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 Finalizare proiect “PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI DIGITALIZARE URBANĂ PENTRU 
MUNICIPIUL ROMAN” 

 
Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Roman, în calitate de Beneficiar 
anunță finalizarea proiectulului „Planificare strategică și digitalizare urbană pentru 
Municipiul Roman”, cod SIPOCA 795/cod SMIS 135378, 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 general consolidarea capacităţii instituţionale şi 
eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Roman prin dezvoltarea capacității de 
planificare strategică şi prin continuarea procesului de simplificare a procedurilor 
administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din 
perspectiva back-office  şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente 
competenţelor partajate ale administraţiei publice locale.  
 
Valoarea totală a acestui proiect a fost de 3.222.764,05 lei din care:  
- 3.222.764,05 lei valoarea eligibilă a proiectului; 
- 3.158.308,77 lei valoarea eligibilă nerambursabilă; 
- 2.739.349,45 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE; 
- 418.959,32 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național; 
- 64.455,28 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului. 
 
Proiectul a avut o durată de implementare de 23 luni (începând cu 19.06.2020). 
 
Prin implementarea activităților proiectului s-au obținut următoarele rezultate/ 
livrabile principale:  
 
1. Plan strategic instituţional pentru perioada 2021-2023  
Documentul este un instrument de management pe termen mediu (3 ani) și vizează 
utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective strategice, 
programe, indicatori de realizare și de rezultat. 
 
2. Plan de mobilitate urbană durabilă  
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vine să răspundă cerințelor actuale și viitoare 
de mobilitate, se pune astfel de acord cu documentele europene de planificare și 
reprezintă un demers necesar pentru implementarea unor modele și sisteme flexibile 
de gestiune a mobilității, adaptate nevoilor reale de la nivelul Municipiului Roman. 
 
3. Platformă implementată pentru gestiunea integrată a activităţilor 
administraţiei publice din Municipiul Roman 
Prin contractul pentru Extinderea Sistemului Informatic Integrat s-au implementat:  
a) aplicațiile software pentru gestiunea integrată a bugetului, contabilității, taxelor 
și impozitelor, investițiilor și a patrimoniului, având următoarele module: 
- managementul veniturilor din impozite şi taxe; 
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- evidența financiar-contabilă; 
- investiții, achiziții și contracte; 
- managementul parcărilor rezidențiale; 
- evidența și gestiunea patrimoniului imobiliar; 
- valorificarea patrimoniului; 
b) aplicație urbanism - soluția informatică geospațială de tip  web pentru gestiunea 
teritoriului. 
c) extinderea portalului de servicii online pentru cetățeni cu 10 servicii aferente 
domeniilor de competență partajată ale administrației publice locale - 
https://portal-servicii.primariaroman.ro/ : 
- comunicare privind începerea execuției lucrărilor; 
- eliberare Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției; 
- eliberare Certificat de nomenclatură stradală și adresă; 
- comunicare privind încheierea execuției lucrărilor; 
- recepție la terminarea lucrărilor de construire/desființare; 
- acordare concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copiilor; 
- acordare alocație de stat pentru copii; 
- acordare alocație pentru susținerea familiei; 
- acordare stimulent de inserție; 
- acordare stimulent educațional sub formă de tichete sociale pentru preșcolari. 
 
4.  45 de persoane din cadrul grupului ţintă instruit în ceea ce priveşte 
managementul strategic şi cel al schimbării din perspectiva e-guvernare. 
 
Prin prisma rezultatelor sale, proiectul contribuie la promovarea unor servicii de 
calitate pentru toți beneficiarii finali (cetățeni), indiferent de sex, religie, etnie, și 
își aduce totodată aportul la dezvoltarea societății informaționale.  
 
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. 
                                              Municipiul Roman 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capacitate Administrativă 2014-2020! 
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