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Anul 2016 a stat sub semnul performanței în administrație pentru conducerea municipalității 

romașcane, asigurând premisele ca orașul mușatin, fostă capitală a Țării de Jos, să-și 

reconsolideze prestigiul de altădată și să continue drumul către modernitate. Având forța echipei 

și capacitatea unei administrații publice competitive și eficiente, atât din punct de vedere al 

capitalului uman, cât și al proceselor interne și al serviciilor oferite, am pus marea familie 

romașcană mereu pe primul plan. 

 În cursul anului 2016 am acționat cu prioritate în vederea realizării unui mediu economic 

creativ, complex, dinamic și competitiv, capabil să utilizeze resursele într-un mod integrat și să 

ofere o dezvoltare sustenabilă a comunității; un model de bună guvernare, cu o administrație 

transparentă, progresistă, performantă, în care cetățeanul a devenit partenerul administrației; un 

reper național prin viața sa culturală dinamică și vibrantă. 

 Prin activitățile desfășurate am contribuit la implementarea misiunii și viziunii  de a fi în 

slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în context 

național și internațional, aspect demonstrat de rezultatele deosebite în  activitățile și proiectele 

derulate anul precedent. 

 Municipiul Roman a obținut locul întâi la nivel național în ceea ce privește transparenţa 

instituțiilor publice, cu proiectul "ROMAȘCANII DECID!"- evaluarea satisfacției cetățenilor și 

implicarea acestora în procesul decizional,  în cadrul Conferinței internaționale “Inovație și 

calitate în sectorul public”, eveniment organizat la București, pe 20 octombrie 2016, de către 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) alături de Cancelaria Prim-ministrului și 

Consiliul Europei.  

 Romaul a devenit model regional de trecere la o economie verde, fiind primul oraș din 

cadrul proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi”(Green Cities – Green Regions, implementat de 

Fundaţia TERRA Mileniul III împreună cu partenerii săi- Asociaţia Municipiilor din România şi 
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Rețeaua R20 - Regiuni pentru Acțiune Climatică din Elveţia), care a elaborat și dezvoltat un plan 

de acțiune privind energia durabilă. 

 Am susținut dezvoltarea investițiilor la nivel local, îmbunătățirea condițiilor de educație 

prin implicarea activă în organizarea activității unităților de învățământ, pentru asigurarea unui 

climat social sănătos și de siguranță  publică,  asigurarea unor condiții deosebite de agrement. 

 Clădirile emblemă au fost aduse din nou la viață. În anul 2016, Biblioteca Municipală 

George Radu Melidon din Roman, restaurată în totalitate, înveșmântată în haină de sărbătoare, 

arătându-și splendoarea arhitecturală și frumusețea care înscris-o în rândul monumentelor de 

artă ale urbei romașcane, și-a redeschis porțile pentru a-și relua activitatea culturală pentru care 

a fost consacrată. 

 Cea mai mare investiție în domeniul educației și una dintre cele mai dificile din punct de 

vedere tehnic, care s-au realizat dupa 1990, a fost finalizarea proiectului de reabilitare, 

modernizare şi dezvoltare a Colegiului Naţional Roman-Vodă- Corp B, clădire  reprezentativă  

din patrimoniul municipiului Roman. 

 În 2016 au fost finalizate lucrările de modernizare ale Arterei Roman- Est (DJ 207A-

strada Plopilor-DN2), principala investiție în domeniul dezvoltării infrastructurii stradale ce a 

creat posibilitatea devierii traficului greu pe relația Vaslui și comunele din partea de N-E a 

județului, spre sau dinspre Iași/Suceava în afara zonelor dens locuite din municipiu.  

 Conștienți că timpul contribuabililor este prețios am pus în funcțiune, din luna aprilie, 

Sistemul Informatic de Programare Online, la Direcția de Evidență a Populație, Romanul fiind al 

treilea oraș din țară, după Timișoara și Iași, care a implementat o astfel de platformă on-line. 

 Participarea cetățenilor la luarea deciziilor reprezintă un aspect important al bunei 

guvernări locale. În anul 2016 s-a constituit Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret al 

Municipiului Roman, for care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește 

elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.  

 Convinși că Diaspora poate juca un rol major în dezvoltarea locală și poate sprijini 

conectarea puternică a orașului la oportunitățile din alte țări,  am organizat în luna august a 

anului 2016, sub egida „Zilelor Diasporei”, o întâlnire aplicată cu cetățenii din diaspora însoțită 

de manifestări artistice dedicate romașcanilor plecați în străinătate, care au revenit în concediu 

alături de familie. 

 Efectele acțiunilor, proiectelor și investițiilor în viața comunității se regăsesc într-o 

creștere a calității vieții și într-un pas înainte pentru municipalitate în atingerea obiectivului de a 

face din Roman orașul cel mai potrivit pentru a locui, a pune bazele unei familii, a avea acces la 

educație de calitate și a trăi într-un mod plăcut și în siguranță.  
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        CAP. I – BUGET STABIL ȘI CONSOLIDAT 

  
 Bugetul Municipiului Roman a fost 

alcătuit foarte riguros pentru anul 2016, datorită 

unei politici  realiste a conducerii municipalităţii 

cu privire la execuţia bugetară.  

 Realizările efective ale veniturilor proprii 

a căror urmărire şi încasare s-a făcut prin 

Direcția Impozite și Taxe Locale au fost 

următoarele:  

   

                                                                                                       

                                                                                                               -mii lei – 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea venitului 

Program 

2016 

Realizat 

2016 
% 

 1 2 3 4 

1. 
Impozit venit transfer proprietate 

imobiliara 

755 762 101 

2 Impozite şi taxe pe proprietate 12971 12858 97 

3. Impozit pe spectacole 5 5 100 

4. Taxe pentru utilizarea bunurilor 2961 2898 98 

5. Alte impozite si taxe fiscale 462 514 111 

6. Venituri din proprietate 2519 1871 74 

7. Venituri din taxe administrative 356 146 94 

8. Venituri din prestari servicii 154 254 99 

9. Amenzi,penalitati 2498 2611 104 

10. Diverse venituri 382 310 81 

11 Cote defalcate din impozitul pe venit 23317 22547 97 

 TOTAL  VENITURI  PROPRII 46380 44876 97 

 

 Pentru anul 2016  Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Roman a fost 

în sumă de 191.917 mii lei, având în componenţă următoarele bugete: 

- bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, 

titluri şi articole de cheltuieli în sumă de 115.806 mii lei; 

- bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii în sumă de 74.828  mii lei din care: 66.576  mii lei Spitalul Municipal de Urgență 

Roman; 

- bugetul creditelor interne in suma de 1.283 mii lei. 
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 Din execuția bugetară pe anul 2016 s-a constatat că veniturile bugetului local prevăzute a 

se încasa conform bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 au fost în suma de 111.836 mii 

lei şi s-a încasat suma de 108.537 mii lei (procent de încasare 97%).  

 Municipiul Roman a încasat în anul 2016 subvențiile de la bugetul de stat prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală în sumă de 1733,5 mii lei pentru finalizarea  obiectivului de 

investiții Artera Roman Est . 

 Cheltuielile bugetului local prevăzute a se efectua au fost în sumă de 115.806 mii lei și s-au 

cheltuit 112.424  mii lei (procent de realizare de 97%) , din care: 

- pentru secțiunea de funcționare prevederile bugetare  de 103.225  mii lei și s-au efectuat  la finele 

anului cheltuieli în sumă de 100.264  mii lei, procent de realizare  97 %; 

- pentru secțiunea de dezvoltare prevederile bugetare  au fost de 12.581 mii lei și s-au efectuat 

cheltuieli de 12.160  mii lei  un procent de realizare de 97 %. 

 În anul 2016 și-au început activitatea două instituții noi subordonate Municipiului Roman :  

-Clubul Sportiv Municipal Roman care a preluat activitatea sportivă desfășurată de 

Asociația Handbal Club, de Asociația Sport Club Municipal Roman  precum și activitatea de 

agrement de la Bazinul de înot și Complexul de Agrement Moldova  pentru care au avut un buget 

de 2.345 mii lei și s-au cheltuit 2.333 mii lei, un procent de 98% . 

-Direcția de Asistență Socială Roman care a preluat activitatea de asistență  socială  

desfășurată  de Asociația Roman 2000, de creșă și toată activitatea de asistență socială a 

Municipiului Roman, pentru care au avut aprobat un buget de 8.200 mii lei și s-au cheltuit 7.997 

mii lei, în procent de 99% . 

 

 

      CAP. II - INVESTIȚII ȘI MANAGEMENT URBAN 

 
 Pe parcursul anului 2016 am finalizat o serie de proiecte începute în anii anteriori, proiecte 

care fac dovada preocupării noastre constante pentru creşterea calităţii vieţii şi asigură, pentru 

viitor, premisele necesare dezvoltării armonioase a oraşului. 

 În anul 2016 a fost redat circuitului 

cultural local și regional Casa Ioachim, cea care 

adăposteşte Biblioteca Municipală „George 

Radu Melidon‖, o adevărată bijuterie 

arhitectonică, imobil care, în pofida prestanţei 

arhitecturale indiscutabile, se afla într-un stadiu 

avansat de degradare (acoperişuri deteriorate, 

instalaţii electrice şi de termoizolare depăşite, 

lipsa canalizării) şi, nu în ultimul rând, prezenta un ridicat risc seismic.  
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 Debutul lucrărilor s-a făcut în anul 2012, și de atunci au fost executate consolidări ale 

fundației corpului principal, desfaceri la pereți, tavane, pardoseli şi cămășuieli în corpul anexă, 

consolidarea integrală la Turnul florentin, consolidări la fundațiile și pereții corpului anexă, 

pardoselile armate la corpul principal şi la corpul anexă, restaurarea tâmplăriei la corpul principal, 

instalația termică, instalația electrică, paratrăsnetul la Turnul florentin, canalizarea exterioară, 

șarpanta, acoperișul,  amenajarea mansardei, s-au restaurat ușile, ferestrele, componentele artistice 

la corpul principal, pentru ca în anul 2016 să fie finalizate lucrările de refacere a picturii și a 

pardoselilor.  

 Proiectul Restaurarea, consolidarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural - 

Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”, a avut valoarea de 4.622.237,13 lei, finanțarea 

fiind asigurată din bugetul local și bugetul județean. 

 Lucrările au fost efectuate în perioada 2012-2016, Contractul de lucrări pentru realizarea 

investiţiei fiind atribuit, prin licitaţie publică, firmei S.C. CONBAS SRL în asociere cu S.C. 

IMSAT NEAMŢ SRL. 

 Proiectul de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a Colegiului Naţional Roman-

Vodă corp B a fost de o complexitate deosebită și a constat în consolidarea terenului de fundare în 

zona axului central a clădirii, consolidarea 

structurii de rezistență, înlocuirea completă a 

acoperișului, înlocuirea completă a tuturor 

instalațiilor interioare, înlocuirea sistemului 

de încălzire cu sobe pe gaze naturale printr-

un sistem centralizat, înlocuirea tâmplăriei 

interioare si exterioare, lucrări de finisaje, 

precum și refacerea branșamentelor și 

racordurilor la utilități. Investiția în valoare 

de peste 6 milioane lei a fost începută în 2008 și a avut ca principali executanți SC 

CONSTRUCȚII UNU SA Iași și SC CONBAS SRL Roman. Prin lucrările de consolidare ale 

terenului de fundare cât și a structurii de rezistență a fost salvată de la colaps una dintre cele mai 

frumoase și reprezentative clădiri de patrimoniu ale municipiului Roman. Finanțarea execuției 

lucrărilor la acest obiectiv a fost asigurată de la bugetul local și din fonduri atrase de la Guvernul 

României și Uniunea Europeană. 

 Elevii și profesorii Colegiului Național Roman-Vodă au putut începe anul școlar 2016-

2017 într-o clădire modernizată și sigură, cu dotări moderne. Menționăm totodată că la finalizarea 

proiectului, tot prin efortul bugetului local, s-a asigurat mobilier nou în valoare de aproximativ 100 

mii lei. 
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 În cursul anului 2016 s-au finalizat lucrările de modernizare ale Arterei Roman Est (DJ 

207A-strada Plopilor-DN2). Această investiție a  costat în total aproximativ  5,9 milioane lei, din 

care cea mai mare parte au fost fonduri atrase de 

la MDRAP. Prin realizarea acestei artere în 

lungime totală de aproximativ 4,7 kilometri și cu 

o lățime (inclusiv acostamentul) de 8 metri, s-a 

creat posibilitatea devierii traficului greu pe 

relația Vaslui și comunele din partea de N-E a 

județului, spre sau dinspre Iași/Suceava, în afara 

zonelor dens locuite din municipiu. A crescut 

astfel gradul de confort a locuitorilor din cartierul Nicolae Bălcescu și strada Mihai Viteazu, care 

suportau traficul greu local și cel de tranzit. Investiția a fost executată de SC IMROM SA Roman 

și va fi întregită în cursul anului 2017 prin realizarea unui sens de girație la intersecția dintre strada 

Plopilor și DN2, ceea ce va ușura accesul înspre și dinspre Artera Roman EST. În pregătirea 

realizării acestui sens de girație s-au realizat deja, în anul 2016,  lucrări de foraj orizontal pentru 

reamplasarea rețelelor existente în intersecția DN2-strada Plopilor. Aceste lucrări de foraj în 

valoare de 50 mii lei au fost executate de SC HIDROTERM SA Roman. 

 

Investițiile și lucrările publice ale anului 2016 privind întreținerea si dezvoltarea 

infrastructurii stradale au vizat: 

 lucrări de întreținere pe un număr de 33 

de străzi: Primăverii, Aprodu Arbore, 

Tinosului, Islazului, Bicaz, Matei Millo, 

Nordului, Moldovei, Victor Hugo, 

Aleea Vasile Lupu, Smirodava, Bogdan 

Dragos, C.A. Rosetii, Soldat Porojan, 

Roman Musat, Mihai Eminescu, Aleea 

Dumbrava Rosie, Scuar Bulevardul 

Republicii, Dumbrava Rosie, Siretului, Maramures, Mihai Viteazu, Dobrogeanu Gherea, 

Viitorului, Gheorghe Doja, Martir Closca, Pacii, Tudor Vladimirescu, Ecaterina 

Teodoroiu, Panait Mosoiu, Miron Costin, Bulevardul Republicii, Petru Rares. Valoarea 

acestor intervenții pe străzi modernizate a fost de 4,77 milioane lei;  

 repararea străzilor Perișorului și Cornului. Valoare realizată a contractului de execuție a 

acestui obiectiv a fost de 671 mii lei și a avut drept executant S.C.DARCONS S.R.L. 

Roman; 
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 reparații de trotuare pe străzile Martir Cloșca (3.981 mp),  Vasile Lupu (1.225 mp), 8 

Martie ( 915 mp), Roman Vodă ( 3.179 mp), reparații parcare Club Atletic (494 mp), 

reparații parcare Spital Psihiatrie (478 mp), valoarea acestor lucrări executate fiind de  

aproximativ 399 mii lei; 

 reparare trotuare și alei cu pavele - Bulevardul Republicii și alte zone din municipiul 

Roman (100 mii lei); 

 reparat trotuare pe strada Ștefan cel Mare (sector Gara – Liceul nr.1) în valoare de 

aproximativ 104 mii lei, executant fiind SC Occidental Construct SRL; 

 balastarea unor străzi din cartierul Nicolae Bălcescu precum și a străzilor Otilia Cazimir, 

G.V. Mortun, Al. Iepure, N. Bălcescu și Biruinței în valoare totală de aproximativ 81 mii 

lei. 

 A fost continuat programul de extindere a aleilor și parcărilor de reședință în municipiul 

Roman, executându-se în acest sens lucrări de aproximativ 1,2 milioane lei în zonele Anton Pann, 

Aleile Revoluției și Liliacului, Tudor Vladimirescu, Dobrogeanu-Gherea și Bogdan Dragoș.  

 Au continuat și lucrările de reparații capitale la tronsonul din Pietonalul Ștefan cel Mare, 

executantul acestor lucrări fiind SC Robu Construct SRL Săbăoani. În cursul anului 2016 au fost 

executate lucrări în valoare de 475 mii lei. 

 Prin serviciile proprii, administrația publică locală a realizat în vederea întreținerii 

infrastructurii rutiere a municipiului:  

- plombări cu mixtură asfaltică rece tip RRD pe 38 de străzi; 

- plombări cu alte tipuri de mixtură asfaltică la trotuare, parcări de pe 78 de alei și străzi; 

- 3 parcări noi. 

 Pe parcursul anului 2016 s-au trasat 13 parcări noi cu 432 locuri, parcurgându-se etapele 

procedurale (înştiinţare, înscriere, licitaţie) în 

vederea închirierii acestora. Au fost emise 

330 contracte noi, numărul total de parcări 

de reședință amenajate pe raza Municipiului 

Roman ajungând la 155, totalizând 3.277  

locuri de parcare, din care 2.670 sunt 

închiriate.    

În anul 2016 s-au finalizat lucrările la 

Parcarea Etajată din Piaţa Centrală şi s-

au achiziţionat în vederea punerii în funcţiune sistemul de bariere de acces, semaforul care indică 

locurile libere, echipamentul de stingere a incendiilor şi un sistem de supraveghere video compus 

din 5 camere. 
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 În cadrul Complexului Sportiv și de 

Agrement Moldova s-a realizat recepția finală a 

zonei de picnic și agrement, inaugurându-se cele 

trei noi obiective - pista de role, fântâni arteziene, 

zona pentru evenimente cu scenă, spațiu pentru 

public și cabina de proiecție. 

  

Baza materială a rețelei școlare a municipiului a beneficiat de investiții importante, în cursul 

anului 2016, fiind executate următoarele lucrări: 

 Reparații acoperiş laborator panificaţie și faţade la cantina Colegiului Tehnic „Danubiana” 

(86.294 lei);                                                                                                     

 Reparații trotuare şi grupuri sanitare la Școala „Vasile Alecsandri” (42.943 lei);  

 Reparţii curente la Creşa Smirodava ( 88.891 lei);                                                                                                     

 Reparat şarpantă şi învelitoare la corpul A al Colegiului Tehnic „Miron Costin” ( 251.882 

lei);       

 Reparații acoperiş hol şi cămin la Colegiul Tehnic „Vasile Sav” si cămin Colegiul Tehnic 

Petru Poni (25.379 lei);                                                                                               

 Reparații clădire administativă la fostul Liceu nr.1 (35.606 lei);                                                                                                     

 Înlocuire ferestre la Școala „Sergiu Celibidache” (34.215 lei);                                                                                                      

 Reparaţii interioare grupuri sanitare la Colegiul Tehnic „Petru Poni” (85.635 lei);                                                                                               

 Reparații canalizare la Grădiniţa nr. 6, str. Roman Vodă (17.668 lei);                                                                                                     

 Diverse reparaţii la grădiniţele „Muguri de lumină”, Grădiniţele nr. 1, 5, 6 (21.503 lei);                                                                                                    

 Înlocuire cazane în centrala termică de la Şcoala Roman Muşat si montat centrală termică  

la Colegiul Tehnic Miron Costin (26.004 lei); 

 Instalaţie de încălzire la Liceul Teologic Episcop Melchisedec (94.800 lei); 

 Reparații hidroizolație acoperiș terasa CNRV corp D – sala de sport (50.590 lei). 

 Referitor la activitatea Serviciului Achiziții Publice, precizăm că în cursul anului 2016  

au fost derulate un număr de 6 proceduri de atribuire prin Cerere de Oferte în SEAP și un număr 

de 391 de proceduri de Cumpărări Directe derulate exclusiv prin mijloace electronice pe platforma 

SEAP.  

 În cursul anului 2016 a existat o singura procedură de achiziție publică contestată la CNSC  

care nu a fost soluționată încă deoarece a fost depusă în a doua jumătate a lunii decembrie 2016. 

 În colaborare cu Biroul Juridic-Contencios s-a asigurat fluxul de informații și documente în 

vederea soluționării cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, respectiv corecții financiare 

aplicate unor proiecte cu finanțare din fonduri UE. Toate cauzele au fost finalizate în favoarea 

municipiului Roman. Mai există cauze pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. 
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 Urmare a reorganizării structurii aparatului de specialitate a Primarului Municipiului 

Roman, Serviciul Achiziții Publice a inițiat și coordonat activitatea structurilor cu atribuții similare 

din cadrul Direcției de Asistență Socială, Direcției Administrației Piețe Bazar Obor, Clubului 

Sportiv Municipal Roman. 

 În perioada 14.11.2016-13.12.2016, Serviciul Achiziții Publice a făcut obiectul unei 

proceduri de audit de performanță a achizițiilor publice din partea Autorității de Audit din Cadrul 

Curții de Conturi a României, fiind verificate proceduri derulate începând cu anul 2012. Nu au fost 

semnalate deficiențe, respectiv nu au fost stabilite măsuri reparatorii sau disciplinare.  

 În cursul anului 2016 s-a elaborat documentația și au fost depuse dosarele la sediile 

organismelor intermediare (O.I.) sau ale autorităţilor de management (A.M.), în  vederea obținerii 

finanţării, pentru următoarele proiecte: 

I. "CONSERVAREA, RESTAURAREA ŞI PROTECŢIA CLĂDIRII "CASA 

CELIBIDACHE" ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL", 

depus de către Municipiul Roman în parteneriat cu Ministerul 

Culturii, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 

protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 

Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea 

şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural; 

 II. "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA CLĂDIRII 

DESTINATE "MUZEUL PERSONALITĂŢILOR ROMAŞCANE", ÎN VEDEREA 

VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI 

CULTURAL", depus de către Municipiul Roman, în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – 

Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de 

investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural; 

 III. "ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MEDIU ŞI DE VIAŢĂ ÎN MUNICIPIUL 

ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI ZĂVOI", depus de către Municipiul Roman, în 

cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 

urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de 

acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 

orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 

dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării 
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aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului; 

IV. "ÎMBUNĂTĂŢIREA FACTORILOR DE MEDIU ŞI CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ ÎN 

MUNICIPIUL ROMAN PRIN AMENAJAREA PARCULUI JORA", depus de către 

Municipiul Roman, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – 

Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, Prioritatea de Investiţii 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, 

revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 

zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a 

zgomotului; 

V. "Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din Municipiul Roman", proiect 

depus de către Municipiul Roman, Judeţul Neamţ, în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014 – 2020, Axa prioritară 3: "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de 

carbon", Prioritatea de investiţii 3.1: "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 

publice, și în sectorul locuințelor", Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale, apelul de proiecte nr. 

POR/2016/3/3.1/A/1; 

 VI.  "Împreună pentru viitorul tău!", pentru reducerea și prevenirea abandonului școlar 

timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, 

inclusiv la parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație 

și formare pentru 447 de copii și tineri proveniți din Județele Iași și Neamț și pentru 65 de 

profesori în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor 

și ale unei școli inclusive . 

VII. "Noi TOŢI vrem la ŞCOALĂ!", scopul proiectului fiind: Furnizarea de programe educative 

persoanelor care au părăsit timpuriu școala sau cu risc de abandon, precum și servicii de consiliere, 

educare pentru copii, elevi, părinți/tutori, cadre didactice și personal de sprijin, pentru reducerea și 

prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, 

primar și secundar de calitate. 

VIII. Proiectul integrat: "INNOVATIVE INTEGRATED SYSTEM FOR SUSTAINABLE 

URBAN DEVELOPMENT IN ROMAN MUNICIPALITY, NORTH EAST REGION OF 

ROMANIA", cu 2 subproiecte: 

 Project 1: "Construction of a photovoltaic park 500 kw in the city of Roman" (green energy from 

the photovoltaic panels); 

Project 2: "Waste Processing Center" (waste and energy efficiency project),depuse de către 

Muncipiul Roman, în cadrul Campaniei: "100 CLIMATE SOLUTIONS PROJECT CAMPAIGN", 

lansată de "R 20 Regions of Climate Action" în parteneriat cu "Leonardo DiCaprio Foundation"; 
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       CAP. III – ROMAN- ORAȘ SIGUR  
 
 Administrația locală a desfășurat în cursul anului precedent o serie de activități menite să  

sensibilizeze opinia publică asupra riscului pe care îl presupune producerea unor dezastre și reguli 

de comportare a populației. 

 Astfel,  în data de 19.02.2016 a avut loc o campanie de prevenire a situațiilor de urgență în 

rândul populației rrome împreună cu ISU Petrodava în cartierul Fabricii cu temele: 

 prevenirea situațiilor de urgență, campania națională „RISC. Siguranța nu este un joc de 

noroc!” 

 campania județeană „Detectorul de fum de tip autonom îți poate salva viața” 

 campania națională „Vreau să fiu voluntar”  

 În data de 26.02.2016 a avut loc un exercițiu de alarmare publică în Municipiul Roman cu 

tema „Activitatea personalului didactic și a elevilor din Județul Neamț pe timpul și imediat după 

producere unui cutremur” la care au participat 4.500 elevi. 

 Cu ocazia Zilei Protecției Civile(28.02.2016) s-a desfășurat o campanie de distribuire de 

pliante(2.000) cu voluntarii Serviciului Situații de Urgență în Municipiul Roman.  

 Au fost efectuate exerciții de evacuare în caz de incendiu la toate unitățile sanitare din 

Municipiul Roman în data 21.03.2016 și 24.03.2016 la Centrul de Zi, Casa Pâinii, Centrul 

Rezidențial Casa Bunicilor. 

 În anul 2016 Serviciul pentru Situaţii de Urgenţă a 

intervenit în 82 de cazuri din care:  incendii- 5, inundație 

la gospodăriile populației-1, acțiuni de evacuare apă din 

casele oamenilor din cauza ploilor abundente - 45, degajări 

de arbori - 36, salvări animale - 1, intervenții pentru 

degajarea căilor de transport - 5, deblocare ușă - 1, 

degajări stâlpi prăbușiți - 2 , supraveghere demolare clădire -1, o acțiune de plantare de puieți(470 

buc.) pe str. Salciei, intervenții pentru asigurarea măsurilor de prevenire ale incendiilor pe timpul 

desfășurării spectacolelor, târgurilor și expozițiilor sau manifestărilor sportive, unde sau încheiat și 

proiecte tehnice pentru manifestările în aer liber. 

 În perioada 01.01.2016-30.03.2016  au fost asigurate măsuri pentru prevenirea deceselor 

prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost - zilnic în medie 14 persoane, iar în perioada 06-07 

iulie 2016 S.V.S.U. a înființat puncte de prim ajutor în caz de caniculă și a asigurat asistența pentru 

312 persoane. 
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 În vara anului 2016 s-au verificat gospodării și societăți agricole și s-au încheiat un număr 

de 23 de procese verbale pentru evaluarea pagubelor produse în urma secetei pedologice asupra 

producției agricole. 

 În data de 21.07.2016 s-a efectuat salubrizarea malului stâng a râului Moldova, între podul 

rutier și poligonul auto, iar împreună cu specialiști de la Sistemul de Gospodărire a apelor, filiala 

Neamț au fost verificate digurile de protecție împotriva inundațiilor(în zonele unde s-au constatat 

fisuri s-au efectuat lucrări de stabilizare a acestora). 

 S-a actualizat Catalogul cu obiectivele de infrastructură teritorială de importanță pentru 

sistemul național de apărare. 

 Au fost asigurate un număr de 6 servicii de permanență pentru asigurarea optimă a 

intervenției în caz de fenomene meteo periculoase. Totodată a fost verificată și aparatura de 

specialitate pentru înștiințarea și alarmarea populației. 

 Au fost înștiințate persoanele cuprinse în baza de date ale centralei de înștiințare cu privire 

la apariția unor fenomene meteo periculoase și avarii majore la sistemul de alimentare cu apă al 

Municipiului Roman.  

 Direcția Poliţiei Locale a desfășurat, în anul 2016, 3.021 misiuni planificate de asigurare a 

ordinii și liniștii publice, iar împreună cu Poliţia Municipiului 

Roman a efectuat 266 misiuni pentru combaterea cerșetoriei, a 

furturilor din autovehicule și buzunare, în zonele aglomerate 

(pieţe, obor, Bazar, magazine) și menţinerea unui climat de ordine 

și siguranţă publică.  

 În urma acestor acțiuni au fost prinşi şi predaţi Poliţiei 

Municipiului Roman 15 infractori și au fost depistate și 

sancționate contravențional 445 de persoane care practicau cerșetoria. 

 Din punct de vedere al sancțiunilor aplicate pe parcursul anului, activitatea s-a concretizat 

astfel: 1.290 avertismente verbale, 1.406 avertismente scrise și 1.437 amenzi în valoare de 276.715 

lei. Dispeceratul Poliției Locale a primit de 2.887 sesizări, din care 361 scrise, 734 verbale si 1.792 

telefonice.  

Atragem atenția asupra faptului că polițiștii locali, pentru a avea o activitate promptă și 

eficientă, au nevoie de sprijinul și cooperarea constantă din partea cetățenilor.  

 

         CAP. IV – MUNICIPIUL ROMAN- ORAȘ ÎN SLUJBA 

CETĂȚENILOR 

 
Îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor, creșterea profesionalismului 

angajaților și dezvoltarea unui dialog permanent și constructiv cu cetățenii municipiului au 

constituit priorități și în 2016. 
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 Municipiul Roman a oferit cetăţenilor o platformă transparentă de exprimare în legătură cu 

opiniile privind calitatea și integritatea serviciilor publice. Urmând denumirea campaniei 

"ROMAȘCANII DECID!",  respondenții au contribuit, prin transmiterea de propuneri privind 

proiectele ce se impun a fi realizate și la elaborarea portofoliului de 

proiecte cuprins în Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului 

Roman pentru perioada 2014-2027. Postarea chestionarului pe site-

ul primăriei a oferit posibilitatea accesării şi completării lui în orice 

moment de către orice persoană interesată. Aplicarea chestionarelor 

s-a dovedit a fi eficientă deoarece structurile serviciilor publice au 

dispus măsuri concrete acolo unde s-a impus. 

 Demersurile Municipiului Roman pentru asigurarea 

transparenţei administrative au fost evaluate şi apreciate de Ministerul pentru Consultare 

Publică și Dialog Civic la începutul anului 2016, în urma analizei acestuia Romanul ocupând locul 

întâi pe ţară între cele 109 municipalităţi evaluate în legătură cu situația respectării prevederilor 

Legii nr. 544/2001 și a altor acte normative privind categoria informațiilor afișate din oficiu pe 

pagina de internet a primăriilor. 

 Recertificarea ISO 9001 din partea Societăţii Române pentru Asigurarea Calităţii 

(SRAC), din 31.03.2016, dovedește că Municipiul Roman are implementat și menține un sistem de 

management al calității și respectă declarația de politică și angajamentul asumat conform 

condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008. 

 Participarea cetățenilor la luarea deciziilor reprezintă un aspect important al bunei 

guvernări locale. În anul 2016 s-a constituit Consiliul 

Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului 

Roman, for care funcționează pe baza dialogului structurat 

în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării 

politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local. 

 Primăria Municipiului Roman în parteneriat cu 

Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț şi Spitalul Municipal de Urgenţă Roman a 

desfășurat în perioada 1 – 31.08.2016 campania „Romaşcanii salvează vieţi!‖. 

 Prin această iniţiativă, Primăria Municipiului Roman a dorit să încurajeze locuitorii 

oraşului și cetățenii din zona “Roman Metropolitan” să doneze sânge şi să-i conştientizeze despre 

nevoia permanentă de produse sanguine din unităţile medicale, nevoie care poate fi acoperită doar 

prin efortul tuturor cetăţenilor. 
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 În cadrul derulării campaniei, Primăria 

Municipiului Roman a oferit celor 207 donatori tichete 

gratuite de o zi la ştrandul din interiorul Complexului 

Sportiv şi de Agrement ”Moldova”. 

   

 

După modelul inițiat de Guvernul României am derulat campania „SPUNE-NE CE SĂ 

SIMPLIFICĂM!‖- inițiativă de debirocratizare a administrației publice locale, prin preluarea în 

mod constant a sugestiilor de la publicul larg. 

 În anul 2016 peste 2.500 cetățeni s-au adresat Biroului Unic și 230 de persoane au fost în 

audienţe la primarul sau viceprimarul Municipiului Roman.  

 Prin Compartimentul Asociaţii de Proprietari s-a asigurat prezenţa inspectorilor de 

specialitate la 72 adunări generale ale asociaţiilor de proprietari în vederea îndrumării pentru 

respectarea cadrului legal de desfăşurare a acestora şi pentru preluarea problemelor ridicate de 

către membrii asociaţiilor de proprietari, respectiv reprezentanţii acestora.  

 Au fost organizate 6 întruniri ale reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari cu specialişti 

din cadrul primăriei şi ai societăţilor furnizoare de utilităţi, în cadrul acestora fiind abordate teme 

de maxim interes cum ar fi: toaletarea şi curăţirea pomilor de pe raza Asociaţiilor de Proprietari; 

Legea nr.17 din 4 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind 

înfiintarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; măsurile necesare pentru 

dirijarea controlată a scurgerii apelor pluviale, prin montarea de jgheaburi şi burlane; programul de 

reabilitare termică a blocurilor din zona Bdul Roman Muşat, Str. Libertăţii şi Str. Anton Pann. 

 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor a reluat în anul 2016 Campania Atenţie la 

Identitate/Intră în Legalitate, iar pentru cele 24 de comune arondate Direcției s-au efectuat 49 de 

deplasări cu camera mobilă, fiind puse astfel în legalitate 

1.541 de persoane.  

 În anul 2016 a fost încheiat un protocol de colaborare 

cu Asociația Romii Romașcani  în vederea identificării 

cetățenilor de etnie romă care nu au acte de identitate și 

întreprinderea demersurilor necesare pentru emiterea cărților 

de identitate și clarificarea situației privind starea civilă a 

acestor persoane. 

 Biroul Evidența Persoanei a mediat și pus în legalitate un număr de 355 de persoane 

aparținând acestei etnii, fie în urma prezentării la ghișeu sau în urma acțiunilor desfășurate în teren 

cu stația mobilă, fie în urma acțiunii desfășurată împreună cu reprezentantul Asociației Romii 

Romașcani. 
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 În cursul anului 2016 Biroul de stare civilă a eliberat 105 acte de stare civilă pentru 

cetăţenii de etnie romă (67 certificate de naştere, 20 certificate de căsătorie şi 18 de deces).  

 Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, în luna aprilie 2016 s-a deschis un ghișeu unic pentru 

primiri documente în cadrul Biroului de Evidență a Persoanelor,  prin programarea on-line a 

cetățenilor utilizând aplicația pusă la dispoziție prin intermediul paginii de internet a primăriei. 

 Începând cu 01.04.2016 s-a înființat Direcția de Asistență Socială, instituție publică 

având personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, desemnată Direcția de 

Asistență Socială Roman (HCL nr. 208/2015).  

 Prin activitatea desfășurată de Direcția de 

Asistență Socială, în condiţiile legii: 

- s-au acordat 244 de ajutoare de urgenţă familiilor aflate 

în situaţii deosebite; 

- s-au distribuit în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 

32/2015 tichete sociale către 2.456 de persoane; 

- s-au distribuit 9.000 pachete cu ajutoare comunitare, conform HG 799/2014 privind 

implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014,  către 4.500 

persoane; 

- s-au acordat 64 de tichete sociale pentru copiii de grădiniță prin stimulent educațional conform 

legii 248/2015; 

- au fost monitorizate 70 de familii în care părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

 De asemenea, Direcția Impozite și Taxe Locale a primit:  

- 648  de cereri de reducere de impozite acordate conform HCL 173/2015, toate rezolvându-se 

favorabil, reducerea fiind de 48.814  lei; 

- 648 de cereri de scutire pentru persoane încadrate în gradul I de invaliditate, cu handicap 

accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr de 644 cereri, pentru celelalte neavând temei 

legal. Menţionăm că la această dată, sunt în evidenţele Direcției 969 de persoane care beneficiază 

de acest tip de scutire, acordată conform Legii 227/2015. 

 În anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Roman s-a întrunit de 28 ori: 

- de 10 ori în şedinţe ordinare; 

- de 18 ori în şedinţe extraordinare. 

 S-au adoptat un număr de 270 hotărâri, 264 de hotărâri au fost iniţiate de către Primarul 

Municipiului Roman – Laurenţiu  Dan Leoreanu, 5 hotărâri au fost iniţiate de Viceprimarul 

Municipiului Roman - Lucian  Ovidiu Micu, iar o hotărâre a fost iniţiată de consilierii locali: 

Gabriela – Daniela Suman şi Dana – Lăcrămioara Păiuş. 
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            CAP. V - ROMANUL „ÎN ELITA ORAȘELOR VERZI‖  

 
 Municipiul Roman a participat în cursul anului 2016  la activitățile derulate în  cadrul 

proiectului ―Orașe Verzi – Regiuni Verzi‖ (Green Cities – Green Regions), implementat, în 

perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2017, de Fundaţia TERRA Mileniul III împreună cu partenerii 

săi - Asociaţia Municipiilor din România şi Rețeaua R20 - Regiuni pentru Acțiune Climatică din 

Elveţia și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene 

pentru Uniunea Europeană extinsă. 

 Astfel, în perioada 4-8 aprilie 2016, am participat la vizita de studiu vizând economia verde 

şi dezvoltarea urbană cu emisii scăzute de gaze cu efect 

de seră, de la Geneva şi zona Lausanne (Suisse 

Romande), Elveţia. 

 Beneficiind de experiența partenerilor din 

proiect, specialiștii primăriei au elaborat Inventarul de 

referință al emisiilor de CO2 și Planul de Acțiune 

privind Energia Durabilă în Municipiul Roman, 

document aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 

114/2016. 

 Municipiul Roman împreună cu Fundația TERRA Mileniul III și cu sprijinul Asociației 

Municipiilor din România a organizat pe 15 septembrie 2016 seminarul regional „Planul de 

acțiune privind energia durabilă în municipiul 

Roman — pentru corelarea eforturilor la nivel 

regional‖. Evenimentul a fost centrat pe tema 

energiei durabile și a eficienței energetice având ca 

participanți factori de decizie din Municipiul 

Roman, precum și responsabili de mediu din 

regiune.  

 Pentru asigurarea unui mediu curat și sănătos, administrația publică locală s-a implicat în 

numeroase proiecte ecologiste și dovadă stau colaborările cu instituţiile publice, cu agenţii 

economici, cu unităţile de învăţământ şi implicările cetăţenilor în iniţiativele eco logice derulate. 

 Municipalitatea, pentru a încuraja cetăţenii să întreţină în bune condiţii spaţiile publice, a 

organizat ediţia a VII-a a concursului local Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi! în 

perioada 14 martie – 15 aprilie 2016. 

 Săptamâna Națională a Voluntariatului (SNV, editia a XV-a) a fost sărbătorită anul acesta 

cu activitatea de  igenizarea a copacilor din Parcul Municipal la care au participa  250 de voluntari 

ai societății SC Odlo SRL. 
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 Campania Săptămâna Europeană a Mobilității (SEM) 2016 a fost marcată în data de 17 

septembrie 2016, prin organizarea CROSULUI TOAMNEI, manifestare la care au participat peste 

150 de elevi. 

 Cu ocazia Zilei de Curăţenie Naţională, în data de 

24 septembrie 2016, s-a desfășurat a VI-a ediție a 

Campaniei LET’S DO IT, ROMANIA!, care la Roman s-a 

concretizat în salubrizarea malului stâng al râului Moldova 

de către cei 542 de voluntari. La acțiunea de ecologizare 

au participat instituţiile de învățământ din municipiul 

Roman, Asociaţia Muşatinii Roman, Asociaţia People to People Roman Chapter, SC Rossal SRL 

Roman, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, 

Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu 

Neamţ, Formaţia Roman a Sistemului de 

Gospodărire a Apelor Neamţ, angajaţi ai Primăriei şi 

Poliţia Locală Roman.  

 Municipalitatea a reușit să mobilizeze un 

număr important de tineri voluntări și la activitățile 

prilejuite de: marcarea pe 19 martie a evenimentului Ora Pământului (200 voluntari), 22 aprilie- 

Ziua Pământului (360 voluntari), 5 iunie- Ziua Mondială a Mediului (218 voluntari). 

 Cu privire la întreținerea spațiilor verzi din municipiu menționez că au fost plantați 365 

tei, 300 salcâmi, 250 paulownia, 150 thuya, 110 bucăți scoruș, 68 mesteceni, 20 sălcii, 20 cireși 

japonezi, 6 platani, 8 bucăți catalp pe: str. Florilor, A.Pann, Chimiei, M.Viteazu, D.Mărtinaș, Alv. 

Cimitir, Al.Revoluției, Parc, Sucedava I,  Nicolae Bălcescu, Ștefan cel Mare,  B-dul Republicii, 

Ștrand, B-dul R.Mușat,  Pietonal Ștefan cel Mare, P-ța R.Vodă, Aliniament E85. 

 În sera proprie din strada Ogoarelor s-a produs materialul floricol cu care au fost ornate 

diverse zone din oraș. Au fost produse 68.355 de flori anuale, bienale, și crizanteme .  

 La solicitarea asociațiilor de proprietari, dar și pe aliniamentele stradale s-au efectuat cu o 

firma specializată (SC Extrem Profil Piatra-Neamț) 951 toaletări iar către asociațiile de propietari 

au fost distribuiți 1.100 arbori(tei, paltin, frasin, mesteacăn). 

 

       CAP. VI –  CULTURĂ, EVENIMENTE ȘI AGREMENT 

 
 În anul 2016 am organizat o serie de acţiuni şi evenimente în colaborare cu Muzeul de 

Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul de Științe ale Naturii, Biblioteca Municipală „George Radu 

Melidon”, Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, Clubul Copiilor Roman, Casa de Cultură a 

Sindicatelor Roman, Ansamblul de dansuri populare „Plai Moldovenesc” din Roman, Consiliul 

Judeţean Neamţ, Ansamblul „Floricică de la munte” din Piatra Neamţ al Centrului pentru Cultură 
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şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ, Orchestra Filarmonică „Mihail Jora” Bacău, Societatea  

Culturală „Clepsydra”, Academia „Petru Tocănel”, Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 

„Roman Metropolitan” precum şi cu instituţiile de cult, unităţile de învăţământ romaşcane și 

cluburile de muzică și dans din Roman. 

   

 Dintre evenimentele culturale şi artistice organizate în cursul anului 2016 menționăm: 

- Lansarea volumului de poezii „Cartea poemelor 

nescrise” a omului politic și scriitorului Varujan 

Vosganian - manifestare culturală organizată pe 13 

ianuarie de Primăria Municipiului Roman în parteneriat 

Uniunea Armenilor din România - filiala Roman la 

Colegiul Național „Roman Vodă”.  

- Manifestarea dedicată Zilei Unirii Principatelor Române - organizată la Stejarul Unirii în data 

de 24 ianuarie, la împlinirea a 157 de ani de la Unirea Principatelor Române.  

- Zilele „Mitropolit Visarion Puiu”, ediția a XX-a – în data de 26 februarie, la Muzeul de Istorie 

Roman a fost organizat în parteneriat cu Primăria Roman, Simpozionul Internațional „Visarion 

Puiu - 70 de ani de la condamnarea sa la moarte”.  

- Concursul „Romașcanii au talent” - Casa de Cultură Roman a găzduit pe 26 februarie a III-a 

ediție a concursului „Romașcanii au talent”, la care au participat elevi din liceele romașcane și din 

împrejurimi. În program au fost 28 de momente artistice, din care 10 au fost selecționate pentru 

etapa județeană. Primăria Municipiului Roman a sprijinit organizarea acestui spectacol-concurs 

oferind și premii în bani. 

- Simpozionul „Basarabia pământ românesc”, dedicat împlinirii a 98 de ani de la Unirea 

Basarabiei cu România, organizat în parteneriat cu administrația publică locală la Colegiul 

Național „Roman-Vodă”, în data de 25 martie.  

- 624 de ani de la prima atestare documentară a orașului Roman din 30 martie 1392 - simpozion 

organizat la Muzeul de Istorie, în colaborare cu Primăria municipiului Roman. 

- Spectacolul-concurs „De la Dragobete la sărbătoarea Rusaliilor – Tradiţie, legendă și istorie 

locală”, ediția a VIII-a – Spectacolul organizat de Primăria Municipiului Roman în data de 21 

aprilie, la Casa de Cultură din Roman s-a desfăşurat cu 

concursul celor 8 licee din municipiul Roman, al 9-lea echipaj 

fiind constituit din trei elevi de la şcolile gimnaziale din 

Roman.  

- Ziua Veteranilor de Război - ceremonial militar–religios la 

Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea organizat de 

administrația publică locală împreună cu Garnizoana Roman, 
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în data de 28 aprilie, în conformitate cu recomandările Ministerului Apărării Naționale. Au fost 

depuse coroane de flori din partea celor prezenți la Monumentul Eroilor, iar la finalul 

evenimentului a avut loc defilarea Gărzii de Onoare. 

- Prezentarea bustului Cetățeanului de Onoare prof. dr. Nicolae 

Manolescu-Strunga – pe 6 mai, academicianul prof. univ. dr. 

Nicolae Manolescu, nepotul doctorului Nicolae Manolescu–

Strunga, figură marcantă a istoriei municipiului Roman și a vieții 

publice și academice naționale, a fost prezent la prezentarea 

bustului acestei personalități, amplasat în fața sediului primăriei, 

cu ocazia Zilelor Municipiului Roman, în data de 18 mai.  

- Zilele Municipiului Roman (14-22 mai), aflate în 2016 la cea de a șaptea ediţie, s-au evidențiat 

prin evenimentele culturale, artistice și sportive cuprinse în programul de activități. Dintre acestea, 

menționăm: Conferința Transnațională Moodle în Educație, Dezvelirea bustului prof. dr. Nicolae 

Manolescu-Strunga, Dialog cultural Roman – Craiova. Conferință Clepsydrică, Colocviu: Dascali 

romașcani de altă dată, Orășelul Copiilor, Târgul de Produse Tradiționale și Meșteșugării, Parada 

costumelor de epocă și concurs de scenete istorice, Zilele Spitalului Municipal de Urgență Roman, 

Concursul de cultură generală „Speranță pentru mâine”, Conferința „Cele 10 Porunci ale lui 

Dumnezeu”, Seara Sergiu Celibidache-Concert extraordinar susținut de Orchestra Filarmonică 

„Mihail Jora” din Bacău, Ștafeta Municipiului Roman,Campionatul Municipal de Minifotbal 

Demonstrație de îndemânare karturi și premierea elevilor de la Cercul de karting,  

În cadrul Galei Excelenței în Educație, am asigurat premierea a 263 de elevi și 176 de 

profesori coordonatori cu rezultate meritorii la concursurile și olimpiadele naționale și 

internaționale, valoarea totală a premiilor ridicându-se la suma de 53.000 lei.  

 În cadrul celei de-a VII-a ediții a Galei Excelenței Romașcane am înmânat diplomele și 

însemnele municipiului pentru titlurile de 

„Cetățean de Onoare”, post-mortem, conferite 

pentru prof. Dr. Nicolae Manolescu-Strunga și 

inginerul Dănuț-Nicolai Marin. Am premiat cu 

prilejul acestui eveniment 30 de personalități 

romașcane din domeniile: seniori ai excelenței, 

administrație publică, cultură, culte, 

învățământ, sănătate, social, mediul de afaceri, 

mass-media și sport. 
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- Întâlnire cu cetățenii din diaspora – în data de 18 august, în sala de consiliu a primăriei, am 

organizat întâlnirea cu cetățenii din diaspora, ca o 

primă acțiune dedicată de administrația locală 

Zilelor Diasporei. La întrevedere au fost prezenți 

cetățeni care au lucrat sau lucrează în Italia, 

Germania, Irlanda, Norvegia. Aceștia și-au 

exprimat mulțumirea față de transformările 

pozitive ale municipiului, din ultimii ani, și au 

oferit puncte de vedere referitoare la aspecte ce ar 

putea beneficia de sprijinul administrației publice locale.  

- Târgul de Gustar - ediţia a VII-a - în perioada 19-21 august, în Piaţa Roman-Vodă s-a 

desfăşurat Festivalul Tradiţional al Meşteşugarilor – Târgul de Gustar. Totodată, acest eveniment 

s-a desfășurat în cadrul Zilelor Diasporei, dedicate romașcanilor plecați în străinătate, care au 

revenit în concediu alături de familie.  

- Conferința Europeană People to People International 2016 - în perioada 7-11 septembrie, 

Municipiul Roman a găzduit Conferința Europeană People to People International 2016. 

La acest eveniment au fost invitați 45 de membri People to People International din 

Europa, Asia și SUA pentru a participa la aniversarea a 60 de ani de la înființarea organizației. 

Participarea la această conferinţă a reprezentat pentru invitaţii din celelalte ţări, o ocazie de 

a descoperi, prin intermediul activității Treasure Hunt, tradițiile și frumuseţile din zona 

Romanului.  

- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – în data de 2 octombrie, împreună cu Uniunea 

Generală a Pensionarilor din România - filiala Roman am organizat un eveniment festiv dedicat 

Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, manifestare la care au participat romașcani de vârsta a 

treia din toate categoriile socio-profesionale și din toate comunitățile existente în Municipiul 

Roman.  

- Consiliul Național al Asociației Tineretului O.N.U. din România – pe 29 octombrie, Sala de 

Consiliu a Primăriei Municipiului Roman a 

găzduit lucrările Consiliului Național al 

Asociației Tineretului O.N.U. din România – 

Club Roman. Sprijinul pe care administrația 

locală îl acordă tuturor manifestărilor 

desfășurate de tineri a constituit mesajul 

cuvântului de bun venit adresat delegațiilor 

sosite din filialele București, Iași, Craiova, Constanța, Timișoara, Cluj, la activitățile organizate de 

Clubul din Roman al asociației.  
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- Ceremonial de dezvelire a Complexului Statuar al Sfântul Apostol Andrei – în data de 29 

noiembrie, în fața Gării Roman, în prezența a numeroși cetățeni, a 

oficialităților locale, a celor județene, a mediului de afaceri, a 

reprezentanților cultelor și asociațiilor.   

- Ziua Națională a României – în data 1 Decembrie, în Piața Roman-

Vodă s-a desfășurat un ceremonial religios și militar, la împlinirea a 98 

de ani de la Marea Unire. Oficialități locale și naționale, în prezența a 

mii de romașcani, au adus un omagiu generațiilor care s-au jertfit pentru 

împlinirea visului de veacuri al românilor. Manifestarea s-a încheiat cu 

ceremonialul depunerii de coroane și cu defilarea gărzii de onoare. 

- Festivalul Culinar Arhaic Românesc - în perioada 1-2 decembrie, Primăria și Consiliul Local al 

Municipiului Roman împreună cu Asociația Culturală Euro Est Alternativ România și brand-ul 

Zahăr Mărgăritar, au organizat în Piața Roman-Vodă evenimentul „Festivalul Culinar Arhaic 

Românesc” cu ocazia Zilei Naționale a României. În cadrul acestei manifestări, au fost oferite 

romașcanilor 8000 de porții de fasole cu ciolan și au fost organizate spectacole susținute de soliști 

și ansambluri din România, concerte ale Fanfarei Jandarmeriei, bufetul Zahăr Mărgăritar cu 

deserturi, show-uri culinare al Diviziei Culinare Masters of Flames, Live Cooking Show cu 

Maestrul Robert Rainford - celebra vedetă mondială a grătarelor, Show de bucătărie ciobănească 

arhaică, Clubul Somelierilor, Goliath - cel mai mare grill din România, Taurus - cel mai mare 

proțap din România, expunerea tradițiilor militare românești din Primul Război Mondial, Cina de 

Ignat - dedicată tradițiilor și obiceiurilor culinare românești cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

demonstrații de carmangerie tradițională, degustări pentru public la Pălincăria „Hanul lui Radu”, 

 -Trenul Regal la Roman - Trenul Regal a sosit în Gara Roman pe 16 decembrie, refăcând traseul 

refugiului Familiei Regale a României și al 

Guvernului la Iași, după intrarea în primul Război 

Mondial a țării noastre de partea Antantei. Principesa 

Moștenitoare Margareta și Principele Radu au fost 

întâmpinați pe peronul gării romașcane cu pâine și 

sare, în prezența oficialităților, a romașcanilor de 

toate vârstele și a elevilor din unitățile de învățământ 

din municipiu. Împreună cu domnul viceprimar Lucian Ovidiu Micu și oficialitățile prezente, am 

însoțit Altețele Lor Regale până la Pașcani, următoarea destinație a Trenului Regal, la invitația 

Principesei Moștenitoare Margareta și a Principelui Radu. 

- Deschiderea Sătucului lui Moș Crăciun – în data de 17 decembrie, odată cu deschiderea 

Sătucului lui Moș Crăciun și cu aprinderea iluminatului ornamental din centrul orașului, au debutat 

oficial sărbătorile de iarnă la Roman.  
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- Festivalul Minorităților Romașcane, ediția I - manifestarea prilejuită de Ziua Minorităților 

Naționale din România, s-a desfășurat pe 18 decembrie, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor 

Roman.  

 Pe 26 mai 2016, a avut loc ceremonialul de inaugurare a sediului renovat, consolidat și 

modernizat al Bibliotecii Municipale și dezvelire a  bustului profesorului 

şi publicistului George Radu Melidon - întemeietorul primei biblioteci 

publice la Roman. Ceremonia s-a încheiat cu un Concert de Gală - Muzică 

şi suflet în luna florilor, susţinut de Corala Armonia a Arhiepiscopiei 

Tomisului.   

 În cele șapte luni de activitate în sediul modernizat, Biblioteca a 

găzduit 20 de evenimente culturale la care au participat 1.025 de persoane. 

 Municipiul Roman a fost în anul 2016, prin bază sportivă 

disponibilă, gazda unor evenimente sportive naționale și internaționale.  

- Campionatul Regional Nord-Est pentru calificarea la Turneul Final al Campionatului 

Național de Minifotbal - Municipiul Roman a găzduit în perioada 27-29 mai Campionatul 

Regional Nord-Est pentru calificarea la Turneul Final al Campionatului Național de Minifotbal de 

la Deva din perioada 1-3 iulie 2016. La acest Campionat Regional au participat 16 echipe din opt 

județe.  

- Turneul Internațional de Handbal Feminin „Roman-Vodă 

Muşat” s-a desfășurat la Sala Sporturilor în zilele de 20 august și 

21 august. Ediţia a noua a turneului de handbal feminin dotat cu 

trofeul „Roman Vodă Muşat” a fost câștigat de echipa CSM 

Roman.  

- Campionatul Național de Co Vo Dao - Sala Sporturilor Roman 

a găzduit în perioada 26 - 27 noiembrie, Campionatul Național de Co Vo Dao - arme tradiționale, 

Juniori și Seniori, ediția 2016. Clubul Sportiv Bao Roman a participat cu un lot de 20 de sportivi și 

a obținut 12 medalii: 6 de aur, 5 de argint și 1 de bronz.  

 Anul 2016 a reprezentat primul an de activitate al Club Sportiv Municipal Roman 

(instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman înființată prin HCL nr. 

219/2015). În cadrul Serviciului Competiții Sportive au funcționat 2 ramuri sportive, handbal și 

fotbal, ambele secții fiind afiliate la federațiile sportive de specialitate, în care au fost angrenați 67 

sportivi cu activitate permanentă, 4 antrenori și 2 medici.  
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  În ceea ce privește posibilitățile de agrement oferite publicului, la Complexul Sportiv și de 

Agrement Moldova, în anul 2016 s-a realizat recepția 

finală a zonei de picnic și agrement, inaugurându-se 

noi obiective - pista de role, fântani arteziene, zona 

pentru evenimente cu scenă, spațiu pentru public și 

cabina de proiecție. 

 Am încercat să avem o activitate la fel de 

responsabilă pe întreg sezonul estival 2016, prin 

asigurarea de condiții corespunzătoare activității de agrement, organizarea unor momente de 

divertisment cu DJ și instructor de fitness, competiții de volei pe nisip, cât și a unei expoziții de 

tuning auto în colaborare cu Autocustoms - Tuning Fest Piatra Neamț.  

 Pe parcursul sezonului 2016 interesul vizitatorilor a fost foarte crescut,  stabilindu-se un 

record în ziua de duminică, 26 iunie 2016, zi în care 

3.500 de persoane care au intrat în Ștrandul Municipal. 

Același interes a prezentat și Zona de Picnic și 

Agrement, cu spațiile de joacă și fitness, foișoare și 

obiectivele nou inaugurate, fântâni arteziene, pista de 

role și Skateboard, zona de evenimente.        

 La Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, 

au fost făcute încasări din vânzări bilete ștrand, încasări chirii spații comerciale, închirieri foișoare 

și încasări parcare în cuantum de 648.438 lei. 

 

        CAP. VII - RELAŢII INTERNAŢIONALE DE COLABORARE  

 

 
Pe parcursul anului 2016, conducerea administraţiei publice locale romaşcane a menţinut o 

corespondenţă permanentă cu autorităţile locale din oraşele înfrăţite cu municipiul Roman, 

manifestându-și deschiderea şi prietenia faţă de cetăţenii acestora, fiindu-le alături la evenimentele 

importante ale vieţii comunităţilor prietene. 

 Vizita la Roman a delegației Ambasadei Israelului în România reprezintă un moment 

important din agenda municipalității romașcane vizând consolidarea relaţiilor de colaborare 

internaţională. Astfel, în data 28 iunie, la Cimitirul 

Evreiesc din Roman a avut loc o ceremonie de 

comemorare a victimelor de acum 75 de ani, evrei 

uciși în zilele de 29-30 iunie și 1 iulie 1941, în 

timpul Pogromului de la Iași, și în „Trenurile 

Morții” din acele zile. La ceremonie au fost 
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prezenți: Excelența Sa Tamar Samash, ambasadorul Israelului în România, președintele filialei 

Roman a Comunității Evreiești, domnul Iancu Wexler, președintele filialei Iași, domnul Ghiltman 

Abraham, vicepreședintele Federației Comunităților Evreiești din România, domnul Paul Swartz, 

membri ai comunităților evreiești din Iași și Roman și reprezentanți ai mass-media locală. Cu acest 

prilej, am evocat eforturile depuse de președinta crucii Roșii Roman, Viorica Agarici, pentru 

salvarea evreilor, și am depus o coroană de flori la monumentul dedicat celor 413 victime din cele 

două gropi comune, în care se odihnesc osemintele martirilor acelor zile.  

 

 CAP. VIII – MUNICIPIUL ROMAN – ORAŞ CU VIZIUNE 

  
 Pentru a creşte capacitatea de a ne dezvolta ca şi comunitate, într-o manieră  organizată şi 

eficientă, am continuat amplul proces de planificare strategică inițiat în 2008 prin elaborarea 

următoarelor documente strategice: 

  

Strategia Energetică a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020 

  

Scopul Strategiei Energetice a Municipiului Roman este de a eficientiza consumurile de 

energie şi de a oferi o alternativă 

consumatorilor de energie din surse 

epuizabile, în vederea obţinerii unui 

consum raţional de energie prin 

retehnologizare şi utilizarea eficientă a 

diferitelor surse de energii regenerabile, 

existente la nivelul municipiului. 

 

Planul de Acțiune privind Energia Durabilă al Municipiului Roman – PAED 

 

 Prin aderarea la Convenţia Primarilor, Municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a 

elabora, implementa și dezvolta „Planul de Acțiune privind Energia Durabilă – PAED”, în cadrul 

Strategiei privind Schimbările Climatice. Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al 

Municipiului Roman se concentrează pe următoarele 

domenii de intervenţie:  

 clădiri municipale; 

 clădiri din sectorul terțiar (respectiv cladiri 

aparţinând spitalului municipal);  

 clădiri rezidențiale;  
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 iluminat public; 

 producția locală de electricitate și utilizarea surselor regenerabile de energie;  

 planificare urbană (planificare urbană strategică, dezvoltarea de reglementări locale în 

sprijinul construcţiilor durabile); 

 comunicare (servicii de asistenţă tehnică şi consultare, suport financiar şi subvenţii, 

campanii de informare şi conştientizare, sesiuni de instruire, organizarea Zilelor 

Municipale ale Energiei). 

 Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă (PAED) înglobează o serie de măsuri pe termen 

scurt și mediu care vizează creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, utilizarea rațională a 

energiei în locuințe și clădiri din sectorul terțiar, susţinerea iniţiativei private în domeniul eficienţei 

energetice a imobilelor din municipiu, modernizarea sistemului de iluminat public, producerea 

unei părți importante a energiei necesare pe plan local din surse regenerabile, educaţie la toate 

nivelurile pentru conştientizarea şi câştigarea comunităţii locale de partea administraţiei locale, 

pentru utilizarea eficientă a energiei. 

 

 

Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate pentru 

perioada 2016-2020  

 

 Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate este 

structurată pe 15 obiective generale și specifice, prin Planul de Integritate al Municipiului Roman 

și al unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 fiind stabilite măsuri menite să 

sprijine administrația publică locală atât în ceea ce privește implementarea prevederilor SNA, 

creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, creșterea gradului de 

informare anticorupție la nivel local, cât și în ceea ce privește consolidarea integrității, eficienței și 

transparenței la nivel instituțional.  

 Toate aceste strategii s-au aprobat în urma unor activităţi laborioase, bazate pe grupuri de 

lucru şi dezbateri publice.  

 

 

        CAP. IX - PREMII NAŢIONALE ŞI DISTINCŢII ÎN ANUL 

2016 

 
 Conducerea administrației locale romașcane și echipa coordonată de aceasta și-au certificat 

profesionalismul și calitatea prin premiile câștigate în anul 2016. 
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 Pe 29 septembrie 2016 a avut loc la Poiana Brașov cel mai important eveniment al anului 

din administrația publică: cea de-a XII-a ediție a Galei 

Premiilor de Excelenţă Administratie.ro, eveniment 

organizat de Portalul naţional de Administraţie publică 

www.administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii, 

având ca partener Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici. 

 Primăria Municipiului Roman, reprezentată de  

subsemnatul, a primit „Premiul de excelență pentru cele mai importante proiecte de investiții 

în educație‖ pentru proiectul Restaurarea, Reabilitarea, Consolidarea și Modernizarea Corpului B 

(fostul Liceu „Sturza-Cantacuzino”) al Colegiului Național „Roman-Vodă”. 

 Primăria Municipiului Roman a obținut locul întâi la nivel național în ceea ce privește 

transparenţa instituțiilor publice, în cadrul  Conferinței internaționale “Inovație și calitate în 

sectorul public”.  Evenimentul a fost organizat la București, pe 

20 octombrie 2016, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici (ANFP) alături de Cancelaria Prim-ministrului, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic, cu 

susținerea Consiliului Europei, și s-a bucurat de prezența 

reprezentanţilor Guvernului României, ai Consiliului Europei, ai 

administraţiei publice româneşti şi internaţionale (Franța, 

Bulgaria, Republica Moldova), ai Reprezentanței CE în 

România.   

 În cadrul conferinței au fost promovate bune practici implementate în administraţia publică 

românească şi europeană şi au fost premiate cele mai bune inițiative românești din cele 64 de 

proiecte depuse de 48 de instituții publice din România, pe următoarele secţiuni tematice: 

1.Transparența instituțiilor publice - premisa pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație 

2. Incluziunea socială, baza unei societăți democratice 

3. Educaţia - bază pentru dezvoltarea societăţii 

4. Reducerea risipei și eficientizarea cheltuirii banului public în administraţia publică locală 

Municipiul Roman s-a înscris la Pilonul 1 "Transparența instituțiilor publice - premisă 

pentru creșterea încrederii cetățenilor în administrație" cu PROIECTUL "ROMAȘCANII 

DECID!"- evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în procesul decizional.  
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Principalele obiective ale proiectului au vizat: consolidarea integrităţii, eficienţei, 

eficacității şi transparenţei; promovarea 

principiilor bunei guvernări și ale 

participării cetățenilor la procesul de luare a 

deciziilor la nivel local; creşterea gradului 

de cointeresarea cetățenilor în îmbunătăţirea 

calităţii și a integrității serviciilor din cadrul 

instituţiei; dezvoltarea mentalităţii 

participative a cetăţeanului la dezvoltarea şi 

reformarea administrației publice;  modernizarea managementului organizaţional al instituţiei prin 

preluarea propunerilor cetăţenilor; creşterea eficienţei mecanismelor de prevenire a corupţiei în 

domeniul serviciilor publice și de interes public; creşterea gradului de informare a publicului cu 

privire la impactul fenomenului de corupţie; remedierea vulnerabilităţilor specifice structurilor 

prin implementarea sistematică a măsurilor preventive identificate; consolidarea  capacităţii 

administraţiei publice locale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice pentru realizarea 

interesului public. 

  

                                                                     * 

 Vă mulţumesc că aţi fost alături de mine și am convingerea că  oraşul își va continua 

ascensiunea, în interesul tuturor!  

 În anii ce urmează, în orașul nostru se vor derula proiecte europene, la care am muncit 

mult. Se vor construi locuințe și un nou ambulatoriu la Spitalul Municipal, se va extinde 

iluminatul public și se vor reabilita termic câteva sute de apartamente, școli și instituții publice, se 

vor moderniza parcurile ”Zăvoi” și ”Jora” și multe altele. 

  După aproape nouă ani, încredințez cu fruntea sus Romanul echipei pe care am construit-

o. Mereu am pus suflet ca romașcanii să se simtă respectați și ascultați la ei acasă.  Promit să 

continuăm împreună! 

 

 Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească Romanul şi pe romaşcani! 


