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 ADMINISTRAȚIE  ELECTRONICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU 

REDUCEREA BIROCRAȚIEI 
 
Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar 
anunță finalizarea proiectulului „Administrație  electronică la nivelul Municipiului 
Roman pentru reducerea birocrației”, cod SIPOCA 526/cod SMIS 126260, în cadrul 
Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 
„Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectiv specific 
2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.  
Proiectul a avut ca obiectiv consolidarea capacității instituționale și eficientizarea 
activității la nivelul Municipiului Roman, prin simplificarea procedurilor 
administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din 
perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea 
arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.  
Valoarea totală a acestui proiect a fost de 3.020.255,73 lei din care:  
- 2.616.854,58 lei valoarea eligibilă nerambursabilă (98%); 
- 2.269.720,83 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE (85%). 
Proiectul a avut o durată de implementare de 28 luni ( începând cu 29.11.2018). 
Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate 
principale:  
1. Platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) pentru 
servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere documente, plată 
electronică, semnătură electronică, notificări asupra stadiului demersului) cu un 
nivel 5 de sofisticare.  
2. Terminal interactiv self-service pentru servicii electronice (depunere documente), 
plasat în locația cu cea mai mare accesibilitate din cadrul municipiului.  
3. Soluție pentru managementul integrat al documentelor. 
4. Platformă integrată pentru arhivare electronică. Arhiva digitalizată (minim 50.000 
de pagini), incluzând documente cu termen de pastrare actual, respectiv cu termen 
de pastrare peste 4 ani. 
5. 91 de persoane din cadrul grupului țintă instruite în ceea ce privește 
utilizarea/administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului. 
 
Date de contact: Serviciul Managementul Proiectelor - Primăria Municipiului Roman, 
Tel: 0233.741.978, fax 0233.741.604, e-mail: uip@primariaroman.ro, 
www.primariaroman.ro. 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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