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REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de 
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 

 
Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 

2022-2030 constituie o parte componentă a procesului de planificare strategică 
și reprezintă un document de programare pe termen mediu şi lung, care defineşte 
politica autorității locale cu privire la dezvoltarea Municipiului Roman, în care 
se impune luarea unor decizii la nivel local, în concordanță cu politicile de 
dezvoltare la nivel județean, regional, național și european. 

Oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul 
planului pentru bugetul multianual 2021-2027 și al planului național de relansare 
subsecvent mecanismului de relansare economică ”Next Generation EU”) 
facilitează consolidarea capacității UAT pentru a susține dezvoltarea durabilă la 
nivelul Municipiului Roman prin derularea de investiții cu impact major asupra 
creșterii calității vieții romașcanilor. 

Perioada de programare financiară 2021-2027 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 revizuirii și prelungirea Strategiei integrate 
de dezvoltare a Municipiului Roman,  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.  

Viziunea propusă pentru orizontul de timp 2030  este următoarea: 
“Municipiul Roman o comunitate dinamică și inovativă, în continuă dezvoltare, 
rezilientă la schimbările climatice și care oferă oportunități de ocupare  și 
servicii publice de calitate, inclusiv localităților învecinate cu care are stabilite 
relații teritoriale strategice”. 

    Obiectivele strategice de dezvoltare integrată stabilite pentru perioada 
2022-2030 sunt următoarele: 

1. Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor municipiului Roman prin 
asigurarea de servicii publice performante și o bună guvernare locală; 

2. Consolidarea rolului teritorial al muncipiului de pol de dezvoltare pentru 
zona metropolitană; 



  
3. Dezvoltarea economică durabilă a municipiului Roman, creșterea 

competitivității sectoriale prin modernizare tehnologică, inovare, 
digitalizare și dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial sustenabil; 

4. Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman, creșterea performanței 
sistemului de educație, ocupare, sanitar, de asistență socială la nivelul 
Municipiului Roman; 

5. Îmbunătățirea calității mediului și creșterea rezilienței la schimbările 
climatice în Municipiul Roman; 

6. Dezvoltarea infrastructurilor publice necesare creșterii bunăstării în 
armonie cu natura în Municipiul Roman; 

7. Consolidarea sistemului de cultură,  turism, tineret și sport în Municipiul 
Roman. 

     În baza celor prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare a Municipiului 
Roman pentru perioada 2022-2030”. 

 
 

Iniţiator 
Primarul Municipiului Roman, 
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