Data: 04.06.2019
PRIVIND ÎNCEPEREA PROIECTULUI CU TITLUL
“IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII ÎN BANDĂ LARGĂ ȘI A ACCESULUI LA INTERNET ÎN
JUDEȚELE PRAHOVA ȘI DÂMBOVIȚA ”
S.C. CLOUDSYS TELECOM S.R.L., cu sediul social în oraș Voluntari, jud. Ilfov, Bd. Pipera, nr. 1/VII, Cladirea
Nord City Tower, et. 6, România, anunță începerea proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii în
bandă largă și a accesului la internet în județele Prahova și Dâmbovița", Cod MySMIS 127299, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020,
Axa Prioritara 2 „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”,
Acţiunea 2.1.1 „Îmbunătățirea infrastructurii de bandă largă și a accesului la internet în județele Prahova și
Dâmbovița", Obiectiv specific 2.1. „Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de
mare viteză”, in baza Contractului de finanțare nr. 18/211/12.03.2019, semnat cu cu Ministerul Comunicațiilor
și Societății Informaționale – în calitate de de Organism Intermediar pentru Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020, începând cu data de 12.03.2019.
Valoare totală a proiectului este de 11.349.488,42 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de
6.784.986,24 lei (din care 5.767.238,32 lei din FEDR și 1.017.747,92 lei din bugetul național).
Proiectul va fi implementat în localitățile CRIVĂȚU, HODĂRĂȘTI, IBRIANU, GLOD, PUCHENI, din județul
Dâmbovița si localitățile NUCET, TRENU, HĂTCĂRĂU, OLOGENI, NUCȘOARA DE JOS, NUCȘOARA DE
SUS, BRĂTEȘTI, HĂBUD, PLAIU CORNULUI, STĂNCEȘTI, MELICEȘTI din județul Prahova, pe o perioadă
de 36 de luni.
Obiectivul proiectul constă dezvoltarea infrastructurii de internet in banda larga in zone albe NGA din judetele
Prahova și Dâmbovița, cu o larga răspândire a nodurilor de comunicaţii şi partea de transmisie a datelor
(backbone şi blackhaul), cât mai aproape de utilizatorul final și cu niveluri adecvate de simetrie și de
interactivitate, pentru a garanta transmitere mai bună de informații în ambele sensuri. Prin introducerea
conexiunii de tip Next Generation Access se va facilita accesul la internet pentru echipamente moderne TIC,
rezultand consolidarea infrastructurii TIC, si se asigura accesul public la infrastructura nationala informationala
si in zonele albe NGA.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate
2014-2020.
Detalii suplimentare se pot obtine de la:
Nume persoana contact: Gradea Alexandru Ioan
Funcția: Administrator
Tel: 0730.100.600; e-mail: office@cloudsys.ro

„Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a
Guvernului Romaniei”
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitați
www.fonduri-ue.ro”
„Competitivi împreună”

