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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană 

Durabilă al Municipiului Roman 
 

În cadrul proiectului "Planificare strategică și digitalizare urbană pentru 
Municipiul Roman ", cod SIPOCA 795, cod MySmis 135378, proiect cofinanțat din  
Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 
2014-2020, s-a elaborat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al 
Municipiului Roman pentru perioada 2021-2027. 

Planul de Mobilitate reprezintă un demers strategic, funcțional și operațional 
elaborat cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor prin investiții în 
infrastructura urbană, regenerarea spațiilor publice și dezvoltarea sistemelor de 
transport public și a celor alternative.  

Acest document este atât o cerință în vederea atragerii de fonduri 
nerambursabile pentru dezvoltare urbană, dar și o necesitate și o primă soluție 
pentru abordarea în mod integrat și strategic a problemelor legate de t rafic, fie că 
vorbim de persoane, fie că vorbim de mărfuri, precum și a problemelor de 
mobilitate urbană, intraurbană și cu zonele adiacente.  

În vederea realizării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului 
Roman s-au parcurs o serie de etape, precum: realizarea unei ample cercetări de 
trafic, elaborarea unui model de transport, bazat pe programe informatice dedicate, 
analiza în detaliu a situției actuale privind mobilitatea urbană pe toate modurile 
existente de transport, analiza infrastructurii existente, corelarea cu alte documente 
de programare strategică și de planificare spațială, proiecții privind posibilele 
dezvoltări, analize ale capacității financiare de implementare și testarea beneficiilor 
ce pot fi generate de proiectele de dezvoltare. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vine să răspundă cerin țelor 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.  

PMUD Roman a preluat elementele de mobilitate prezente în Planul de 
Amenajare a Teritoriului Național, Planul de Amenajare a Teritoriul Județean. De 
asemenea, se ține cont de Master Planul General de Transport și de documentele de 
planificare națională, regională și județeană.  
 



  
 
 
     Viziunea PMUD a fost definită pornind de la nevoile actuale ale locu itorilor, 
ținând cont de posibilitățile de dezvoltare ale municipiului:  

La nivel operațional, PMUD urmărește îndeplinirea viziunii și obiectivului 
general prin convergența a 6 obiective operaționale:  

• Roman conectat – crearea de alternative de t ransport și un  sistem solid de 
transport public, îmbunătățirea infrastructurii existente; 

• Roman inteligent – implementare infrastructură smart city pentru pregătirea 
infrastructurii de mâine; 

• Roman flexibil – îmbrățișarea tendințelor viitorului și îndeplinirea așteptărilor 
locuitorilor, afacerilor și vizitatorilor; 

• Roman echitabil – dezvoltarea de sisteme de transport accesibile, pentru 
susținerea incluziunii sociale, dezvoltarea mediului de afaceri și 
îmbunătățirea condițiilor de mediu; 

• Roman eficient – crearea de valoare adăugată utilizatorilor;  
• Roman sigur – reducerea accidentelor de circulație și a pierderilor de vieți 

omenești. 
Drept urmare, considerăm necesară adoptarea prezentului proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Roman. 
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