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Consiliul Judeţean Dâmboviţa implementează 

proiectul  „Reţea VPN pentru evidenţa populaţiei 
în judeţul Dâmboviţa”  

 
 

Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa este beneficiarul 
contractului de finanţare nerambursabilă PHARE RO 2006/018/-147.01.03.02.03 
DB 1208, pentru implementarea proiectului Reţea VPN pentru evidenţa 
populaţiei în judeţul Dâmboviţa, proiect în curs de derulare, având ca termen 
de finalizare luna ianuarie 2009. 
 
Scopul proiectului este realizarea unei reţele VPN prin care se va asigura 
legătura on-line între cele 10 SPCLEP-uri (Servicii Publice Comunitare Locale de 
Evidenţa a Persoanelor) din judeţ (Târgovişte, Moreni, Fieni, Găeşti, Răcari, 
Pucioasa, Corneşti, Potlogi, Voineşti, Titu) şi Biroul judeţean de Administrare a 
Bazelor de date pentru Evidenţa Persoanei Dâmboviţa, respectiv Direcţia Publică 
Comunitară de Evidenţă a Persoanei, ca unitate coordonatoare a celor 10 
SPCLEP-uri. 
 

Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană cu 56.141 Euro, prin Fondul de 
modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, iar contribuţia 
Consiliului Judeţean Dâmboviţa se ridică la 6.239 Euro, reprezentând 10% din 
valoarea totală a acestuia. 
 
După derularea procedurii de achiziţie publică prin cerere de oferte la care au 
participat doi operatori economici, contractul pentru furnizarea reţelei VPN fiind 
atribuit S.C. ROMTELECOM S.A. Bucureşti.  
 
Realizarea reţelei VPN presupune introducerea de noi instrumente, proceduri şi 
mecanisme care vor contrubui la dezvoltarea capacitatii autoritaţilor locale pentru 
gestionarea mai eficientă a serviciilor publice descentralizate prin continuarea 
procesului de modernizare. 
 
După cum menţionează preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, lector 
univ. Florin Aurelian Popescu, „cu sprijinul Uniunii Europene, acest proiect va 
face posibile atât realizarea unei reţele moderne, securizate, adaptate nevoilor 

R  O  M  Â  N  I  A 
 

CONSILIUL   JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA 
 

 

Piaţa Tricolorului nr.1 Târgovişte, judeţul Dâmboviţa 
Telefon: 0245-640517;   Fax:  0245-640517;   E-mail: integrare@cjd.ro 

_____________________________________________
______ 
 

 
 

comunicat de presă 



serviciilor publice de evidenţă a populaţiei, cât şi asigurarea echipamentelor 
necesare desfăşurării  activităţii, dezvoltându-se în acest fel capacitatea de 
gestionare eficientă a bazelor de date, acest lucru reprezentând un pas important 
în asigurarea unor servicii mai bune pentru locuitorii Judeţului Dâmboviţa”.  
 
Potrivit contractului încheiat, termenul de finalizare este luna ianuarie 2009. 
 
Pentru informaţii  suplimentare, vă rugăm să contactaţi : 
- Bondilă Dorel – manager proiect, Şef Serviciu Dezvoltare Regională  
 
Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Piaţa Tricolorului nr. 1, Târgovişte 
Tel / Fax: 0245-640517, E-mail: integrare@cjd.ro 
 
 

Pentru sesizări Phare: cfcu.phare@mfinante.ro  

 
 
 

   
  Proiect finanţat de   
UNIUNEA   EUROPEANĂ 

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică 
compusă din 27 ţări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui 
proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, 
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi 
libertăţile individuale. Uniunea Europeană îşi propune să împărtăşească 
realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.                                
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