
                                                                                      
 

 

6 septembrie 2017 

 

Lansarea proiectului: Sistem informatic inovativ de tip comanda si control C2I (Command, 

Control & Intelligence) 

 

SC I-TOM SOLUTIONS SRL, cu sediul in București Bld. Mircea Vodă nr. 24, sector 3, derulează 

începând cu data de 10 august 2017, proiectul: Sistem informatic inovativ de tip comanda si 

control C2I (Command, Control & Intelligence), proiect cofinanțat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicatiilor si 

Societatii Informationale (OI), în numele și pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale, 

Adimnistratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) în calitate de Autoritate de 

Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC) în cadrul axei prioritare 

1 - Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare (CDI) în Sprijinul Competitivităţii Economice 

și Dezvoltării Afacerilor, actiunea 1.2.1. - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare 

prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD 

și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă 

potențial de creștere.  

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare este de 4.557.762,94 lei. 

Valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 

este de 2.532.573,26 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă acordată din bugetul naţional 

este de 633.143,32 lei.  

Proiectul se va implementa în București, Bld. Mircea Vodă nr. 24, sector 3, pe o durată de 28 

luni.  

Obiectiv general al proiectului este cresterea competitivitatii si dezvoltarea economica prin 

consolidarea activitatilor de CDI in cadrul SC I-TOM SOLUTIONS SRL in vederea dezvoltarii sistem 

TIC inovativ: „Sistem informatic inovativ de tip comanda si control - C2I (Command, Control & 

Intelligence)”. 

 

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Competitivitate. 
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