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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea
„Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru
perioada 2014-2027”
Dezvoltarea urbană integrată reprezintă un proces complex, care implică analize
tematice și sectoriale, planificări urbane în care factorii economici, sociali, ecologici şi
culturali sunt utilizați în comun şi îmbinați pentru a dirija deciziile de utilizare a
terenurilor şi a obiectivelor în vederea unei dezvoltări urbane durabile.
Orizontul financiar 2014-2020 aduce noi direcţii de dezvoltare pe lângă
consolidarea celor din perioada anterioară și necesită o bază integrată de documentare
pentru susținerea noilor proiecte. Ca atare, s-a impus necesitatea elaborării Strategiei
Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027, planificare
strategică cu scopul de a contribui la creşterea calităţii vieţii locuitorilor prin
implementarea de măsuri integrate privind modernizarea și dezvoltarea infrastructurii,
sprijinirea mediului de afaceri, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea culturii,
dezvoltarea serviciilor sociale şi dezvoltarea turismului.
Strategia integrată de dezvoltare a municipiului combină elemente precum:
coordonarea intersectorială a acțiunilor strategice, creșterea responsabilității actorilor
urbani, dezvoltarea de parteneriate orizontale puternice, implicarea populației și a
grupurilor țintă în procesul de planificare.
Viziunea asupra orașului pentru orizontul de timp 2027 arată dorința noastră de a
da Romanului valențele de altădată: Municipiul Roman va redeveni, la orizontul anului
2027, un centru polarizator al Văii Siretului, principala axa de dezvoltare a Moldovei, o
comunitate urbană solidă și cosmopolită, atractivă pentru locuitori, întreprinzători și
turiști, cu o infrastructură modernă, o economie durabilă și o administrație publică
locală eficientă și orientată către nevoile cetățenilor.
Obiectivele sunt corelate cu cele prevăzute în documentele strategice elaborate de
Municipiul Roman până la această dată pe secțiuni, cu obiectivele și direcțiile de acțiune
ale documentelor europene, asigurând-se astfel un consens în dezvoltare, dar mai ales
realizarea unei prioritizări de natură a valorifica posibilitatea oferită de

alocarea fondurilor europene pentru Romania. Pentru Roman, ele pot fi transpuse în trei
ipostaze strategice interdependente ale municipiului în anul 2020 care răspund nevoilor
actorilor urbani implicați:
- un oraș al cetățenilor săi – locuințe confortabile și accesibile, spații publice sigure,
moderne și animate, dotări suficiente și transport modern, toate gândite pentru a asigura
în primul rând prosperitatea cetățenilor proprii.
- un oraș al celor ce vor să se stabilească aici – facilități și acces ușor la spații prielnice
pentru antreprenorii mici și marile companii ce doresc să investească, învățământ de
calitate pentru copii, locuri de odihnă și relaxare de bună calitate, securitate personală
ridicată, toate acestea pentru a stimula o dezvoltare economică sustenabilă.
- un oraș al turiștilor – structuri turistice de calitate dar și obiective și evenimente
diversificate (culturale, sportive, etc.), toate în scopul creșterii atractivității, condiție de
bază pentru stimularea tuturor celorlalte intervenții.
În procesul de absorbţie a fondurilor nerambursabile, strategia de dezvoltare locală
integrată și planificarea bugetului local constituie fundamentul ce stă la baza justificării
proiectelor.
Strategia integrată stabilește prioritățile de investiții și măsurile necesare,
mergându-se până la definirea operațiunilor, a fișelor de proiecte prioritare care se doresc
a fi implementate.
În baza celor prezentate, consider necesară și oportună adoptarea Strategiei
Integrate de Dezvoltare a Municipiului Roman, drept pentru care propun spre consultare,
dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027”
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