fiecare activitate în sistem este jurnalizată până la ultimul click.
Orice încercare de utilizare a sistemului în interes propriu sau abuziv este identificată de filtre
interne special constituite, fiind sancţionată inclusiv penal.
De asemenea, activitatea SRI este supusă controlului Comisiei parlamentare.
Toate instituţiile beneficiare ale acestui sistem se supun legilor protecţiei datelor cu caracter
personal şi respectării drepturilor omului.
Fiind un proiect finanţat din fonduri structurale nerambursabile, SII ANALYTICS este supus
controlului Autorităţii de Management, Organismului Intermediar, Autorităţii de Certificare şi Plată,
Autorităţii de Audit, Comisiei Europene.
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