
 
 

Informare privind vizita de studiu în Norvegia, Suedia și Finlanda 

 

 

 În perioada 11 – 21 septembrie 2019, primarul Lucian-Ovidiu Micu a 
reprezentat municipiul Roman într-o vizită de lucru în Norvegia, Suedia și Finlanda, 

organizată de către Asociația Municipiilor din România (AMR), for din care face parte 
și municipiul Roman. 

 Delegația AMR, condusă de președintele Robert Sorin Negoiță, a avut întâlniri 

cu primari și reprezentanți ai administrațiilor locale din Oslo, Stockholm și Helsinki. 

Scopul vizitei a fost acela de a învăța din experiența administrativă și organizatorică în 

domenii de interes comun: regenerare urbană, digitalizare, parteneriat public-privat, 
atragerea de investiţii străine, combaterea schimbărilor climatice, transport public, 

colectare deșeuri și reciclare, infrastructură publică. 

 Vizita de studiu a început joi, 12 septembrie, la Oslo, unde membrii delegației 

au purtat discuţii la sediul Asociației Orașelor și Regiunilor din Norvegia (KS) – 
singura structură asociativă din Norvegia, având ca membri toate cele 426 de 
municipalități și 19 județe. Discuțiile au vizat competențele autorităților publice locale 

din Norvegia, relația dintre autoritățile locale și autoritățile centrale, precum și 

procesul de reorganizare teritorială prin care a trecut Norvegia. Delegația s-a întâlnit și 

cu primarul Orașului Oslo – Marianne Borgen, care a prezentat măsurile luate în 

vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră (interzicerea mașinilor private în 

centrul orașului, impunerea de taxe de acces în oraș cu mașina, interzicerea accesului 

maşinilor diesel în anumite zile, licenţierea doar a taxi-urilor cu emisii zero, impunerea 
de taxe foarte mari pentru înmatricularea maşinilor diesel). Orașul Oslo își propune să 

reducă emisiile cu 95% până în 2030, orașul câștigând titlul de Capitală Verde 

Europeană în 2019. Pe lângă întâlnirea de lucru de la Secretariatul Oslo, delegația 

AMR s-a întâlnit cu reprezentanții Ministerului Administrației Locale și Modernizării, 

unde au fost purtate discuții cu privire la finanțarea autorităților publice locale și 

planificarea urbană. De asemenea, membrii delegației au efectuat o vizită la Ambasada 

României în Norvegia, unde s-au întâlnit cu Ambasadorul Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al României în Regatul Norvegiei, Adrian Davidoiu. 

 Delegația AMR a avut o întâlnire și la Ambasada României în Regatul Suediei, 

unde  E.S. Iulian Buga, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în 

Regatul Suediei, şi-a exprimat disponibilitatea de a sprijini autorităţile publice locale 
în vederea încheierii de colaborări atât cu alte autorităţi publice locale, cât şi cu mediul 

de afaceri din Suedia. 



 
 Vizita de studiu a continuat cu o întâlnire cu vicepreşedintele și directorul 

general al Asociaţiei Autorităţilor Locale şi Regionale din Suedia (SALAR), structură 

asociativă a administrației publice locale din Suedia care reunește toate cele 290 de 

municipii și 21 de județe. În cadrul întâlnirii a fost prezentat rolul municipiilor în 
furnizarea serviciilor publice, modul de funcţionare şi organizare la nivel administrativ. 

De asemenea, au fost realizate prezentări privind finanţarea autorităţilor publice locale, 

modul în care sunt gestionate serviciile publice locale, exemple concrete de colaborare 
între autorităţile publice locale, regionale şi centrale în domeniul dezvoltării urbane. 

Experţi din cadrul Asociaţiei au prezentat responsabilităţile şi strategiile autorităţilor 

locale în domeniul protecţiei mediului și a combaterii schimbărilor climatice. 

 În cadrul vizitei de studiu în Suedia, delegația AMR a vizitat Stația de epurare a 

apelor uzate din Stockholm, care deservește aproximativ un milion de oameni în 

Stockholm și Huddinge, inclusiv municipiile Haninge, Nacka și Tyresö. Ulterior, a 
avut loc o întâlnire la Primăria din Stockholm cu reprezentanţii Agenţiei pentru 

investiţii, care are ca obiectiv dezvoltarea şi promovarea Stockholm ca destinaţie 

atractivă atât pentru investitorii străini, cât şi pentru cetăţeni. Delegaţia AMR a avut o 

întâlnire de lucru şi cu preşedintele Consiliul Local, care a prezentat obiectivele 

Stockholm pentru următorii 4 ani. 

 Delegația AMR a început vizita de studiu în Helsinki cu o întâlnire la Asociația 

Autorităților Locale și Regionale din Finlanda, care reunește toate cele 311 municipii 

din Finlanda. Vizita de studiu a continuat cu o întâlnire cu viceprimarul Municipiului 
Helsinki, care a prezentat strategia municipiului Helsinki de a fi cel mai funcțional 

oraș din lume. În cadrul întâlnirii, experții Departamentului de Dezvoltare Urbană au 

prezentat proiectele municipiului în domeniile: eficiența energetică a clădirilor, zonele 

verzi ale orașului, transport public, întreținerea infrastructurii pe perioada iernii și au 

explicat cum vor transforma orașul într-unul cu emisii de carbon zero. Delegația a 

efectuat o vizită și la Autoritatea Regionala de Mediu – cel mai mare organism 
municipal din sectorul de mediu. Principalele servicii oferite de Autoritatea vizează: 

furnizarea apei potabile, gestionarea deșeurilor și monitorizarea calității aerului pentru 

peste un milion de locuitori din zona metropolitană Helsinki. În cadrul vizitei, a fost 

făcut un tur al stației de gestionare a deșeurilor, iar experții Autorității au prezentat 

procesele tehnologice de reciclare și transformare a deșeurilor. Delegația a avut o 

întâlnire și cu reprezentanții Ambasadei României în Republica Finlanda, unde au 

purtat discuții cu  E.S. Răzvan Rotundu, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 

României în Republica Finlanda. 

 

Primarul municipiului Roman, 

Lucian-Ovidiu MICU 


