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COMUNICAT DE PRESĂ
Un nou proiect depus spre finanțare din bani europeni, ”Ecosistem digital interconectat și integrat în 
cadrul U.A.T. Municipiul Alexandria”, a fost admis după verificarea administrativă și de eligibilitate 

Vă informăm faptul că un nou proiect, depus de Victor DRĂGUȘIN, primarul municipiului Alexandria, 
a fost acceptat spre finanțare în data de 17.02.2022.  
Implementarea proiectului ”Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul U.A.T. municipiul 
Alexandria” este atribuit să vină în sprijinul angajaților instituției dar și în beneficiul persoanelor fizice și 
juridice care au domiciliul în Alexandria, în vederea eficientizării ecosistemului digital interinstituțional 
interconectat și interoperabil cât și pentru asigurarea accesului online la serviciile gestionate de instituție.
Programul de finanțare: POCA 2014-2020 
Componentă 1 - Apel : POCA/972/2/1/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP/1/Introducerea 
de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari, în concordanță cu S.C.A.P.
Cod SMIS: 155222.
Durata de implementare a proiectului: 16 luni.
Valoare: 2.967.240,00 lei.

Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacitații instituționale și eficientizarea 
activității la nivelul Primariei Municipiului Alexandria, în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute 
de O.U.G. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri privind îmbunătățirea 
procesului decizional și de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților 
specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți 
actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din 
perspectiva front-office. 

Obiectivele specifice ale proiectului: optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu 
beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital 
integrat, dar și pentru dezvoltarea abilităților personalului prin participarea la programe de instruire în 
vederea utilizării și administrării soluțiilor informatice implementate. 
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Așteptări: în urma implementării proiectului se vor obține o serie de rezultate, beneficiarii fiind atât 
angajații instituției, cât și persoanele fizice și juridice care au domiciliul în localitate. 

Principalele rezultate ale implementării proiectului: 
- ecosistemul digital interinstituțional interconectat și interoperabil pentru asigurarea accesului 

online la serviciile gestionate de instituție;
- digitalizarea și personalizarea principalelor proceduri pe care le utilizează angajații, cu module 

pentru utilizarea acestora cu succes; 
- personal instruit din cadrul instituției pentru utilizarea și administrarea sistemelor digitale 

implementate prin proiect.
După implementarea proiectului se va putea realiza o mai eficientă furnizare a serviciilor către 

cetățeni, va crește calitatea actului administrativ precum și gradul de satisfacție al cetățenilor.
La elaborarea proiectului au fost luate în considerare operaţiuni care să asigure sustenabilitatea, 
continuarea, valorizarea, abordarea integrată a rezultatelor după finalizarea proiectului. 

În cadrul proiectului se vor implementa activități preconizate, care fac parte dintr-un plan de 
acţiune mai larg derulat de către instituţia beneficiară și vizează asigurarea unei mai bune funcţionări a 
instituţiei prin automatizarea activităţii, iar facilitarea accesului la serviciile oferite conduc la optimizarea şi 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administrația publică cetăţenilor din Alexandria.

Întocmit,
Vîrban Liliana 


