Comunicat de presă
Nr.41182/27.05.2022
privind lansarea proiectului cu titlul
„Ecosistem
Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul
Alexandria!”
cod SIPOCA 1234 / cod MySMIS 155222
55222

Municipiul Alexandria, în calitate de beneficiar, implementează în parteneriat cu
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, proiectul cu titlul Ecosistem
digital interconectat și integrat în cadrul UAT Municipiul Alexandria!” cod SIPOCA 1234 /
cod MySMIS 155222.
Valoarea totală eligibilă a p
proiectului este de 2.962,480 lei, din care 2.518,108 lei
reprezintă finanțare
țare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul
Operațional
țional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 - 2020, Axa Prioritară-Administrație
Prioritară
publică și sistem judiciar accesibile și transparente
transparente, în cadrul Cererii
C
de Proiecte
POCA/972/2/1-Introducerea
Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală
ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordan
concordanță
ță cu SCAP.
Valoarea totală eligibilă a liderului de parteneriat Municipiul Ale
Alexandria este de
59.249,60
9,60 lei, 2.518.108 lei reprezintă finanțare
țare nerambursabilă din Fondul Social
European, prin Programul Opera
Operațional
țional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020,
2.903.230,40 lei reprezintă finan
finanțare nerambursabilă AM POCA.
Durata de implementare a proiectului
tului este de 16 luni, începând cu data de 07
aprilie 2022.
Obiectivul general al proiectului
vizează
ează consolidarea capacității
capacită
instituționale și
eficientizarea activității
ții la nivelul Primăriei Muncipiului Alexandria în ceea ce privește exercitarea
atribuțiilor
țiilor prevăzute de OUG 57/2019 Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri pentru
îmbunătățirea
țirea procesului decizional și de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de
lucru și a activităților specific
specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice
și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din
perspective back-office, cât și din perspective front office.

www.poca.ro

Obiectivele
tivele specifice ale proiectului
proiectului:
Optimizarea procedurilor
cedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor
publice, în scopul reducerii birocra
birocrației,
ției, prin implementarea unui ecosistem digital integrat
și dezvoltarea abilităților personalului prin participarea la programe de instruire în veder
vederea
utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate.
Principalele rezultate ale implementării proiectului sunt:
-Ecosistemul
Ecosistemul digital interinstitu
interinstituțional
țional inerconectat si interoperabil pentru asigurarea
accesului online la serviciile gestionate de instituție;
-Digitalizarea și personalizarea principalelor proceduri cu care lucrează angajații, cu
module pentru utilizarea lor cu succes;
-40
40 persoane instruite din cadrul institu
instituției
ției pentru utilizarea și administrarea
sistemelor digitale implementat
implementate prin proiect.
După implementarea proiectului se va putea realiza o mai eficientă furnizare a
serviciilor către cetățeni,
țeni, va crește calitatea actului administrativ și gradul de satisfacție al
cetățenilor.

Pentru detalii suplimentare legate de acest proiect, persoana de contact din partea
liderului de parteneriat Municipiul Alexandria este: Costea Cezar
Cezar-Cosmin
Cosmin – Manager proiect,
e-mail: cosmin.costea@alexandri
cosmin.costea@alexandria.ro.
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Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
2020!

www.poca.ro

