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ÎMBUNĂTĂȚIREA FACTORILOR DE MEDIU ȘI CONDIȚIILOR DE VIAȚĂ ÎN MUNICIPIUL ROMAN PRIN 

AMENAJAREA PARCULUI JORA 

- rezumat proiect -  

 

 

 

 

Municipiul Roman, reprezentat prin Primarul Lucian – Ovidiu Micu, a semnat pe data de 20 octombrie 2017 

contractul de finanțare pentru proiectul “Îmbunătățirea factorilor de mediu și condițiilor de viață în Municipiul 

Roman prin amenajarea parcului Jora”, Cod Smis: 122423. 

 

 

Proiectul se derulează prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural 

Prioritatea de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, 

regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii 

poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. 

 

 

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă în municipiului 

Roman prin refuncţionalizarea terenului și a suprafeței degradate neutilizate, în scopul ameliorării şi revitalizării 

mediului urban. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. refacerea patrimoniului Municipiului Roman ce valorifică mediul natural, cuprinzând elemente 
culturale şi sociale  

2.  amenajarea unui loc de agrement, de recreere şi zonă verde a Romanului  
3.  înfiinţarea şi amenajarea unui parc nou spaţii verzi, prin însămânţare cu gazon  
4.  înfiinţarea locurilor de joacă pentru copii  
5.  amenajarea aleilor pietonale principale şi secundare cu diferite specii de plante  
6.  realizarea pistelor pentru biciclişti  
7.  realizarea unui derdeluș pentru sănii 
8.  realizarea de amenajări peisagistice  
9.  îmbunătăţirea aspectului urbanistic al municipiului Roman  
10.  crearea confortului pentru populaţia municipiului Roman şi a zonelor învecinate  
11.  crearea de locuri de muncă pe perioada implementării proiectului şi a 11 locuri permanente de muncă 

după implementarea proiectului. 
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Beneficiari direcți - locuitorii municipiului Roman şi ai zonelor învecinate (cca 220.000 persoane) care 
vor beneficia de activităţile de agrement atât pentru adulţi cât şi pentru copii, ce se 
vor desfăşura în această zonă; 
- turiştii (minim 8.000 de persoane / an, cu estimarea creşterii numărului de turişti 
în următorii 20 de ani), care vor beneficia şi de alte activităţi specifice acestei zone 
de agrement; 
- persoanele ce vor fi angajate pe cele 11 locuri noi de muncă înfiinţate prin 
implementarea proiectului, persoane care îşi vor dezvolta abilităţile şi 
competenţele profesionale şi vor beneficia de rezultatele finale ale proiectului. 

Beneficiari indirecți - membrii grupurilor din care fac parte beneficiarii direcţi; 
- comunitatea locală care va beneficia de îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 
şi a calităţii vieţii; 
- societatea, la nivelul cel mai amplu, prin schimbarea mentalităţii şi atitudinii 
populației, prin conştientizarea valorificării cadrului natural local şi formarea unei 
gândiri în perspectivă şi a unei orientări spre responsabilitate, calitate şi 
performanţă; 
- domeniul social, economic şi turistic pe plan local, regional şi judeţean. 

 

Zona de agrement propusă a se realiza va cuprinde următoarele funcțiuni principale : 

 Alei pietonale 

 Pista de biciclete 

 Toalete 

 Loc de joacă pentru copii 

 Stâlpi de iluminat, băncuţe, coşuri de gunoi. 
 
Dotări și instalaţii: 
- Iluminat public; 
- Iluminare ambientală; 
- Terasamente; 
- Sistem de irigaţii;  
- Reţele apă – canal; 
- Sistem supraveghere video. 
 
Avantajele amenajării propuse sunt: 
• Crearea unui spațiu de relaxare civilizat, care să respecte cerințele legislației în vigoare; 
• Păstrarea arborilor existenți prin adaptarea noilor funcțiuni la situația existentă; 
• Construirea și amenajarea de locuri de joacă; 
• Construirea și amenajarea de alei pietonale pentru plimbare și odihnă; 
• Construirea și amenajarea de piste pentru bicicliști; 
• Impact vizual (instalații pentru iluminat, vegetație etc.); 
• Utilizarea de materiale ecologice pentru construirea aleilor. 
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Activităţile derulate după semnarea contractului de finanţare sunt: 
1. Pregătirea şi organizarea activităţilor proiectului; 
2.  Pregătirea documentaţiilor de achiziţie. realizarea achizitiilor şi încheierea contractelor cu operatorii 

economici; 
3. Realizarea lucrărilor de construcții; 
4. Achiziționarea dotărilor specifice, recepția și amplasarea lor; 
5. Plată comisioane, cote, taxe; 
6. Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier; 
7. Informare și publicitate; 
8. Evidența financiar-contabilă; 
9. Crearea de noi locuri de muncă şi angajarea persoanelor pe posturile create; 
10. Monitorizarea şi evaluarea proiectului; 
11. Auditarea proiectului. 

 

Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis cu valabilitatea din 25.07.2018, dată la care s-a predat 

amplasamentul pentru preluarea execuției. Firma care realizează lucrările de amenajare a parcului JORA este 

S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. 

Beneficiarul finanţării nerambursabile este Municipiul Roman. 

Durata de implementare a Proiectului este de 24 luni (20 octombrie 2017 – 19 octombrie 2019)  
Locaţia Proiectului: Str. Mihail Jora, Municipiul Roman 
Valoarea totală a proiectului este de 1.917.815,18 lei, din care: 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 1.605.410,43 lei; 
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 245.533,43 lei;  

- co-finanţarea eligibilă a Municipiului Roman: 37.774,38 lei. 

- valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA: 29.096,45 lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020  

http://www.inforegio.ro/

