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II. Proiecte complementare proiectelor strategice prioritare* 
 

Nr. Crt.                                                                                      Proiect 
1. Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată din Municipiul Roman 

2. Amenajare parc Zăvoi 

3. Construcția unui pasaj rutier în zona pieţei 

4. Amenajarea de locuri de parcare în zonele rezidenţiale din Municipiul Roman 

5. Implementarea unui sistem integrat de management al traficului (undă verde şi îmbunătăţire semnalizare rutieră) 

6. Amenajarea a 10-15 staţii de transport în comun, inclusiv cu panotaj 

7. Elaborarea unui studiu de trafic  

8. Amenajare şi introducere în circuitul turistic a Cetăţii Smirodava  

9. Înființarea unui Birou de informaţii pentru investitori  

10. Conceperea și promovarea unor produse turistice integrate la nivelul zonei Roman – Târgu Neamt  

11. Înființarea unui Centru de excelenţă pentru elevii din Municipiul Roman 

12. Construcția unui Campus pentru învăţământul profesional în Municipiul Roman 

13. Amenajarea şi reabilitarea spaţiilor din jurul clădirilor şcolilor: garduri de protecţie, parcuri, spaţii de agrement, terenuri de sport 

14. Dotarea clădirilor publice cu echipamente de siguranţă (stropitori automate în caz de incendiu, echipamente PSI) 

15. Proiecte de informare derulate în şcoli şi de către şcoli (ex. nutriţie, prevenţie boli, modalităţi de acţiune în caz de cutremur etc.) 

16. Proiecte de screening pentru depistarea afecţiunilor populaţiei în timp util 

17. Reabilitarea şi întreţinerea digurilor de pe malurile Moldovei şi Siretului 

18. Înființarea de incubatoare de afaceri pentru elevi şi proiecte de tip „întreprinderi simulate” în şcoli în vederea dezvoltării spiritului 

antreprenorial 

19. Extinderea sistemului de supraveghere video în municipiul Roman  

20. Alimentare cu energie electrică a cartierului Primăverii 

21. Organizarea de cursuri de formare profesională continuă pentru personalul din administrația publică locală 
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22. Înfiinţarea şi dotarea unui centru pentru îngrijiri paliative 

23. Elaborarea unui plan  de marketing instituțional 

24. Elaborarea brandului/imaginii identitare a municipiului Roman, ca acțiune inovatoare de marketing al comunității 

25. Elaborarea strategiei de promovare a imaginii municipiului 

26. Elaborarea și publicarea Ghidului Investitorului pentru (zona metropolitană) Roman 

27. Editarea unei „Broşuri de atragere”, în vederea promovării aspectelor pozitive ale municipiului (broşură de prezentare, tip pliant, care 

are menirea să transmită o impresie despre starea oraşului, valorile şi particularităţile acestuia) 

28. Dedicarea unei secţiuni pe pagina de web a Primăriei Roman destinate promovării potenţialului şi oportunităţilor, a serviciilor şi a 

structurilor pentru afaceri, inclusiv inventarierea terenurilor cu potenţial de dezvoltare 

29. Constituirea unei secţiuni privind dezvoltarea economică locală pe site-ul Primăriei Roman 

30. Dezvoltarea de programe culturale ca resurse generatoare de dezvoltare locala: festivaluri, târguri, evenimente culturale 

31. Organizarea de competiții/campionate sportive între unitățile școlare pentru promovarea mișcării și a spiritului competitiv 

32. Dezvoltarea activităților cluburilor sportive 

33. Sprijinirea de către autorități a manifestărilor culturale, artistice și sportive ca mijloc de educare și recreere 

34. Reprezentarea intereselor fiecărei asociații de proprietari la nivel de cartier de către un consilier local, prin colaborare directă. 

35. Susținerea programelor de informare/consiliere/formare pentru asociațiile de proprietari 

36. Organizarea de concursuri între ONG-uri, asociațiile de proprietari pentru creșterea implicării cetățenilor. 

37. Elaborarea unui program local de facilități pentru dezvoltarea afacerilor în municipiul Roman 

38. Stabilirea căilor de promovare a imaginii municipiului Roman - contacte cu rețele de investitori români și străini (firme de 

consultanță, ambasade, camere de comerț, etc.), stabilirea unei liste de potențiali ambasadori ai Romanului (persoane cunoscute, buni 

comunicatori), etc. 

39. Realizarea unui studiu comparativ între mediul de afaceri/mediul local din Roman față de orașe de talie similară din regiune. 

40. Construirea Cetății Mușatine și amenajarea unui centru popular pentru meșteșugarii din zona Roman 

41. Modernizarea centurilor ocolitoare (Roman-Est – finalizare, Roman-Vest – modernizare) 

42. Actualizarea Planului Urbanistic General 
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43. Configurarea bazei de date urbane reactualizabile în vederea fundamentării tehnice a deciziilor de dezvoltare 

44. Dezvoltarea unui program de încurajare a firmelor care angajează/recalifică persoane aflate în șomaj de lungă durată 

45. Înființarea unui ”Club al locurilor de muncă” pentru sprijinirea persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă 

46. Realizarea unui ghid al firmelor și produselor din Municipiul Roman 

47. Crearea unui birou care să asigure coordonarea și implementarea planului de dezvoltare economică precum și atragerea de resurse 

extrabugetare pentru proiectele de dezvoltare 

48. Efectuarea unei evaluări şi inventarieri a tuturor spaţiilor şi terenurilor destinate investiţiilor 

49. Realizarea unui studiu de fezabilitate privind potențialul local în producerea de energie regenerabilă - parcuri solare 

50. Ecologizarea depozitului neconform de deșeuri 

52. Modernizarea terenurilor de sport școlare și publice; modernizarea sălilor de sport școlare 

53. Amenajarea și modernizarea unor parcuri tematice (pentru copii, de distracție, Grădina Zoologică) 

54. Modernizarea Ștrandului Municipal și a zonei de picnic 

55. Sprijinirea/Reabilitarea siturilor industriale abandonate (Polirom și Protan) și pregătirea lor pentru noi utilizări 

56. Campanii de informare cu privire la importanța protejării siturilor NATURA 2000 

57. Modernizarea punctelor de colectare a deșeurilor 

58. Realizarea unui sistem integrat de colectare selectivă a deşeurilor solide la nivelul întregului municipiu 

59. Inițierea de programe și campanii de stimulare a acțiunilor de protecție a mediului 

60. Reabilitarea sălii mari de ședințe a Primăriei Roman  

61.  Finalizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a Bibliotecii Municipale ”G.R. Melidon” 

62.  Asigurarea de condiții avantajoase de relocare a personalului  medical specializat  în vederea reducerii fluctuației personalului de 

specialitate 

63.  Organizarea de module de recalificare/reconversie, perfecționare, consiliere și orientare pentru șomeri 

64. Sprijinirea formării profesionale la locul de muncă pentru dezvoltarea competențelor angajaților în scopul creșterii calității și 

productivității muncii 

65. Promovarea formării profesionale a angajaților  în domeniul noilor tehnologii, inclusiv TIC, protecției mediului și a controlului 
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poluării 

66. Asigurarea accesului cadrelor didactice la programe de formare continuă-perfecționări, schimburi de experiență, specializări. 

67. Introducerea în subteran a rețelei  de cabluri. 

68.  Amenajarea unui sens giratoriu în zona ”Dedeman” 

69. Amenajarea de noi locuri de joacă în zona centrală a municipiului (în spatele Blocului 33 de pe B-dul Roman Mușat) și modernizarea 

celor existente 

70. Finalizarea procesului de modernizare a zonei Gării Roman 

71. Apropierea administraţiei publice de cetăţeni prin dezvoltarea infrastructurii hardware și software pentru oferirea de servicii de e-

administrație  

72. Reabilitarea şi modernizarea clădirii primăriei 

73. Reabilitarea și modernizarea Creșei Smirodava 

74. Reabilitarea și modernizarea zonei Piața Centrală 

75. Reabilitarea și modernizarea sediului Poliției Locale 

76. Amenajare parcare subterană în zona Centru 

77. Construirea și/sau amenajarea de locuințe sociale 

78. Amenajare pistă aerodrom utilitar 

79. Întocmire Plan de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Roman 

80. Realizare de Planuri urbanistice zonale și de detaliu în scopul implementării proiectelor din lista proiectelor prioritare strategice 

pentru perioada 2014-2020 și a celor complementare proiectelor strategice prioritare și pentru stabilirea zonelor de protecție a 

monumentelor istorice 

* Aceste proiecte complementare vor fi implementate de către autoritățile publice locale din Municipiul Roman sau de către alte categorii de beneficiari, 

în limita disponibilităților financiare proprii sau externe. De asemenea, unele dintre aceste proiecte pot fi implementate în cadrul unor structuri asociative 

propuse spre înființare (de ex. Sistemul Urban Bacău-Roman-Piatra Neamț).  


