RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ROMAN PE ANUL 2017

A trecut un an de când am preluat conducerea Primăriei municipiului Roman, însă
experiența din administrația publică locală m-a ajutat să mă adaptez foarte repede cu toate
responsabilitățile funcției și cred că, pe lângă munca pur administrativă, am reușit să fac și alte
lucruri bune pentru comunitate. O preocupare a mea constantă este dialogul deschis cu cetățenii,
astfel încât, anul trecut, am lansat o serie de sondaje în spațiul public, pentru a ține cont de opinia
romașcanilor și mă bucur că există o implicare și din partea multora dintre aceștia. Mai mult, am
declanșat campania ”Să ne ascultăm!” și, atunci când sunt invitat de cetățeni acasă la aceștia, merg
pentru a le asculta pe îndelete problemele și a încerca să le rezolv cu celeritate.
În ceea ce privește șirul evenimentelor derulate în oraș, numai Primăria a reușit să
organizeze peste 200 de manifestări, la care s-au adăugat cele artistic-culturale organizate de
Academia Petru Tocănel, Societatea Culturală Clepsidra, Roman Art Gallery sau Galeria Wall of Art,
astfel încât cu toții am reușit să participăm activ la revigorarea vieții societății. Un aspect important
este cel legat de punerea în valoare a monumentelor istorice și am avut onoarea de a dezveli, în
prezența unor invitați de talie națională, plăcile comemorative pentru casa unuia dintre cei mai
cunoscuți compozitori și dirijori români - Mihail Jora și pentru casa reputatului academician
Constantin C. Iliescu, profesor doctor, creatorul şcolii de cardiologie din România. În acest fel am
putut aduce în actualitate personalități marcante ale urbei, așa cum, cu ajutorul tinerilor de la
Asociația Anima Inteligencia, la Roman a avut loc prima ediție a festivalului internațional Max
Blecher.
Trăim într-o eră în care internetul și aplicațiile pentru telefoanele inteligente au devenit
extrem de uzuale, astfel încât am implementat o rețea de internet gratuit în părculețul din fața
Primăriei și vom extinde acest proiect și în alte zone ale orașului. De asemenea, sper ca până în vara
aceasta să le putem oferi cetățenilor și o aplicație prin care să ne poată sesiza cele mai importante
probleme, iar ele să ajungă direct la personalul de specialitate din Primăria municipiului Roman.
Un element de noutate l-a reprezentat și amenajarea unui patinoar, care a atras un număr
semnificativ de clienți, oferind romașcanilor, pe lângă bazinul de înot sau Complexul Sportiv și de
Agrement Moldova, un alt prilej de a face mișcare. La acestea adăugându-se și noua zonă de fitness
în aer liber din Parc, asemănătoare cu cea din zona de picnic.
Chiar dacă transportul public în comun nu este o noutate, el existând în Roman de mai bine
de opt ani, am reușit anul trecut să îmbunătățim acest serviciu, iar de anul acesta vom acorda și
subvenții categoriilor defavorizate de cetățeni. Folosind transportul public în comun putem scădea
semnificativ poluarea din oraș, dar diminuăm și neplăcerile cauzate de traficul din ce în ce mai
intens sau de lipsa unor spații generoase pentru amenajarea de noi parcări. Sunt sigur că odată cu
amplasarea stațiilor de așteptare și reconfigurarea traseelor în funcție de cerințele romașcanilor vom
ajunge să simțim cu toții că, prin implicarea în buna cârmuire a orașului, putem rezolva probleme
importante ale comunității noastre.
Banii Romanului sunt ai romașcanilor
Pentru anul 2017, bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Roman a fost
în sumă de 204.471 mii lei, având în componenţă următoarele bugete: bugetul local în sumă de
123.429 mii lei și bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii în sumă de 81.042 mii lei (din care 72.878 mii lei au fost venituri ale
Spitalului Municipal de Urgență Roman). Din execuția bugetară a bugetului local pe anul 2017 se
poate concluziona că veniturile bugetului local prevăzute a se încasa au fost în sumă de 123.429 mii
lei şi s-a încasat suma de 121.159 mii lei, rezultând un procent de încasare de 98%.

Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice a emis 1.400 titluri executorii şi somaţii, 351
popriri bancare și 74 înscrieri în lista creditorilor. Prin executare silită s-au încasat 1.507.907 lei,
din care 515.373 lei din popriri bancare. În cadrul Serviciului Impozite şi Taxe Locale Persoane
Fizice, s-au întocmit şi transmis 3.528 somaţii şi 4.603 titluri executorii, pentru debite restante în
sumă de 12.195.412 lei. În urma executării silite a fost încasată suma de 2.173.064 lei. Biroul de
recuperare creanţe contribuabili în insolvenţă a preluat, la data de 15.03.2017, un număr de 78 de
dosare privind persoane juridice aflate sub incidenta procedurii insolvenței. Până la finele anului, sau recuperat creanțe în cuantum de 684.442 lei.
Marile investiții din Roman în 2017
Direcția Tehnică și Investiții din cadrul Primăriei municipiului Roman este cea care se ocupă
de marile investiții din oraș, dar și de studiile, proiectele și documentațiile pentru atragerea de
fonduri guvernamentale sau ale Uniunii Europene.
În anul 2017 s-au realizat mai multe investiții de amploare. Una dintre ele este amenajarea
sensului giratoriu la intersecţia DN2 (E85) cu strada Plopilor, un obiectiv necesar pentru a diminua
numărul accidentelor din zonă, dar și pentru a fluidiza traficul în condițiile dării în folosință a stației
de sortare și transfer deșeuri de la Cordun. Valoarea totală a contractului este de 1.410.403,86 lei cu
TVA, executant este SC Occidental Construct SRL, iar în anul 2017 s-au executat lucrări în valoare
de 1.260.562 lei cu TVA. Lucrarea s-a executat cu sprijinul societăților din zonă care au cedat în
mod gratuit terenurile necesare pentru realizarea obiectivului și, în același timp, am reușit să
atragem bani guvernamentali, fiind vorba de o investiție importantă pentru întreaga regiune. Astfel,
Primăria Roman a obținut finanțare în baza O.U.G. 28/2013 privind Programul naţional de
dezvoltare locală în sumă de aproape 1,2 milioane de lei.
Cea mai mare investiție în infrastructură de după Revoluție o reprezintă extinderea și
amenajarea canalizării în cartierul Petru Rareș. Este vorba de realizarea de canalizare menajeră pe
străzile Nicolae Bălcescu, Avram Iancu şi Ion Luca Caragiale şi canalizare pluvială pe străzile Petru
Rareş, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, fundătura Crişan şi Ion Luca Caragiale. Valoarea
contractului este de 1.827.431,85 lei inclusiv T.V.A., executant este SC PHR Construct Solutions
SRL, în asociere cu SC Capital Invest SRL Moinești, în 2017 fiind executate lucrări în valoare de
793.016,28 lei. Și pentru acest obiectiv, Primăria municipiului Roman a reușit să atragă fonduri prin
PNDL 2, în sumă de 2.115.439,33 lei.
O altă lucrare de investiții a fost amenjarea străzii Eternităţii și realizarea a 119 parcări
longitudinale, laolaltă cu repararea capitală a străzilor perpendiculare și instituirea de sensuri unice
pe acestea. Valoarea contractului pentru reabilitarea străzii Eternității a fost de 709.797,79 lei cu
TVA. Lucrarea a fost executată de SC PHR Construct Solutions SRL, iar în 2017 s-au executat
lucrări în valoare de 699.545,88 lei cu TVA.
În ceea ce privește întreţinerea străzilor în municipiul Roman, în 2017, suprafaţa totală
reparată a fost de 57.892 mp. Au fost reparate cu covor asfaltic următoarele străzi: Banatului,
Viitorului, Aprodu Arbore, Martir Cloşca, Sens Giratoriu Favorit, Aleea Liliacului, Aleea Iasomiei,
Aviatorilor, 22 Decembrie, Roman Vodă, Dr. Koch, Dumbrava Roșie, Bulevardul Roman Mușat
(tronsonul dintre intersecțiile cu bulevardul Republicii și cel cu strada Mihai Viteazu), Siretului,
Vasile Conta, Victoriei, Dr. Ghelerter, Martir Horia, Parcului, Eroilor, Aleea Anton Pann, Ogoarelor
și Păltiniş.
Modernizare ultimului tronson din Pietonal se află pe ultima sută de metri. Anul trecut, s-au
executat 3.700 mp pavaj cu granit, structura de confecţie metalică pentru ecranul hidraulic, s-a
finalizat inclusiv învelitoarea de sticlă, accesul pietonal secundar, placarea cu granit a treptelor de la
amfiteatru, iar anul acesta va deveni funcțională și toaleta publică de sub amfiteatru. Valoarea
contractului este de 4.580.097,38 lei cu TVA, firma executantă este SC Robu Construct, iar în 2017
au fost decontate lucrări în valoare de 999.030,64 lei.

Așa cum am și promis încă de la preluarea mandatului, atenția administrației publice locale
se îndreaptă și către cartierul Bălcescu, unde, în câțiva ani, sperăm să reușim să asfaltăm toate
străzile. În 2017, s-a realizat proiectul de modernizare a străzilor Mărului, Tinosului, Pescarilor și
Ocniței. În 2017, s-a executat fundația de balast pe strada Tinosului (pe tronsonul dintre Bogdan
Dragoș – Mărului). Lucrarea este câștigată de SC PHR Construct Solutions SRL Roman, valoarea
contractului este de 2.779.161,90 lei cu TVA, iar în 2017 s-au decontat lucrări în valoare de
81.228,99 lei cu TVA.
Pe parcursul anului 2017 printr-un contract multianual semnat cu firma SC Almiland SRL
(în valoare de 1.912.737,73 lei), precum și cu forțele proprii ale Primăriei municipiului Roman, s-au
amenajat 441 locuri de parcare noi. Firma câștigătoare a contractului multianual pentru reparații alei
și amenajare parcări a amenajat noi locuri de parcare în următoarele zone: C.A. Rosetti, bloc 10
(fosta Centrală Ciupercă) - 29 de locuri, Smirodava, blocurile 21-23 - 32 de locuri, Smirodava, bloc
2 - 21 de locuri, Aleea Revoluției, bloc 17 - 20 de locuri.
Cu forțele proprii ale echipelor Primăriei municipiului Roman, s-au amenajat parcări în
următoarele zone: Ecaterina Teodoroiu, bloc 2A - 5 locuri, Ștefan cel Mare, bloc 13 - 8 locuri,
Mihai Viteazu, bloc 10 B, 10C - 14 locuri, Smirodava, bloc 41 - 21 de locuri, Libertății, bloc 10 - 18
locuri, Libertății bloc 10 cu bulevardul Roman Mușat, bloc 29 - 37 de locuri, Cuza Vodă, bloc 8 cu
bulevardul Roman Mușat, bloc 25 - 19 locuri, Aleea Revoluției, bloc 17 - 6 locuri, Libertății, bloc
14 - 20 de locuri, Aleea Iasomiei, bloc 6 - 13 locuri, Gloriei, bloc 11 cu Tudor Vladimirescu, bloc
21-23 - 38 de locuri, bulevardul Republicii, bloc 54-56 cu Tudor Vladimirescu, bloc 19-21 - 39 de
locuri, Smirodava, bloc 39-41 - 7 locuri, bulevardul Roman Mușat, bloc 35-37 - 8 locuri, bulevardul
Roman Mușat, bloc 37-39-41-43 - 18 locuri, Aleea Revoluției, bloc 15 - 6 locuri, Aleea Revoluției,
bloc 13A-15A - 9 locuri, Aleea Revoluției, bloc 3-17 - 12 locuri, Mihai Eminescu, bloc 6B, 7, 8, 8A,
9, 10, 11 - 39 de locuri, Ion Creangă, bloc 47 - un loc de parcare.
Au fost emise 409 contracte noi, astfel că la sfârşitul anului 2017, numărul total de parcări
de reşedinţă amenajate în municipiul Roman este de 3.718, din care 3.245 sunt închiriate. În ceea ce
privește administrarea parcărilor publice, pe raza municipiului sunt amenajate un număr de 423
locuri de parcare publice cu plată, pe care sunt montate 21 de parcometre.
Bugetul Romanului nu va fi niciodată suficient de ”bogat” pentru a susține un ritm de
dezvoltare pe care eu mi-l doresc pentru acest oraș, astfel încât varianta depunerii de proiecte pentru
accesarea de fonduri europene este o soluție. Astfel, în octombrie 2017, împreună cu Vasile Asandei,
directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADRNE), am semnat contractul de
finanțare cu fonduri de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea termică a blocului 33 de pe strada
Anton Pann. Valoarea totală a proiectului este 924.902,91 lei, din care suma eligibilă este
833.962,45 lei (inclusiv TVA).
Acest contract face parte dintr-un proiect care prevede accesarea de fonduri europene pentru
reabilitarea termică a încă șapte blocuri, și anume: blocul 24 (scările A, B, C, D, E, F) de pe
bulevardul Roman Mușat, blocul 42 (scările A, B, C) de pe bulevardul Roman Mușat, blocul 44
( scările A, B, C, D) de pe bulevardul Roman Mușat, blocul 50 - scara A de pe bulevardul Roman
Mușat, blocul 14 (scările A, B, C) de pe strada Libertății, blocul 28 (scările A, B, C) de pe Anton
Pann și blocul 31 (scările A, B, C) de pe Anton Pann.
Primăria municipiului Roman a câștigat în 2017 și proiectul pentru obținerea de fonduri
europene necesare pentru amenajarea Parcului Jora. În luna octombrie, am semnat contractul de
finanțare, pe fonduri europene, a proiectului «Îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de
viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora». Valoarea totală a proiectului este de
1.917.815,18 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.888.718,73 lei.
Și activitatea Direcției de Urbanism a fost una amplă în 2017, când s-au eliberat 421
certificate de urbanism, 242 autorizaţii de construire, din care 45 pentru locuinţe noi şi 15
autorizaţii de desfiinţare, taxele încasate fiind în cuantum de 642.887 lei. Pe lângă activitatea
curentă, arhitecții Primăriei municipiului Roman s-au implicat în realizarea a două planuri
urbanistice importante pentru comunitate, unul care vizează modernizarea Pieței Centrale și unul,

aproape gata, ce va aduce o imagine nouă sălii de festivități a instituției care, în sfârșit, va oferi
cetățenilor un spațiu european de desfășurare a activităților cultural-artistice.
Educația și sănătatea, priorități pentru întreaga comunitate
În 2017 s-a intervenit cu lucrări în toate unitățile de învățământ din oraș, efectuându-se
reparații la acoperișuri, demontări de lambriuri, zugrăveli, montat ferestre din PVC, reparații la
sălile de sport sau la parchete. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 795.058,38 lei cu TVA. Lucrările
au fost executate de următoarele firme: SC Kadata Prest SRL Roman, SC Municipal Locato Serv
SRL, SC Fărcaş Construct SRL Roman, SC Icer Construct SRL. Roman, SC Ciocoiu Construct
SRL Buhonca, SC DE-KA Tour SRL Roman, SC Modern Construct SRL Roman, SC Uniton Group
SRL Iași, Ciocoiu Anton I.I.
Tocmai pentru că vreau să ofer importanța pe care o merită domeniului educației, pe fonduri
europene încercăm să atragem banii necesari pentru extinderea și reabilitarea termică a Creșei din
Smirodava. Proiectul a fost depus pe POR 2014-2020, în data de 04.10.2017, cu o valoare de
9.324.123,59 lei. Proiectul se află în fază de evaluare.
Sănătatea este un alt domeniu extrem de important pentru comunitate, astfel încât m-am
implicat, în măsura în care legea mi-a permis, în îmbunătățirea condițiilor și serviciilor din Spital. În
ceea ce privește reglementările ce țin de administrația locală, am făcut eforturi pentru a le asigura
locuințe medicilor, astfel încât să putem atrage specialiști din centrele universitare și să-i motivăm
să rămână la Roman. Tot pentru aceștia, cât și pentru profesioniștii din educație, am depus
documentația pentru construirea, prin Agenția Națională pentru Locuințe, a două blocuri destinate
medicilor și profesorilor. Revenind la activitatea din unitatea medicală, m-am implicat în asigurarea
cofinanțării programelor de dotare cu aparatură a Spitalului Roman de către Ministerul Sănătății. În
același timp, încă din toamnă, împreună cu specialiștii din Primărie și cei ai unității medicale, se
lucrează pentru depunerea pe fonduri europene a unui proiect care să prevadă extinderea
ambulatorului de la parterul Spitalului și crearea în partea opusă a Centrului de Primiri Urgențe a
unui centru de imagistică, dotat cu aparatura necesară stabilirii cât mai corecte și rapidă a
diagnosticelor pacienților.
În slujba directă a cetățenilor
În 2017, la Direcția de Evidență Informatizată a Persoanei, s-au primit 17.601 cereri de
eliberare a actelor de identitate. Începând cu data de 12.04.2016 s-a operaționalizat aplicația pentru
programarea on-line și deschiderea ghișeului pentru primiri documente în acest sens. Pe parcursul
anului 2017, s-au prezentat pentru depunerea cererii și documentelor privind eliberarea cărții de
identitate în urma programării on-line un număr de 3.982 persoane.
În anul 2017, prin Biroul Unic s-a discutat cu peste 3.500 de persoane, care fie au primit
lămuriri pe loc, fie au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii sau către alte
instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate. Un număr de 200 de persoane au fost
primite în audiență, printre problemele care mi-au fost semnalate numărându-se: lipsa de locuinţe
sau de locuri de muncă, asistenţă socială, lucrări publice, urbanism, impozite şi taxe, asociaţii
proprietari, comercial, diverse.
Pe lângă campaniile de informare și exercițiile de prevenire și evacuare în caz de calamități,
Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a ajutat la degajarea arborilor prăbușiți din cauza
fenomenelor meteo, a decopertat acoperișurile ce puneau în pericol bunuri sau chiar viețile
oamenilor, a făcut donații de haine și jucării familiilor nevoiașe, a participat la campania de plantare
a 500 de puieți de brad în cartierul Bălcescu și a reconstruit casa unei familii care a ars în totalitate.
În anul 2017, Direcția de Administrare Piețe, Bazar, Obor a administrat cele 5 pieţe ale
municipiului și Bazarul, realizând venituri de 1.641.059 lei. Din sumele prevăzute pentru investiţii
şi reparaţii curente, s-au efectuat lucrări de reparaţii şi vopsitorii la mese şi confecţia metalică din
sectorul pentru vânzarea răsadurilor şi pepenilor, la Hala Centrală s-au efectuat lucrări de reparaţii

la utilajele frigorifice, s-au achiziţionat două aparate de aer condiţionat și s-au finalizat măsurile
pentru obținerea autorizației de prevenire a incendiilor.
În 2017, Direcția de Asistență Socială a efectuat un număr estimativ de 500 de anchete
sociale pentru aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fiind
înregistrați un număr de 544 beneficiari, care sunt urmăriți în mod direct asupra efectuării orelor de
muncă în folosul comunității. Mare parte din activitate s-a concentrat și pe efectuarea unui număr de
55 anchete sociale pentru Poliţie pentru minori predispuşi la acţiuni antisociale sau care necesită
ocrotire legală. Astfel, s-au propus măsuri ce se impun cu privire la supravegherea şi educarea
acestora, urmărindu-se realizarea măsurilor în cadrul familial, şcolar şi social. S-au întocmit 151 de
anchete pentru menţinerea în plasament a minorilor, 129 anchete sociale pentru plasament familial
şi rezidenţial, 16 anchete cu propunerea luării măsurilor de protecţie și 24 monitorizări asupra
mamelor minore. În ceea ce îi privește pe copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, Direcția
asigură consiliere şi informare cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării
copilului pe o perioadă de 6 luni şi realizează vizite la domiciliu, o dată la două luni, persoanelor de
îngrijire numite prin hotărâre dată de instanţă, realizează activităţile de intervenţie şi monitorizare a
copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada cât aceştia sunt plecaţi la munca în
străinătate. Au fost monitorizate în total 428 de familii.
Angajaţii Poliţiei Locale au participat la un număr de 3.226 misiuni de asigurare a ordinii și
liniștii publice. În anul 2017, au fost găsiți și sancționați 54 de cerșetori, au fost prinși și predați
Poliției Roman 7 suspecți de furt și au fost primite 3.273 de reclamaţii şi sesizări, toate rezolvate.
Anul trecut, au fost aplicate 1.890 de amenzi, în valoare de 359.480 lei. Împreună cu Poliţia
municipiului Roman au fost organizate 275 de misiuni pentru combaterea cerșetoriei, a furturilor
din auto și buzunare în zonele aglomerate, precum și pentru menţinerea unui climat de ordine si
siguranţă publică.
Grija pentru natură
Pe lângă spațiile verzi îngrijite de echipele Primăriei municipiului Roman sau de către
asociațiile de proprietari, administrația a încheiat în 2017 cu societatea ISEO SRL un contract
pentru întreținerea unei suprafețe de 96.750 mp de spații verzi, valoarea contractului fiind de
114.807 lei. Pe tot parcursul anului 2017 au fost plantate 50.500 fire flori anuale, bienale, și
crizanteme,varză decorativă, material floricol produs în serele Primăriei.
În ceea ce privește plantarea de arbori, în anul 2017 au fost plantați: 1.252 tei (pe străzile
Florilor, Anton Pann, Chimiei, Mihai Viteazu, Dumitru Mărtinaș, Muzeul de Artă, alveole Cimitir,
Aleea Revoluției, Sucedava), 390 de mesteceni (Muzeul de Artă, Parc, Școala Calistrat Hogaș,
Anton Pann, Mihai Viteazu, Școala Roman Mușat, bulevardul Roman Mușat), 300 de salcâmi
(Microhidrocentrală și pe strada Nicolae Bălcescu), 25 de paulownia (Ștefan cel Mare, Mihai
Viteazu, bulevardul Republicii, Ștrand, bulevardul Roman Mușat), 75 de scoruși (strada Mihai
Viteazu, bulevardul Republicii, bulevardul Roman Mușat), 200 salcii (Ștrand), 18 cireși japonezi și
40 de catalpa în Pietonal Ștefan cel Mare, 45 de thuya – pe aliniamentul E85, între Doi Măgari și
Hotel, 270 de frasini și 40 de molizi (Casa de Cultură, parcul de la Poliție, parcul de la Primărie).
Către asociațiile de propietari au fost distribuiți pentru a fi plantați 1.100 de arbori din
speciile tei, paltin, frasin și mesteacăn.
În cursul anului 2017 la solicitarea asociaţiilor de proprietari au fost montate un număr de
140 bănci stradale şi 69 de coşuri de gunoi. De asemenea au fost confecţionate un număr de 157 de
indicatoare de circulaţie. Au fost executate lucrări de extindere iluminat public pe strada
Transilvaniei (pe 550 de metri liniari) şi pe strada Cocorului.
Romanul, un pol de dezvoltare pentru evenimente cultural-artistice
Din punct de vedere al petrecerii timpului liber, și în 2017, Ștrandul și foișoarele din
Complexul Sportiv și de Agrement ”Moldova” au fost la fel de apreciate de cetățenii din Roman și

nu numai. Cel mai mare număr de clienți pe zona de bazine s-a înregistrat pe 23 iulie, când au intrat
în Ștrand 2.316 persoane. Numărul total al clienților la bazine în sezonul estival 2017 a fost de
55.841 de persoane, încasările totale pe această formă de agrement ridicându-se la 688.345,75 lei.
Pentru încurajarea unui număr cât mai mare de persoane să viziteze acest obiectiv, atât în zona de
picnic, cât și la bazine s-au organizato serie de manifestări, iar în acest an vom îndrepta atenția
cetățenilor și prin alte activități socio-sportive, cum ar fi MTB Roman Maraton 2018 – ediția I.
În subordinea CSM Roman se află și echipa de handbal și cea de fotbal. Echipa de handbal
feminin ce activează în Liga Națională - „Liga Florilor” are în componență 16 jucătoare și un staff
tehnic, format din 2 maseuri și un antrenor principal. La finalul sezonului 2016 – 2017,
handbalistele CSM Roman s-au clasat pe un onorabil loc 5 în campionat și au participat în optimi în
Cupa României, calificându-se în Cupa EHF. CSM Roman a fost desemnată „cea mai bună echipă”
la secțiunea Sporturi de echipă în cadrul „Galei Sportului Nemțean” din 14 decembrie 2017,
organizată de Direcția Județeană de Sport Neamț. C.S.M.Roman – secția Fotbal a încheiat sezonul
2016-2017 pe locul 6, acumulând 40 de puncte. În anul competițional 2017-2018 al Ligii a-III-a,
echipa de fotbal a înregistrat următoarele rezultate: 2 partide pierdute, 3 meciuri egale și 9 victorii,
dintre care 2 la scor. În cadrul sezonului competițional 2016-2017, C.S.M.Roman a inclus și două
echipe de juniori la fotbal, respectiv Juniori C (U15) și Juniori D (U13), ambele echipe fiind
înregistrate la Asociația Județeană de Fotbal Neamț.
Din punct de vedere al evenimentelor culturale, la sfârșitul anului 2017, la
Biblioteca ”George Radu Melidon” erau înscriși în număr de 3.247 de utilizatori. Biblioteca a
organizat 53 de evenimente culturale, la care au participat 2.582 de persoane, și 278 de expoziții. În
ceea ce priveşte dezvoltarea colecţiilor, în anul 2017 au fost achiziţionate 633 de volume, la care se
adaugă un număr de 467 volume primite cu titlu de donaţie de la persoane fizice, autori romaşcani,
precum şi de la mai multe instituţii şi ONG-uri.
Munca depusă de specialiștii Primăriei municipiului Roman a venit și cu o serie de
recunoașteri la nivel național și internațional. În acest context, pe 15-16 mai 2017, am putut
participa la Conferința Europeană a Calității - ediția a IX-a, organizată în La Valletta, Malta, pentru
prezentarea proiectului de bună practică „ROMAȘCANII DECID!” - Evaluarea satisfacției
cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional. La Roman, vocile cetățenilor au fost auzite, iar
ideile acestora au fost luate în considerare, lucru apreciat de membrii Reţelei Europene de
Administraţie Publică (EUPAN), prezenți la această conferință.
În data de 4 octombrie, Romanul a primit vizita unei delegații internaționale, în cadrul
proiectului Empowering, finanţat prin Programul Orizont 2020. În acest context, ADR Nord-Est a
organizat o vizită de studiu la proiectele privind energia durabilă implementate de Primăria
municipiului Roman, fiind analizate mai multe obiective, printre care microhidrocentrala și clădirile
care folosesc panouri fotovoltaice pentru producerea energiei termice (Ștrandul, Sala Polivalentă,
LPS și Spitalul Roman).
În perioada 8–9 martie 2017, a avut loc Conferința Internațională „Contribuția autorităților
publice locale la reducerea amprentei de carbon în Romania”, când Municipiul Roman a fost
premiat pentru cele 363,4 tone de CO2 care au fost reduse prin proiectele verzi din anul 2015 cu
Certificatul Carbon Offset.
În data de 12 octombrie 2017, la București, Municipiul Roman a fost premiat la Gala
Administrație.ro, eveniment ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Pe lista câștigătorilor s-a numărat și
Romanul pentru proiectul de modernizare a Pietonalului Ștefan cel Mare.
În cadrul competiției E.On Energy Globe Award, în data de 19 octombrie 2017, Municipiul
Roman a câștigat Premiul de excelență la categoria municipalități și Premiul de popularitate pentru
proiectul microhidrocentralei pe râul Moldova.
În data de 6 noiembrie 2017, Ateneul Român a găzduit prima ediţie a Galei Asociaţiei
Municipiilor din România, unde Municipiul Roman a câştigat Premiul de Excelenţă pentru
Transparenţă.
În cadrul celei de-a X-a ediții a Conferinței Internaționale „Inovație și calitate în sectorul
public”, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 16 noiembrie 2017,

Municipiul Roman a obținut Premiul al II-lea pentru Campania „Romașcanii salvează vieți –
campanie de activism civic”, menită de a ajuta persoanele care au nevoie de sânge și de a încuraja
cât mai mulți oameni să doneze sânge. Dacă în anul 2016 numărul donatorilor din cadrul campaniei
a fost de 207, în anul 2017 s-au înregistrat 315 donatori.
În data de 18 decembrie 2017, am participat la ediția a II-a a Galei Fondurilor Structurale,
eveniment organizat de reprezentanța Comisiei Europene în România. Cu acest prilej, Primăria
municipiului Roman a obținut Locul al II-lea la secțiunea „Infrastructură… pe catwalk!”, cu
proiectul microhidrocentralei de pe râul Moldova.

RAPORT DETALIAT PE PRINCIPALELE SERVICII ȘI
DIRECȚII DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI
ROMAN
DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII - SERVICIUL INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI
PUBLICE
Activitatea pe parcursul anului 2017 a fost canalizată pe următoarele obiective :
1. Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN2(E85) cu strada Plopilor, km.333+755;
2. Canalizare menajeră str. Nicolae Bălcescu, Avram Iancu şi Ion Luca Caragiale şi Canalizare
pluvială str.Petru Rareş, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, fdt.Crişan şi Ion Luca Caragiale;
3. Amenajare parcări strada Eternităţii;
4.

Întreţinere străzi în municipiul Roman, Lot 1 şi Lot 2;

5. „Pietonal Tronson II + Circulaţie parter 2 + Acces pietonal secundar Ştefan Cel Mare - rest
de executat;
6. Modernizare ansamblu de străzi Mărului, Tinosului, Pescarilor, Ocniței;
7. Urmărirea investiţiilor realizate la centrele bugetare de pe raza municipiului ;
8. Urmărirea diverselor lucrări la infrastructură rutieră;
9. Eliberarea avizelor de săpătură.
Obiective urmărite :


Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN2(E85) cu strada Plopilor, km.333+755

S-au executat lucrări în valoare de 1.260.562 lei cu TVA ( aproximativ 95% din valoarea
contractului), constând în: 2280 mp sistem rutier nou, 1650 mp covor asfaltic în carosabil, 480 ml
borduri noi, 190 mp pavaj inel central, 158 mp pavaj insule separatoare. Amenajarea intersecţiei s-a
făcut sub formă de giraţie, având diametrul exterior de 48,00 m, lăţimea celor două benzi de
circulaţie din giraţie fiind de 4,70 m, respectiv de 5,50 m; insula centrală are diametrul exterior de
22,60 m şi înălţimea între 0,90 şi 1.30 m; la baza insulei centrale s-a amenajat un inel din pavele
autoblocante cu lăţimea de 1,50 m şi o pantă de 4%; de la bordura insulei spre centrul acesteia s-a
amenajat încă o centură cu pavele autoblocante, având lăţimea de 1,50 m şi înclinarea de 50%; s-au
amenajat 4 insule separatoare a sensurilor de circulaţie, încadrate cu borduri mari 20x25 şi cu
pavele autoblocante.
Valoarea totală a contractului este de 1.410.403,86 lei cu TVA.
Executant : S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. Roman
Totodată s-a realizat ridicarea la cotă a căminelor de canalizare din sensul giratoriu, prin
executarea de fundaţii tip radier şi capace de beton armat carosabile aflate la nivelul benzilor de
circulaţie aferente sensului de giraţie.

Lucrările au fost executate de S.C. OCCIDENTAL CONSTRUCT S.R.L. Roman .
Valoarea lucrărilor finalizate este de 32.234,05 lei cu TVA.
De asemenea s-a executat înlocuirea reţelei de apă potabilă de fontă cu conducta de polietilena
PEHD, inclusiv construirea unui cămin de vane şi branşament situat în banda carosabilă şi a unui
cămin de vane şi branşament situat în afara carosabilului.
Lucrările au fost executate de S.C.PHR CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L.
Valoarea lucrărilor finalizate este de 97.384,84 lei.



Canalizare menajeră str. Nicolae Bălcescu, Avram Iancu şi Ion Luca Caragiale şi Canalizare
pluvială str.Petru Rareş, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, fdt.Crişan şi Ion Luca Caragiale

S-au executat lucrări în valoare de 793.016,28 lei din care s-au decontat 668.502,88 lei,
reprezentând reţea de canalizare pluvială în lungime de 912,50 ml după cum urmează :
-ţeavă PE Cg De 800

441,50ml

- ţeavă PE Cg De 630

270,00 ml

- ţeavă PE Cg De 400

151,00 ml

- ţeavă PE Cg De 315

50,00 ml

Lucrările sunt executate de S.C. PHR CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L. în asociere cu S.C.
CAPITAL INVEST S.R.L. Moineşti.
Valoarea contractului este de 1.827.431,85 lei inclusiv T.V.A.



Amenajare parcări strada Eternităţii

S-au executat lucrări în valoare de 699.545,88 lei cu TVA , constând în realizarea a unui nr. de 119
parcări noi longitudinale. Cantităţile executate: casete parcări 1223 mp, covor asfaltic total 5265 mp,
montaj borduri mari noi 1196 ml, montaj borduri mici noi 2039 ml, trotuare noi cu pavaj 2546 mp,
spaţii verzi create 849 mp, ridicări în cota camine 17 buc, ridicări în cota guri scurgere 23 buc.
Valoarea contractului este de: 709.797,79 lei cu TVA
Executant: S.C. PHR CONSTRUCT SOLUTIONS S.R.L. Roman



Întreţinere străzi în municipiul Roman, Lot 1 şi Lot 2

S-au executat lucrări în valoare de 860.909,73 lei cu TVA pe Lotul 1 şi 819.682,52 lei cu
TVA pe Lotul 2.
Străzi reparate :
Banatului, Viitorului, Aprodu Arbore , Martir Cloşca , Sens Giratoriu „ Favorit ”, Aleea Liliacului,
Aleea Iasomiei, Aviatorilor, 22 Decembrie, Roman Vodă, Dr. Koch, Grivitei, Vasile Alecsandri,

Vasile Lupu, Traian, Alexandru cel Bun, Panaite Donici, Bucegi, Sucedava, Petru Aron, Ştefan cel
Mare, Oituz, Dr. Felix, Unirii, Libertăţii, Mihail Kogălniceanu, Dumbrava Rosie, Costache Negri,
Cuza Vodă, Dobrogeanu Gherea , B-dul Roman Musat, Siretului, Vasile Conta, Victoriei, Dr.
Ghelerter, Dumbrava Rosie, Strada Nouă, Eroilor, Aleea Anton Pann, Ogoarelor, Parcare Poliţia
comunitară, Păltiniş.
Totodată s-au ridicat la cota 174 de cămine, 344 gaighere, 66 răsuflători gaz .
Suprafaţa totală reparată este de : 57.892 mp.
Tipuri de lucrări executate la ambele loturi :

A. Reparaţii cu covor asfaltic BAPC16 de 4 cm grosime cu aşternere mecanică cu repararea
stratului suport

B. Reparaţii cu covor asfaltic MASF16 de 4 cm grosime, cu aşternere mecanică , cu repararea
stratului suport

C. Reparaţii cu covor asfaltic BAPC16 de 4 cm grosime cu aşternere mecanică , cu frezare
D. Reparaţii prin plombări
E. Ridicare la cota camine în carosabil
F. Ridicare la cota grătare gaighere
G. Ridicări la cota capace răsuflători gaz
Valoarea totală a contractului pentru Lotul 1 este de : 1.713.981,16 lei cu TVA şi pentru Lotul 2
este de: 1.807.028,26 cu TVA.
Durata fiecărui contract este de 24 luni.
Executant : S.C. IMROM S.A. Roman



Pietonal Tronson II + Circulaţie parter 2+Acces pietonal secundar Ştefan Cel Mare - rest de
executat, mun.Roman, jud. Neamţ

S-au executat : 3700 mp pavaj granit fiamat, structura confecţie metalică pentru ecranul hidraulic,
finalizarea copertinei inclusiv învelitoarea de sticlă, accesul pietonal secundar, placare granit fiamat
trepte şi contratrepte amfiteatru.
Lucrări decontate cumulat 1.434.391,34 lei, din care în 2017 în valoare de 999.030,64 lei.
Executant: S.C. ROBU CONSTRUCT S.R.L. Roman
Valoarea contractului este de 4.580.097,38 lei cu TVA.



Modernizare ansamblu de străzi Mărului, Tinosului, Pescarilor, Ocniței

S-a executat fundația de balast pe strada Tinosului pe tronsonul Bogdan Dragoș - Mărului

Executant : S.C. PHR Construct Solutions S.R.L. Roman
Valoarea contractului este de 2.779.161,90 lei cu TVA
Valoare lucrări decontate: 81.228,99 lei cu TVA.



Nr.
crt.

Urmărirea investiţiilor realizate la centrele bugetare de pe raza municipiului Roman.

Unitatea de învățământ

Lucrări executate

Școala
gimnazială

Școala gimnazială

Montat tâmplărie din PVC,
demontat
lambriu
și 38.746,36
zugrăveli interioare

1.
Mihai
Eminescu

Mihai Eminescu
Grădinița cu
prelungit nr.1

program

Școala
gimnazială
2.
Vasile
Alecsandri

Grădinița cu
prelungit nr.5

Reparat
instalație
de
program încălzire, montat obiecte
13.122,83
sanitare
și
reparat
hidroizolație acoperiș terasă

Grădinița cu
normal nr.2

program Demontat lambriu, zugrăveli
11.892,00
interioare și reparat soclu

Școala
gimnazială Montat burlane la sala de
2.568,80
Alexandru Ioan Cuza
sport

Alexandru
Ioan Cuza

Grădinița cu
prelungit nr.3

program Demontat
lambriu
zugrăveli interioare

Colegiul
Național
Corp A
Roman Vodă
Colegiul
tehnic

48.681,21

9.934,85

Școala
gimnazială
3.

5.

Reparat acoperiș terasă

pe

Reparat instalație de încălzire 48.369,97

Corp A

4.

Valoare pe Valoare
unitatea
centru
școlară
bugetar

Centrul
bugetar

și

Montat opritoare de zăpadă

și

73.384,80

17.556,60
14.987,80

9.282,48

9.282,48

40.277,10

40.277,10

Corp A

Demontat
lambriu
zugrăveli interioare

Colegiul tehnic Petru Poni

Reparat
hidroizolație
5.115,70
acoperiș centrală

Miron Costin

6.

Colegiul
tehnic
Petru Poni

Grădinița cu
prelungit nr.6

program Reparat

coș de fum și 149936,84
învelitoare, compartimentare

155052,54

dormitor
Colegiul
tehnic
Danubiana

7.

Colegiul tehnic Danubiana Montat ferestre din PVC

Vasile Sav

8.

9.

Seminarul
teologic
ortodox

10.

Institutul și
Institutul și
Seminarul
franciscan
franciscan

Reparat acoperiș terasă și
Școala gimnazială Carol I reparații interioare la sala de 19.865,60
sport
teologic Reparaţii
încălzire

Seminarul
ortodox

11.

de

la

instalația

de

94.386,38

Seminarul Înlocuit parchet într-o sală de
5.474,10
clasă la Seminarul franciscan

Școala de artă
Școala
artă

Montat tâmplărie din PVC

Centrul
bugetar

12.

Liceul
program
sportiv

280199,46

94.386,38

5.474,10

7.115,95

Sergiu Celibidache

Grădinița cu program
Sergiu
Reparații interioare și reparat
prelungit
36.934,42
Celibidache
acoperiș
Muguri de lumină

Nr.
crt.

14.751,34

Reparat
instalație
de
încălzire, reparat învelitoare 260333,86
cămin și învelitoare corp A

Liceul tehnologic
Liceul
tehnologic
Vasile Sav

14.751,34

Unitatea de învățământ

cu Școala gimnazială
Roman Mușat

44.050,37

Lucrări executate

Valoare pe Valoare
unitatea
centru
școlară
bugetar

Montat opritoare de zăpadă

11.962,00

11.962,00

Valoarea totală a lucrărilor este de 795.058,38 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de următoarele firme: S.C. Kadata Prest S.R.L. Roman, S.C. Municipal
Locato Serv S.R.L Roman. , S.C. Fărcaş Construct S.R.L. Roman, S.C. Icer Construct S.R.L.
Roman, S.C. Ciocoiu Construct S.R.L. Buhonca, S.C. DE-KA Tour S.R.L. Roman, S.C. Modern
Construct S.R.L. Roman, S.C. Uniton Group S.R.L. Iași, Ciocoiu Anton I.I.



Urmărirea diverselor lucrări la:

pe

- infrastructura rutieră: vopsitorii mobilier stradal, reparat pavaje la trotuare, reparat canal din beton
pe str. Doctor Ghelerter şi str. Izvoarelor, reparat scări de acces bocuri, reparat acces pietonal,
executat lucrări la parcări şi alei, văruit copaci.
Valoarea lucrărilor executate este de : 718.208,89 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de firmele: SC ALMI LAND SRL Roman, CIOCOIU ANTON S.R.L.,
SC MUNICIPAL LOCATO SRL, ICER CONSTRUCT SRL.
- lucrări de montaj, curăţat, reparat guri de preluare ape pluviale în valoare de: 216.973,89 lei cu
TVA.
Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO SRL.
- lucrări de spălare şi vidanjare canalizări în valoare de: 27.780,74 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO SRL.
- servicii de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în valoare de : 11.589,76 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO SRL.
- servicii de pulverizare aeriană pentru combatere ţânţari și căpușe, inclusiv furnizare insecticide în
valoare de: 186.925,20 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de SC FLAICOR SERV S.R.L. Bacău.
- lucrări la: extindere plajă la Complexul de agrement “Moldova“, reparat structură metalică la sere,
amenajare locuri de joacă pentru copii în Parcul municipal, reparaţii interioare la sediul D.L.E.P. ,
lucrări de protective antifoc camera tablouri electrice şi reparaţii interioare la vestiar D.A.P.B.O.,
reparat învelitoare la clădirea Direcţiei de Asistenţă Socială.
Valoarea lucrărilor este de: 160.559,80 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de firmele : SC ALMI LAND SRL Roman, CIOCOIU ANTON S.R.L.,
ICER CONSTRUCT SRL.



Eliberarea avizelor de săpătură. În perioada 1.01.2017 – 31.12.2017, în urma solicitărilor sau eliberat 254 avize de săpătură, din care 176 de avize pentru persoane juridice şi 78 de
avize pentru persoane fizice.

DIRECȚIA BUGET-CONTABILITATE
Pentru anul 2017 Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului Roman a fost în
sumă de 204.471 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 123.429 mii lei;
- bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii în sumă de 81.042 mii lei din care: 72.878 mii lei Spitalul Municipal de Urgență Roman.

Bugetul consolidat al Municipiului Roman pe anul 2017 a fost întocmit pe principiile și
regulile bugetare prevăzute de Legea 273/2006 – privind finanțele publice locale cu modificările și
completările ulterioare și conform Legii bugetului de stat pe anul 2017 .
Bugetul local are înscris la partea de venituri, veniturile realizate din impozite şi taxe locale
de la persoane fizice şi juridice, sume defalcate din T.V.A., cote din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetului local, venituri din valorificarea unor bunuri, venituri proprii realizate din
diverse activităţi (închirieri, concesiuni), sume primite ca fonduri nerambursabile de la Comunitatea
Europeană, taxe speciale, subvenții etc. La partea de cheltuieli se regăsesc cheltuielile publice
efectuate pentru rezolvarea problemelor de administrație publică locală şi funcţionare a
Municipiului Roman - cheltuieli ce definesc secțiunea de funcționare a bugetului și din care fac
parte: cheltuieli de administraţie locală, învăţământ, sănătate, cultură, sport, gospodărire locativă,
salubritate ,reparaţii şi întreţinere străzi.
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare a bugetului cuprind cheltuielile aferente realizării
obiectivelor și proiectelor de investiții aprobate conform listei de investiţii anexă la bugetul aprobat
pe anul 2017.
Din execuția bugetară a bugetului local pe anul 2017 se constată că veniturile bugetului local
prevăzute a se încasa conform bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 au fost în suma de
123.429 mii lei şi s-a încasat suma de 121.159 mii lei, procent de încasare 98% .
- mii lei Prevăzute

Realizat

%

1-

Venituri proprii din taxe şi impozite locale 25.372

24.576

97%

2-

Cote și sume defalcate din impozitul pe 26.671
venit

26.665

99%

3-

Sume defalcate din TVA

68.451

68.221

99%

4-

Alte transferuri voluntare

68

68

100%

5-

Subvenții buget stat și de la alte 2.867
administrații

6-

Sume primite de la Fondul European de
Dezvoltare

-

TOTAL

123.429

121.159

98%

Din care: total venituri proprii (1+2)

52.043

51.241

98%

1.629

56%

Cheltuielile bugetului local prevăzute a se efectua au fost în sumă de 123.512 mii lei și s-au
cheltuit 120.817 mii lei, procent de realizare de 98%, din care:

- pentru secțiunea de funcționare prevederile bugetare de 117.404 mii lei și s-au efectuat la finele
anului cheltuieli în sumă de 116.120 mii lei, procent de realizare 99 %;
- pentru secţiunea de dezvoltare prevederile bugetare au fost de 5.941 mii lei și s-au efectuat
cheltuieli de 4.697 mii lei, un procent de realizare de 80 % .

Conform detalierii funcționale a cheltuielilor situația pe capitole se prezintă astfel:
- mii lei Capitole cheltuiala

Prevederi

Realizat

%

Cap. 51

Autorităţi publice

8.543

8.362

98

Cap. 54

Servicii publice generale

1.138

1.064

93

Cap. 55

Dobânzi

681

654

96

Cap. 56

Transferuri cu caracter general 0

0

Cap. 61

Ordine publica şi siguranţa 3.646
naţională

3.595

98

Cap. 65

învăţământ

60.979

60.706

99

Cap. 66

Sănătate publică

1.659

1.502

90

Cap. 67

Cultura, recreere, religie

8.794

8.616

98

Cap. 68

Asigurări şi asistenţă socială

13.149

13.127

99

Cap. 70

Locuinţe,
publică

dezv. 14.409

14.194

98

Cap. 74

Protecţia mediului

3.827

3.727

97

Cap. 84

Transporturi

6.687

5.270

79

TOTAL

123.512

120.817

98

servicii

şi

Conform detalierii economice cheltuielile bugetului local se prezintă astfel :
- mii lei Denumire cheltuiala

Prevederi

Realizat

%

- cheltuieli de personal, din care

78.031

77.531

99

- învăţământ

54.546

54.345

99

- cheltuieli materiale

29.274

28.581

97

- transferuri curente

69

69

100

- transferuri de capital

200

182

91

- asistenţă socială

5.362

5.321

99

- dobânzi

650

624

96

- rambursări credite

3.930

3.908

99

- burse

100

99

99

- cheltuieli de capital

5.977

4.609

77

-recuperari de cheltuieli

-81

-107

133

TOTAL

123.512

120.817

98

- proiecte cu finanţare FEDR

Ponderea mare a cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor este dată de cheltuielile
de personal pentru învăţământ care reprezintă 70 % din totalul cheltuielilor de personal.
În anul 2017:
- Clubul Sportiv Municipal Roman pentru activitatea sportivă desfăşurată de echipa de handbal
feminin şi de fotbal masculin, precum şi pentru activitatea de agrement de la bazinul de înot şi
ştrandul municipal a avut un buget de: 6.051 mii lei şi s-au cheltuit 6.046 lei, un procent de 99% .
- Directia de Asistenţă Socială Roman pentru activitatea cantinei sociale, căminului de bătrâni,
centrului de zi pentru copii, creşei şi pentru toată activitatea de asistenţă socială a Municipiului
Roman a avut aprobat un buget de: 14.574 mii lei şi s-au cheltuit 14.414 mii lei, în procent de 99% .

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Direcția Impozite și Taxe Locale, prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea
impozitelor și taxelor locale, constatarea și verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor
contribuabililor persoane fizice și juridice, urmărirea și executarea silită a creanțelor bugetare,
soluționarea obiecțiunilor, cererilor și petițiilor legate de activitatea desfășurată.

Realizările efective a veniturilor proprii a căror urmărire şi încasare s-a făcut prin D.I.T.L fiind
următoarele:
-mii lei Program

Realizat

2017

2017

Nr. crt. Denumirea venitului

%

1.

Impozit venit transfer proprietate imobiliară

763

184

24

2

Impozite şi taxe pe proprietate

14.091

13.849

98

3.

Impozit pe spectacole

5

7

140

4.

Taxe pentru utilizarea bunurilor

2.993

3.066

102

5.

Alte impozite şi taxe fiscale

716

710

99

6.

Venituri din proprietate

2.196

2.213

101

7.

Venituri din taxe administrative

35

39

111

8.

Venituri din prestări servicii

628

615

98

9.

Amenzi,penalităţi

2.908

2.918

100

10.

Diverse venituri

302

317

105

TOTAL VENITURI PROPRII

24.637

23.918

97

Serviciile de constatare și impunere organizează, îndrumă și controlează acțiunea de constatare
și stabilire a impozitelor și taxelor de la persoane fizice precum și cele de la persoane juridice, care
se fac venit la bugetul local, pe categorii de impozite și taxe locale.
În sinteză, activitatea desfășurată în cadrul D.I.T.L. în anul 2017 a fost următoarea:


Serviciul Impozite și Taxe persoane Juridice a prelucrat 11.739 documente și au fost
eliberate 961 cerificate fiscale.

- S-a finalizat controlul fiscal a 2 agenţi economici prin care s-au atras suplimentar la buget
suma de 94.254 lei. Inspecţia fiscală a avut ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii
declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili,
respectării prevederilor legislaţiei fiscale, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere,
stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.
- S-au emis 1400 titluri executorii şi somaţii, 351 popriri bancare, 74 înscrieri în lista
creditorilor.
Prin executare silită s-au încasat 1.507.907 lei, din care 515.373 lei din popriri bancare.


În cadrul Serviciului impozite şi taxe locale persoane fizice, au fost înregistrate 20.592
cereri de soluţionare a unor probleme ale contribuabililor, din care 13.980 dosare fiscale şi
6.612 certificate fiscale



În cadrul compartimentului urmărire impozite şi taxe s-au realizat următoarele:

- s-au primit, verificat, debitat şi confirmat un număr de 8830 titluri executorii emise de alte
organe competente, respective amenzi contravenţionale, din care 347 au fost restituite deoarece nu
îndeplineau condiţiile stabilite de Ordonanţa 2/2001 şi Codul de procedură fiscală pentru punerea în
executare silită;
- s-au întocmit şi transmis 2.606 de decizii de impunere şi decizii accesorii pentru debitori
cu sume restante în sumă de 6.904.463lei,
- s-au întocmit şi transmis 3.528 somaţii şi 4.603 titluri executorii, pentru debite restante în
sumă de 12.195.412 lei. În urma executării silite a fost încasată suma de 2.173.064 lei.
- pentru 2.637 persoane pentru care nu s-a putut face comunicarea prin poştă, s-a realizat
îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicarea pe internet a unui număr de 8 Anunţuri
Colective;
S-au eliberat 202 adeverinţe pentru debitori cu domiciliul în alte localităţi, care au achitat
amenzi contravenţionale la unitatea noastră.
S-au primit 191 cereri cu diverse probleme şi 53 cereri de muncă în folosul comunității.
S-au primit 312 de cereri de reducere de impozite acordate conform HCL228/2016,
rezolvându-se favorabil 310 , reducerea fiind de 24.532 lei ;
S-au primit 314 de cereri de scutire pentru persoane încadrate în gradul I de invaliditate, cu
handicap accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr de 297 cereri, pentru celelalte
neavând temei legal. Menţionăm că la această dată, sunt în evidenţele noastre un număr de 977 de
persoane care beneficiază de acest tip de scutire, acordată conform Legii 227/2015.



Activitatea curentă a Biroului recuperare creanţe contribuabili în insolvenţă vizează
următoarele aspecte:

La data de 15.03.2017 a fost preluat un număr de 78 de dosare privind persoane juridice
aflate sub incidenţa procedurii insolventei. La data de 31.12.2017 Biroul recuperare creanţe
contribuabili în insolvenţă instrumenta un număr de 94 de dosare aflate pe rolul instanţelor de
judecată din țara, după cum urmează:
Tribunalul Neamţ – 77 dosare;
Tribunalul Iaşi – 6 dosare;
Tribunalul Bucureşti – 5 dosare;
Tribunalul Bacău – 4 dosare;
Tribunalul Constantă – 1 dosar;
Tribunalul Covasna – 1 dosar.
Pe rolul Tribunalului Neamţ se află în procedura de filtrare 2 dosare la care Municipiul
Roman va avea calitatea de creditor, totalul dosarelor ridicându-se astfel, la 96.

În cadrul Biroului recuperare creanţe contribuabili în insolvenţă sunt instrumentate atât
dosare din anul 2000, cât și un număr de 20 dosare noi din anul 2017, la 17 dintre aceste dosare
deschiderea procedurii insolvenței fiind solicitată de Municipiul Roman. La data 31.12.2017 pe
rolul instanţelor de recurs se afla un număr de 2 dosare la Curtea de Apel Bacău.
În perioada 15.03.2017 – 31.12.2017 s-au recuperat creanţe în cuantum de 684.442 lei.

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI
În aplicarea Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării construcţiilor şi
Ordinului M.D.R.L. 839/2009 privind aprobarea normelor de aplicare a legii, am reuşit să
răspundem solicitărilor populaţiei, care au fost mai multe decât anul trecut. Astfel, au fost eliberate
421 Certificate de urbanism, din care 64 pentru operaţiuni notariale (alipiri, dezmembrări,
înstrăinări de imobile), 242 Autorizaţii de construire, din care 45 pentru locuinţe noi şi 15
autorizaţii de desfiinţare, taxele încasate fiind în cuantum de 642.887 lei. Între acestea, 5 autorizaţii
s-au emis pentru investiţii ale Consiliului local, cum ar fi cele pentru iluminat public, reparaţii şi
modernizări străzi sau reţele edilitare, amenajări de parcări, etc.
Inspectoratul de Stat în Construcţii verifică trimestrial legalitatea actelor emise în cadrul
Direcţiei ( certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize, documentaţii de urbanism). Prin
notele de control nu s-au constatat deficienţe care să ducă la luarea unor măsuri de avertizare sau
sancţionare. Acelaşi rezultat s-a relevat şi cu ocazia celorlalte controale ale unor instituţii abilitate,
implicate în procesul de avizare şi autorizare: Agenţia pentru protecţia mediului, Inspectoratul
pentru situaţii de urgenţă, Autoritatea pentru sănătate publică etc.
Au fost urmărite toate construcţiile autorizate, pe faze de execuţie – de la trasarea în teren
(96 de cazuri) şi până la recepţia la terminarea lucrărilor (113 cazuri) - şi a fost verificat modul în
care titularii autorizaţiilor de construire respectă prevederile acestora şi ale proiectelor şi avizelor,
luându-se măsurile prevăzute de lege în cazul încălcării ei. S-au aplicat 5 amenzi în valoare totală
de 5.000 de lei, care au fost achitate. Au fost somate 8 persoane pentru sistarea lucrărilor şi 2
persoane pentru desfiinţarea construcţiilor neautorizate sau a celor amplasate pe terenuri
revendicate, readucerea terenurilor la starea iniţială, somaţii în urma cărora majoritatea
contravenienţilor s-a conformat măsurilor dispuse în termenul stabilit.
În conformitate cu prevederile Regulamentului Local de Urbanism, a fost necesară avizarea
şi aprobarea a 7 planuri urbanistice, iniţiate de investitori privaţi, pentru care s-au parcurs și toate
etapele de consultare a publicului, inclusiv prin organizarea dezbaterilor în ședințe publice.
În cadrul direcţiei s-au mai realizat proiecte, programe şi studii incluse în strategia generală
de dezvoltare a municipiului, accentul punându-se în acest an pe continuarea reabilitării zonei
istorice a străzii Ştefan cel Mare, studii de amplasament pentru locuinţe sociale, platforme
gospodăreşti, alte dotări şi proiecte de amenajare interioară pentru imobile ale Consiliului local.
Prin atribuirea unor noi denumiri de străzi sau redenumirea altora, a fost necesară eliberarea
a 117 certificate de nomenclatură stradală şi s-au eliberat 5 adeverinţe privind adresa actuală a
locuitorilor cărora li s-au preschimbat actele de identitate.

S-au organizat 5 licitaţii pentru concesionarea unori terenuri destinate construcţiilor, care sau concretizat, împreună cu concesionările directe, în 20 contracte noi, existând la această dată 938
contracte de concesiune, care au adus 971.665 lei. S-au vândut imobile (terenuri și/sau construcții)
în valoare de 1.140.527 lei.
Din închirierea terenurilor aparţinând domeniului privat și/său public al statului sau al
municipiului (curţi aferente caselor naţionalizate sau terenuri ocupate cu garaje, servituţi de trecere,
etc.), s-au încasat 963.486 lei.
În anul 2017 activitatea de emitere a titlurilor de proprietate pentru terenurile agricole a
fost încetinită datorită necesităţii finalizării inventarului fondului funciar și a cadastrării tarlalelor
extravilane. Din acest motiv s-au eliberat numai 32 de noi titluri de proprietate și s-au modificat 12,
ca urmare a unor sentinţe civile sau pentru corecţii de nume. S-au eliberat, de asemenea, 58 de
certificate de atestare a edificării/extinderii construcțiilor (Anexa 52), necesare elaborării unor
documentații cadastrale pentru proprietăți private. S-au executat şi măsurători pentru o parte din
bunurile proprietate publică şi privată a municipiului şi s-a procedat la intabularea lor (56
documentaţii cadastrale și topometrice), fără de care proiectele noastre nu se pot depune pentru
finanţare şi nici nu se pot autoriza.
Tinerii cărora li s-a aprobat atribuirea de terenuri pt. construirea unei locuinţe – 3 în acest an
– au fost puşi în posesie şi s-au întocmit contractele de comodat necesare; operaţiunea va continua
cu emiterea autorizaţiilor de construire, în baza proiectelor-tip pe care primăria le pune la dispoziţia
lor cu titlu gratuit, tinerii urmând să solicite proiectanților doar adaptarea la teren a proiectelor.
Ca urmare a bilanţului teritorial existent, s-a procedat la revizuirea registrelor agricole, în
care până la sfârşitul lui 2017 existau 1615 poziţii de rol agricol şi s-au eliberat aproximativ 4000 de
adeverinţe legate de acesta, necesare la APIA, evidența populației, asistență socială, impozite, burse,
CAŞ, șomaj, etc. S-au eliberat 43 de atestate de producător agricol și 44 de carnete de
comercializare a produselor agricole. S-au prelungit – prin acte adiţionale – 30 de contracte de
arendă şi s-au încheiat 3 contracte noi de închiriere a păşunilor şi terenurilor agricole proprietatea
municipalităţii.

DIRECŢIA SERVICII EDILITARE
În perioada de iarnă 2016-2017, a fost asigurată circulaţia auto şi pietonală pe toate arterele
municipale ţinând sub control orice disfuncţionalitate apărută ( gropi în carosabil, polei, etc). Pentru
aceasta s-au folosit 29 tone R.R.D. şi aproximativ 574 tone sare. În perioada de vară pentru
întreţinrea şi repararea străzilor au fost folosite 1498 to mixtură asfaltică de tip BA 8, BAPC 16,
BADPC 25, pe o suprafaţă de aproximativ 18.700 mp.
Cu formaţia de constructori s-au realizat următoarele lucrări mai importante: igienizări la
fântâniţele de pe raza municipiului (22 buc), au fost revizuite şi reparate locurile de joacă pentru
copii (42 buc), a fost revizuit şi reparat imobilul urban (pergole şi jardinière, bănci, coşuri ), la
solicitarea C.N.R.V au fost reparate şi igienizate 3 săli de clasă la corpul D al liceului și au fost

executate lucrări de reparaţii şi igienizare săli clasă Școala Roman Mușat şi grădiniţa nr. 1 str. Ion
Creangă.
Serviciul Administrare, Parcuri, Sere, Spații Verzi a efectuat următoarele lucrări:
amenajarea şi punerea în funcţiune a 12 aparate de fitness, costrucția de alei noi din piatră şi lemn,
recondiţionarea mobilierului urban (bănci şi coşuri pentru deşeuri), amenajarea de noi jardinière
pentru flori, reconfigurarea ţarcurilor pentru căprioare, înlocuirea acoperişului adăpostului pentru
păsări, refacerea terasamentelor şi aleelor, dotarea lacului de agrement cu încă 2 hidrobiciclete şi
optimizarea programului de funcţionare, plantarea a peste 750 arbori. Încasările realizate au fost de
130.170 lei.
S-au întreprins demersurile necesare şi s-a obţinut autorizaţia de mediu şi autorizaţia sanitară
de funcţionare, pentru grădină zoo. Referitor la speciile de păsări exotice existente în parcul
municipal s-au mărit şi realizat majorarea numărului acestora prin atenta supraveghere, îngrijire şi
crearea unor condiţii speciale de ambient şi hrana, precum şi îmbogăţirea colecţiei existente cu
specii noi.
Prin contractul încheiat cu S.C ISEO SRL a fost întreținută o suprafață de 96750 mp de spații
verzi, valoarea contractului fiind de 114.807 lei.
Pe tot parcursul anului 2017 au fost plantate 50.500 fire flori anuale, bienale, și
crizanteme,varză decorativă, material floricol produs în serele primăriei.
În ceea ce privește plantarea de arbori, în anul 2017 au fost plantați: 1.252 tei (pe străzile
Florilor, Anton Pann, Chimiei, Mihai Viteazu, Dumitru Mărtinaș, Muzeul de Artă, alveole Cimitir,
Aleea Revoluției, Sucedava), 390 de mesteceni (Muzeul de Artă, Parc, Școala Calistrat Hogaș,
Anton Pann, Mihai Viteazu, Școala Roman Mușat, bulevardul Roman Mușat), 300 de salcâmi
(Microhidrocentrală și pe strada Nicolae Bălcescu), 25 de paulownia (Ștefan cel Mare, Mihai
Viteazu, bulevardul Republicii, Ștrand, bulevardul Roman Mușat), 75 de scoruși (strada Mihai
Viteazu, bulevardul Republicii, bulevardul Roman Mușat), 200 salcii (Ștrand), 18 cireși japonezi și
40 de catalpa în Pietonal Ștefan cel Mare, 45 de thuya – pe aliniamentul E85, între Doi Măgari și
Hotel, 270 de frasini și 40 de molizi (Casa de Cultură, parcul de la Poliție, parcul de la Primărie).
Către asociațiile de propietari au fost distribuiți pentru a fi plantați 1.100 de arbori din
speciile tei, paltin, frasin și mesteacăn.
Au fost toaletați 1000 arbori din asociații de proprietari aliniamente stradale și Parc municipal.
Lucrarea a fost executată de S.C EXTREM PROFIL PIATRA NEAMȚ
În cursul anului 2017 la solicitarea asociaţiilor de proprietari au fost montate un număr de
140 bănci stradale şi 69 de coşuri de gunoi. De asemenea au fost confecţionate un număr de 157 de
indicatoare de circulaţie. Au fost executate lucrări de extindere iluminat public pe strada
Transilvaniei ( 550 m l) şi pe strada Cocorului. A fost asigurată revizia şi înlocuirea tablourilor
electrice la şcoli şi grădiniţe unde a fost cazul. A fost asigurată bună funcţionarea a instalaţiei de
iluminat public pe raza municipiului, şi au fost rezolvate un număr de 460 de intervenţii. A fost
schimbată complect instalaţia de semaforizare a intersecţiei Cuza Vodă – Oituz.

În ceea ce priveşte pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au fost recondiţionate şi montate
un număr de 563 figurine pe stâlpii electrici de pe străzile municipiului, 70 traversări pe E85,
ornarea faţadei Primăriei, parcului din faţa Primăriei şi cel de la Casa de Cultură.
În cursul anului 2017 pe raza municipiului
semnalizarea rutieră:

s-au executat următoarele lucări privind

a) spălarea, vopsirea şi repoziționarea unui număr de 300 indicatoare rutiere pe E85, arterele
principale şi secundare ale municipiului;
b) înlocuirea și repararea a 167 indicatoare rutiere deteriorate sau avariate;
c) montarea în luna aprilie a limitatoarelor de viteză pe 16 amplasamente, în imediata vecinătate a
accesului în şcoli sau acolo unde siguranţa circulaţiei o impune pentru asigurarea desfășurării în
bune condiții a lucrărilor de deszăpezire, acestea au fost demontate în luna noiembrie 2017 ;
d) folierea şi montarea a 207 indicatoare rutiere noi de orientare, informare, avertizare și restricție ;
e ) pe raza municipiului s-au executat marcaje rutiere longitudinale şi transversale cu vopsea de tip
monocomponent pe o lungime de 59,240 km rețea stradală, cât şi 580 mp marcaje transversale de
tip bicomponent şi preformat termoplastic, constând în marcaj lungitudinal, treceri de pietoni și
marcaje diverse.
Pe parcursul anului 2017, pe linie de administrare parcări de reşedinţă, în conformitate cu
prevederile H.C.L. nr. 101/2012 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de
parcare de pe raza Municipiului Roman, s-au realizat următoarele:
- refacerea integrală a marcajele pentru 97 parcări de reşedinţă;
- primirea documentaţiilor şi întocmirea unui număr de 314 contracte pentru locuri de parcare de
reşedinţă în parcări deja existente;
- identificarea spaţiilor de pe domeniul public în vederea realizării unor noi parcări de reşedinţă;
- s-au elaborat schiţe şi s-au trasat parcări noi totalizând 441 locuri, parcurgându-se etapele
procedurale (înştiinţare, înscriere, licitaţie) în vederea închirierii acestora. Au fost emise 409
contracte noi, astfel că la sfârşitul anului 2017, numărul total de parcări de reşedinţă amenajate în
municipiul Roman este de 3.718 din care 3.245 sunt închiriate.
În ceea ce privește administrarea parcărilor publice, pe raza municipiului sunt amenajate un
număr de 386 locuri de parcare publice cu plată, pe care sunt montate 21 de parcometre.

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR, BAZAR, OBOR ROMAN
În anul 2017, D.A.P.B.O, prin activitatea desfăşurată, a administrat cele 5 pieţe ale
municipiului, Bazarul municipal, urmărindu-se încasarea taxelor conform H.C.L. nr. şi crearea de
condiţii pentru desfăşurarea unui comerţ modern, civilizat atât pentru vânzători, cât şi pentru
cumpărători.
Din activităţile desfăşurate în anul 2017 s-au realizat următoarele venituri:

-- lei -Specificaţii

Realizat 2017

Total venituri, din care:

1.641.059

- taxe piaţă, din care

773.199

Bâlci

130.798

- chirii

803.476

- taxa teren

64.010

-venituri din anii precedenţi

374

-subvenţii

0

Din veniturile realizate, s-au efectuat următoarele cheltuieli:
Nr. crt. Specificaţie
TOTAL din care:

1.554.174

1.

Cheltuieli de personal

743.489

2.

Cheltuieli pentru întreţinere

703.477

- încălzit şi iluminat

135.199

- apă, canal, salubritate

302.456

- poştă, telefon, radio

10.966

- furnituri de birou,chitanţe piaţă

6.406

- materiale de curăţenie

6.130

- materiale de întreţinere şi prestări servicii

242.319

3.

Obiecte de inventar

6.859

4.

Reparaţii curente

5.

Publicaţii

1.955

6.

Alte cheltuieli

1.870

7.

Cheltuieli de investiţii

34.612

61.912

Din sumele prevăzute pentru investiţii şi reparaţii curente au fost construite obiective noi sau
modernizate cele existente, astfel:



În Piaţa Centrală s-au efectuat lucrări de reparaţii şi vopsitorii la mese şi confecţia metalică
din Sectorul pentru vânzarea răsadurilor şi pepenilor.



La clădirea administrativă s-au realizat lucrări de reparaţii şi vopsitorii la acoperiş.



La Hala Centrală s-au efectuat lucrări de reparaţii la utilajele frigorifice, s-au efectuat lucrări
de reparaţii la instalaţia de apă rece de la subsolul clădirii, s-au achiziţionat două aparate de
aer condiţionat.
La Chioşcurile din Piaţa Centrală, în vederea autorizării ISU, s-au achiziţionat următoarele:

- Instalaţie de limitare şi stingere a incendiilor cu hidranţi interiori și branşament de apă.
- Instalaţie paratrăsnet,
- Instalaţie de iluminat de siguranţă,
- Uşă rezistentă la foc,
- Placat pereţi cu rigips rezistent la foc.

DIRECŢIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
Rezultate obţinute din activităţile desfăşurate în anul 2017

Nr.

Rezultat obţinut

Crt.
1

Total cereri de eliberare a actelor de identitate:
- primit: 17601 (din care 3.982 cereri depuse prin intermediul ghișeului on-line)
- soluţionate: 17601
- procent realizare:100%
Începând cu data de 12.04.2016 s-a operaționalizat aplicația pentru programarea on-line și
deschiderea ghișeului pentru primiri documente în acest sens. Astfel, în perioada
01.01.2017-31.12.2017 s-au prezentat pentru depunerea cererii și documentelor privind
eliberarea cărții de identitate în urma programării on-line un număr de 3.982 persoane. De
asemenea, 980 persoane și-au exprimat mulțumirea cu privire la sistemul de programări
on-line implementat.

2

Cereri date cu caracter personal: 1.472 (780 pentru instituții ale statului, 664 pentru agenți
economici și 28 pentru persoane fizice).
Soluţionate favorabil: 1472.

3

Activități privind persoanele restanțiere:
S-au înaintat în perioada analizată un nr. de 3351 de invitaţii pentru persoanele cu CI
expirat, astfel: 1211 invitații aferente trimestrului I, 1171 invitații pentru trimestrul ÎI și
969 invitații pentru trimestrul III. Menționăm faptul că invitațiile aferente trimestrului IV
2017 se vor lista și înainta în cursul lunii ianuarie 2018.
Au fost efectuate toate menţiunile de restanţier justificat (1211 mențiuni aferente
restanțierilor din trim. I, 1171 aferente restanțierilor din trim. ÎI și 969 pentru cei din trim.
III).
S-a reluat campania de informare „Atenţie la Identitate/Intră în Legalitate”.
Campania a fost mediatizată atât în presa scrisă, cât şi pe site-ul Primăriei Mun. Roman,
precum și prin distribuirea de flyere pentru afișare la scările de bloc din cadrul asociațiilor
de proprietari din Roman în data de 03.03.2017. În același timp campania a fost
mediatizată și prin ședința organizată în data de 03.03.2017 cu membrii Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, respectiv primarii celor 24 de
comune arondate D.L.E.P. Roman concretizându-se prin 24 de deplasări cu camera mobila
fiind puşi astfel în legalitate un număr de 552 persoane.
În acest sens D.L.E.P. Roman a colaborat și cu instituţiile care prestează servicii
pentru cetăţeni pe baza actului de identitate. Astfel, au fost înaintate 15 adrese către:
Banca Comercială Română Roman, Banca Comercială Carpatica Roman, Banc Post
Roman, CEC Bank Roman, Volksbank Roman și Raiffeisen Bank, în vederea identificării
şi îndrumării către direcţia noastră a cetăţenilor care prezintă un act de identitate al cărui
termen de valabilitate este expirat sau a căror fizionomie nu corespunde cu cea a
persoanei sau conţin modificări, adăugiri.
Totodată, în data de 30.01.2017 și 26.09.2017 au fost transmise un număr de 32
adrese de informare a elevilor, care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au solicitat încă
eliberarea primului act de identitate, către 16 unităţi şcolare din Municipiul Roman.
Astfel, prin adresele nr. transmise s-a adus la cunoştinţă programul de lucru cu publicul şi
documentele necesare în vederea depunerii cererii privind eliberarea primului act de
identitate. În acest sens în cadrul biroului există o mapă cu documentele aferente acestei
acţiuni desfăşurate în colaborare cu reprezentanţii unităţilor şcolare.

4

Modalitatea de achitare a taxei reprezentând contravaloarea cărții de identitate: la
Primăria Roman – serviciul Impozite și taxe locale, prin intermediul Sistemului Național
Electronic de Plată On-line – ghişeul.ro, la poștă – prin mandat poștal sau la bancă – prin
virament bancar.

5

Vize de reședință: s-au aplicat 1.138 vize de reşedinţă.

6

Mențiuni privind schimbarea numelui în urma căsătoriei/divorțului, pe baza comunicărilor
de căsătorie sau hotărârilor de divorț transmise de către birourile de stare civilă,
judecătorie: 1.415.

7

Activități privind cetățenii de etnie romă:

Având în vedere Planul Local de Măsuri pentru implementarea Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada
2015-2020, dintre măsurile, activitățile stabilite pe linie de evidență a persoanelor,
exemplificăm continuarea procesului de identificare și punere în legalitate a cetățenilor de
etnie romă, fără adăpost/cu risc de evacuare, fără acte de stare civilă și/sau de identitate.
În acest sens s-a încheiat protocolul de colaborare nr. 87583 din 01.09.2016 între D.L.E.P.
Roman și 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 în cursul anului 2017 un număr de
319 de persoane aparținând acestei categorii de cetățeni fie în urma prezentării la ghișeu
sau în urma acțiunilor desfășurate în teren cu stația mobilă, fie în urma acțiunii
desfășurată împreună cu reprezentantului Asociației Romii Romașcani.
8

Persoane asistate:
În perioada analizată au fost desfăşurate şi activităţi pe linia punerii în legalitate cu
acte de stare civilă şi de identitate a persoanelor asistate în unităţile sanitare şi de protecţie
socială. În acest sens, pe baza planificării întocmite în planurile de activităţi trimestriale,
s-au efectuat 17 controale dar şi instruiri, în urma cărora s-au pus în legalitate 159 de
persoane.
Au fost transmise 6 adrese de informare către aceste centre în vederea respectării
Radiogramei D.E.P.A.B.D. nr. 3947691/16.05.2017 cu privire la desfășurarea cu maximă
celeritate a activităților specifice domeniului evidenței persoanelor în contextul proceselor
electorale din luna iunie 2017. Prin adresele înaintate s-a solicitat comunicarea situației
persoanelor cu acte de identitate sau viză de reședință a căror termen de valabilitate este
expirat/urmează să expire, pentru punerea în legalitate.
În completarea celor de mai sus, menționăm Protocolul de colaborare încheiat între
D.L.E.P. Roman și Spitalul Municipal de Urgență Roman, cu scopul de a preveni
abandonul nou născuților și de a susține acțiunile pentru punerea în legalitate a acestora.

În ceea ce privește activitatea Biroului de Stare Civilă, pe parcursul anului 2017 s-au obținut
următoarele rezultate:
• acte de naştere: 1282;
• acte de căsătorie: 429;
• acte de deces: 894;
• transcrieri acte de stare civilă: 155;
• schimbări de nume: 12;
• schimbări de nume din străinătate: 7;

• căsătorii mixte desfăcute prin divorț: 9;
• căsătorii mixte: 8;
• convenții matrimoniale: 8;
• eliberări certificate de naştere: 3477;
• eliberări certificate de căsătorie: 674;
• eliberări certificate de deces: 1155;
• sentinţe de divorţ: 86;
• divorturi privind Legea 202/2010 : 75;
•sentinţe civile pentru stabilirea paternităţii, stabilirea filiaţiei, contestarea recunoaşterii şi
încuviinţarea purtării numelui: 1;
S-a reluat campania de informare „Atenţie la Identitate/Intră în Legalitate”. Campania a fost
mediatizată atât in presa scrisă cât şi pe site-ul Primăriei Mun. Roman, precum și prin distribuirea de
flyere pentru afișare la scările de bloc din cadrul asociațiilor de proprietari din Roman în data de
03.03.2017.
Au fost oficiate un număr de 414 căsătorii în cursul anului 2017.

Direcția Administrativă
Activitatea Direcției Administrative, pe parcursul anului 2017, a avut ca principal obiectiv
crearea unor condiţii optime pentru derularea unei activităţi eficiente, atât în Primărie, cât şi în
compartimentele exterioare.
Principalele sarcini ale direcției sunt cele administrative şi de aprovizionare, cu materialele
necesare tuturor activităţilor serviciilor (materiale electrice, metalice, de construcții, rechizite de
birou, IT, etc.).
Serviciul Administrativ s-a preocupat în mod special de:
- aprovizionarea Serviciului Lucrări Edilitare, Salubritate cu materialele necesare lucrărilor de
reparaţii clădiri, întreținerii Parcului şi locuinţelor sociale din str. Fabricii, activităţilor de
salubrizare şi deszăpezire (sare vrac pentru drumuri, var lavabil, ciment, vopsele şi diluanţi, plăci
OSB, sticlă pentru geamuri, feronerie și alte materiale de construcţii, scule, unelte şi accesorii,
gresie, adezivi etc.)
- aprovizionarea Serviciului Lucrări Publice şi Investiţii cu materialele necesare lucrărilor electrice
şi de confecții metalice (electrozi, tablă, cornier, ţeavă rotundă şi rectangulară, oţel beton, scule şi
unelte, becuri şi lămpi pentru iluminat stradal şi semaforizare, țeavă plastic şi fitinguri pentru
alimentarea cu apă a părculeţelor, locurilor de joacă a fântânilor arteziene şi pentru aspersoarele ce
udă spaţiile verzi din parc şi restul municipiului.

- aprovizionarea cu materiale specifice activităţii de protecţie a muncii necesare muncitorilor din
sectoarele de producţie (salopete, bocanci, mănuşi protecţie, veste reflectorizante, pelerine ploaie
etc.).
- asigurarea materialelor necesare întreținerii spaţiilor Centrelor de Permanenţă Sanitară înfiinţate.
Direcția Administrativă s-a implicat în mod direct cu logistica în organizarea şi
supravegherea bunei desfăşurări a tuturor acţiunilor publice ale Primăriei (amenajare scene, corturi,
sonorizări, transport, depuneri de coroane, montare steaguri etc.), la manifestările cultural-artistice
şi sportive.

Serviciul Administraţie Publică Locală
Activitatea în cadrul Compartimentului Administraţie Publică a fost de promovare, avizare,
înregistrar, comunicare şi transmitere a dispoziţiilor Primarului Municipiului Roman, dispoziţii care,
în anul 2017, au fost în număr de 2.022. Pentru acestea s-a asigurat evidența atât în format scris, cât
şi electronic şi transmiterea, în vederea exercitării controlului de legalitate, către Instituţia
Prefectului Judeţului Neamţ.
Totodată , funcţionarii compartimentului au asigurat consilierea cetăţenilor în vederea
constituirii şi depunerii dosarelor pentru locuinţe sociale şi locuinţe construite din fonduri ANL,
completarea şi evidentă acestor dosare, întocmirea dispoziţiilor de atribuire şi a repartiţiilor către cei
aflaţi pe lista de priorităţi, cât şi interfaţa cu agenţii economici şi persoanele fizice autorizate care
desfăşoară activitate de taximetrie în vederea actualizării dosarelor necesare autorizării sau care au
solicitat autorizaţii de liberă trecere sau staţionare în vederea aprovizionării.
Activitatea de Relaţii publice s-a desfăşurat în cadrul Biroului Unic, birou înfiinţat în scopul
eficientizării soluţionării problemelor cetăţenilor. Astfel, inspectorii angajaţi în activitatea de relaţii
publice au oferit îndrumare, consiliere şi asistenţă pentru întocmirea documentaţiilor în vederea
obţinerii de avize, certificate, autorizaţii în domenii ca: urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru,
registru agricol, comercial, transporturi, sistematizare etc.
În anul 2017 s-a discutat cu peste 3.500 de persoane dintre care o parte au primit lămuriri,
clarificări sau soluţii pe loc, altele au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultaţii
sau către alte instituţii cu competenţă în soluţionarea problemelor ridicate ( A.L.O.F.M.,
Administraţia Financiară, Oficiul Registrului Comerţului, I.T.M., Oficiul pentru Protecţia
Consumatorilor, Direcţia de Sănătate Publică, Casa judeţeana de Pensii, Agenţia pentru Prestaţii
Sociale, Judecătoria Roman).
200 de persoane au fost în audienţă la primarul Municipiului Roman şi 58 de persoane au
fost în audiență la viceprimarul municipiului Roman, pentru acestea pregătindu-se materialele în
funcţie de problemele specificate în fişele de înscriere în audienţe şi urmărindu-se modul de
soluţionare a acestora.
Dacă avem în vedere criteriul numeric, problemele ridicate de persoanele înscrise în
audienţe se pot ordona astfel: locuinţe (solicitări locuinţe sociale, clarificări dosare locuinţe ANL şi
sociale, schimburi de locuinţe), locuri de muncă, asistenţă socială (ajutoare urgenţă, clarificări

dosare ajutor social, solicitări adăpost, solicitări masă cantină socială), lucrări publice (canalizare,
asfaltări, reparaţii străzi, alei, trotuare, reparaţii locuri de joacă, spaţii verzi, toaletări arbori, iluminat
public, reparaţii locuinţe str. Fabricii), urbanism (clarificări probleme fond funciar, concesionări
terenuri, construcţii neautorizate, construire garaje), impozite şi taxe, asociaţii proprietari, comercial,
diverse.
În cadrul Registraturii, în anul 2017 s-au înregistrat 22.791 corespondenţe, atât din partea
persoanelor fizice cât şi juridice, primite prin poştă, fax sau depuse personal la registratură generală
cât şi e-mailuri primite de la cetăţeni sau diverse instituţii sau organizaţii în legătură cu probleme
legate de activitatea administraţiei publice locale. S-a transmis de către administraţia publică locală
către petenţi, instituţii, operatori economici, precum şi altor persoane fizice şi juridice un număr de
11.200 corespondenţe.
În acelaşi timp s-a continuat acţiunea de inventariere a terenurilor şi clădirilor aparţinând
domeniului privat al municipiului fiind adoptate în acest sens un număr de 10 Hotărâri de către
Consiliul Local.
Conform programului naţional de operaţionalizare a sistemului informatic Registrul
Electronic Naţional al Nomenclaturilor Stradale - RENNS, a fost întocmit şi aprobat Nomenclatorul
stradal al municipiului Roman şi s-a demarat acţiunea de introducere a datelor pe platforma on-line
a RENNS care reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional şi este obligatoriu de utilizat de
instututiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
Activitatea Compartimentului Îndrumare Asociaţii de Proprietari, organizată în conformitate
cu Legea nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari a
urmărit să răspundă următoarelor necesităţi:
- îndrumarea şi sprijinirea reprezentanţilor asociaţiilor de proprietari în problemele organizatorice,
relaţiile cu terţii, conflicte cu proprietarii membri ai asociaţiilor;
- susţinerea şi informarea conducerii asociaţiei de proprietari în vederea recuperării datoriilor de la
rău-platnici, inclusiv prin acţionarea acestora în instanţă;
- informarea cetăţenilor şi a membrilor din organele de conducere a asociaţiilor de proprietari cu
privire la reglementările legale specifice activităţilor asociaţiilor de proprietari şi formularistica
specifică;
- efectuarea unor controale financiar-contabile la asociaţiile de proprietari la solicitarea cetăţenilor
şi pe baza sesizărilor primite.
Reprezentanţii compartimentului de specialitate au asigurat prezenţa la 68 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 5 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:

- obiective privind necesităţile exprimate de către asociaţiile de proprietari în vederea fundamentării
bugetului de investiţii al Primăriei Municipiului Roman în data de 17.01.2017;
- distribuirea materialelor privind Regulamentul de concurs şi a Cererii de înscriere la concurs cu
tema „Romanul, curat şi verde 2017 – ediţia a VIII-a”, în perioada 15 martie – 14 aprilie 2017;
- informare cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 72/2015 privind
aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor la depozitul judeţean de deşeuri
nepericuloase Girov în data de 03.05.2017;
- distribuirea către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari a câte un exemplar din Hotărârea
Consiliului Judeţean Neamţ nr. 46/28.02.2017;
- discuţii privind Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 46 din 28 februarie 2017 cu privire la
aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare a deşeurilor la depozitul judeţean de deşeuri
nepericuloase Girov în data de 23.05.2017;
- distribuirea către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari în luna aprilie 2017 a fişei de
identificare pentru reactualizarea datelor fiecărei asociaţii;
- distribuirea către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari adresei nr.16187/16.10.2017 privind
inventarierea tuturor clădirilor aflate în administrarea asociaţiei de proprietari.

SERVICIUL AUTORIZĂRI, COMERCIAL, TRANSPORT
Din punct de vedere comercial, sunt cuprinse activităţi ce vizează comerțul cu produse și
servicii de piață de pe raza Municipiului Roman (în spații special amenajate pentru desfășurarea de
activități comerciale, prestări servicii, alimentație publică, în zone publice, tonete, terase sezoniere,
etc.), în conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 modificată și completată prin Legea nr.
650/2002 și cu H.C.L. nr. 111 din 07.09.2010 modificată prin H.C.L. nr. 182/09.11.2015 și H.C.L.
nr. 85/2016. Astfel, pe parcursul anului 2017 s-au efectuat următoarele activităţi:
- primirea documentaţiilor şi eliberarea a 132 autorizații noi de comerț sau prestări servicii,
încasându–se suma de 7.260 lei, 28 autorizații de alimentație publică, pentru care s-a încasat suma
de 26.000 lei.
- vizarea anuală a autorizațiile de funcționare pentru comercializarea de produse și servicii de piață,
activități de alimentație publică pe raza Municipiul Roman, aportul la bugetul local fiind în sumă de
131.300 lei.
- eliberarea acordurilor pentru ocuparea domeniului public/acte adiționale pentru tonete stradale,
terase sezoniere, comercializare flori, obiecte artizanale, căsuțe parc municipal, pentru care s-a
încasat suma de 158.200 lei.
- primirea, analizarea şi transmiterea unui număr de 36 sesizări la Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Neamţ, venite din partea cetăţenilor, cu privire la neconformitatea unor
produse sau servicii.

Pe parcursul anului 2017, din activitatea desfăşurată pe linie comercială s-a atras la bugetul
local suma de 322.760 lei.
”Autoritatea de Autorizare” a încheiat contractele de gestiune delegată cu transportatorii
nou autorizaţi în regim taxi. S-au întocmit, după contractul-cadru modificat și noi contracte de
atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi şi în regim de închiriere
pentru transportatorii ale căror contracte au expirat în anul 2016. S-au înregistrat 22 solicitări noi de
obţinere a unor autorizaţii taxi şi autorizații de transport în regim de închiriere, din care s-au
soluționat 18. În urma activităţii de vizare anuală a autorizaţiilor taxi, au fost retrase 8 autorizaţii
care, ulterior, au fost redistribuite solicitanţilor din lista de aşteptare. S-a urmărit îndeaproape
încasarea de la transportatorii autorizaţi în regim de taxi a contravalorii caietelor de sarcini şi a taxei
pentru ocuparea locurilor de aşteptare clienţi şi viza anuală a autorizaţiilor, aportul de venit la
bugetul local fiind de peste 40.000 de lei. Zece autorizaţii taxi au fost restituite „Autorităţii de
Autorizare” de către transportatori şi, în funcţie de completarea documentaţiilor, acestea s-au
redistribuit transportatorilor aflaţi pe lista de aşteptare.
În colaborare cu Poliţia Locală, s-au realizat acţiuni pentru depistarea transportatorilor
neautorizaţi sau a transportatorilor care trebuiau să-şi completeze ori să-şi aducă la zi
documentaţiile şi care se înregistrau cu restanţe.
Pe parcursul anului 2017 s-au înregistrat:
- mopede: 6 buc.
- utilaje autopropulsate pentru lucrări în construcţii, agricole şi forestiere, precum şi tractoare
agricole: 7 buc.
- vehicule cu tracţiune animală: 1 buc.

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Roman şi-a desfăşurat
activitatea cu respectarea legislaţiei în vigoare şi sub coordonarea directă a preşedintelui
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă.
Obiectivul fundamental al serviciului a fost formarea, perfecţionarea şi specializarea
personalului cu atribuţii în gestionarea şi managementul situaţiilor de urgenţă, operaţionalizarea şi
creşterea capacităţii de intervenţie în vederea îndeplinirii misiunilor ce îi revin.
Au avut loc instruiri cu directori, responsabili de la şcoli şi licee şi preoţii parohi. În
perioada 10.04.2017-15.04.2017 au fost verificate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor la
lăcaşurile de cult ortodoxe şi catolice şi la unele dispensare medicale umane. Au fost elaborate şi
aprobate planuri de cooperare în caz de situaţie de urgenţă cu localităţile Horia şi Cordun.


În data de 28.02.2017 a avut loc un exerciţiu de alarmare publică în Municipiul Roman cu
tema „Activitatea personalului didactic și a elevilor din Judeţul Neamț pe timpul și imediat

după producerea unui cutremur” cu ocazia zilei Protecției Civile unde au participat un
număr de 5523 elevi și cadre didactice.


Cu ocazia zilei Proteției civile, în data de 28.02.2017
distribuire pliante în Municipiul Roman – aprox.2000 buc



Au fost efectuate exerciții de evacuare în caz de incendiu la toate unitățile sanitare din
Municipiul Roman în data 21.03.2017 și 24.03.2017 la Centrul de Zi, Casa Pâinii, Centrul
Rezidenţial Casa Bunicilor, iar în data de 07.04.2017 au fost efectuate exerciţii de evacuare
la Direcţia de Asistenţă Socială şi Biroul Financiar Contabil.



În data de 26.01.2017, SVSU s-a deplasat în satul Gorun jud..Neamţ pentru a face o donație
de haine și jucării familiilor nevoiaşe.



În data de 30 martie 2017, SVSU a participat împreună cu forţele Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă “Petrodava” la un exercițiu în mun.Roman având ca temă – accident
chimic pe calea ferată în gara CFR.



În data de 04.04.2017, SVSU a participat la campania de plantare copaci în cartierul
Bălcescu – aprox. 500 puieţi brad.



În data de 24.05.2017, SVSU împreună cu 5 voluntari a participat, în colaborare cu forţele
Inspectoratului pentru Situaţi de Urgenţă “Petrodava”, Forţele Aeriene Române, la un
exerciţiu în caz de cutremur în municipiul Roman în incinta Polirom pentru evacuarea
persoanelor surprinse sub dărâmături şi pe clădirile acestora.



În data de 13 iunie 2017 s-a organizat o campanie de distribuire pliante la şcoli şi licee cu
ocazia zilei prevenirii dezastrelor intitulată “marţi 13 iunie”.



S-a organizat etapa locală a concursurilor profesionale „ Cu viaţa mea apăr viaţa” şi
„Prietenii Pompierilor” în data de 04.04.2017 şi 15.05.2017.



În perioada 06.05-07.05.2017 în Municipiul Roman a avut loc etapa locală a concursului
Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.



În data de 22.04.2017 SVSU a participat la degajarea arborilor căzuţi peste autoturisme şi
deblocarea căilor de acces din cauza fenomenelor meteo nefavorabile în 118 situaţii.



În data de 30.05.2017 Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a început construcţia
unei case din lemn în cartierul Bălcescu a familiei Stavarachi, casa fiind incendiată în
totalitate, iar familia se afla în imposibilitate de a reconstrui casa. Menţionăm că materialele
au fost cumpărate în totalitate de către Primăria municipiului Roman.

s-a desfăşurat o campanie de

În primul semestru al anului 2017 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a intervenit
în următoarele cazuri: o inundație la gospodăriile populației, 350 degajări de arbori și toaletări în
urma fenomenelor meteo periculoase, 3 salvari animale, o intervenție pentru degajarea căilor de
transport, o degajare stâlpi prăbuşiţi, 2 evacuări apă din curţile oamenilor, o intervenţie pentru
deblocare uşă, o intervenţie de curăţare burlan, o intervenţie degajare țiglă şi refacere de acoperiş de
bloc – aprox. 15 mp, o intervenţie la parcarea etajată piaţă la o conductă de apă, construire casă arsă
în urma unui incendiu, 3 degajări ţurţuri și zăpadă de pe acoperișuri.

Începând cu al doilea semestru al anului 2017 Serviciul Situaţii de Urgenţă în perioada 0107 iulie 2017 SVSU a încheiat protocolale de colaborare cu farmaciile Stejara, Hygeea, Richter şi
Dispensarul nr.1 pentru puncte de distribuire a apei potabile şi acordare de prim-ajutor în perioadele
caniculare. Tot în luna iulie a anului 2017 Serviciul Voluntar a participat la salubrizarea zăvoiului
din zona Aleei Florilor şi Luncii.
Începând cu luna august al anului 2017 în prima zi de miercuri a fiecărei luni la nivel
naţional se desfăşoară un exerciţiu de antrenament pentru verificarea sistemului de înştiinţare şi
alarmare la nivelul municipiului denumit „miercurea sirenelor”.


În data de 12.09.2017 Serviciul Voluntar împreună cu Detaşamentul de pompieri a participat
la un exerciţiu de antrenament la Casa de Cultură având ca tema “Salvarea persoanelor
aflate la înălţime“.



În lunile iulie şi octombrie Serviciul Voluntar a decopertat două acoperişuri de la blocurile
nr. 20 şi 13 situate pe Bulevardul Roman Mușat acoperite cu țiglă și care erau într-o stare
avansată de degradare, lucrări care au durat aproximativ câte o săptămână la fiecare dintre
ele, deoarece suprafaţa construită era în jur de 600 mp.



În perioada 18-22 decembrie 2017 SVSU a intervenit la demolarea unui perete de pe strada
Dobrogeanu Gherea, zid care punea în pericol imobilele situate în apropiere.

În al doilea semestru al anului 2017, SVSU Roman a intervenit în următoarele cazuri: o
intervenţie pentru deblocare uşă, 10 degajări arbori de pe carosabil și trotuare, o demolare zid, o
salvare pisică de pe acoperișul unui bloc, două degajări de apă din două apartamente, 2 degajări
stâlpi care aparţineau Telekom România şi 66 toaletări arbori.

SERVICIUL RESURSE UMANE, SALARIZARE
Numărul mediu lunar al personalului angajat pentru anul 2017 a fost 354, iar numărul
personalului angajat aflat în plată la sfârşitul anului 2017 a fost de 360.
Fluctuaţia personalului în 2017 se prezintă astfel:
- 5 încetări ale raportului de muncă/serviciu, prin pensionări, 6 încetări ale raportului de
muncă/serviciu cu acordul părţilor, 6 încetări ale contractului individual de muncă pe durată
determinată, 1 deces;
- 34 angajări prin concurs de recrutare, 24 persoane pe durată nedeterminată şi 10 persoane
pe durată determinată. Din totalul persoanelor nou angajate, 19 reprezintă personal cu studii medii
sau generale şi 15 cu studii superioare.

SERVICIUL
ORGANIZARE
ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI MASS MEDIA

EVENIMENTE,

CULTURĂ,

CULTE,

Primăria municipiului Roman a organizat în anul 2017 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, Societatea Culturală „Clepsidra”, Fundația „Episcop
Melchisedec”, Academia Historico-Juridico-Theologică „Petru Tocănel”, Uniunea Armenilor din
România – filiala Roman, Asociaţia Culturală „Gong”, Ansamblul de dansuri populare „Plai
Moldovenesc” din Roman, galeriile de artă „RomanArt Gallery” și „Wall of Art”, Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară „Roman Metropolitan” precum şi cu instituţiile de cult, unităţile de
învăţământ romaşcane și cluburile de muzică și dans din Roman.
Totodată, Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ și Mass Media a
imortalizat în imagini evenimentele desfășurate de-a lungul anului 2017 și a asigurat arhivarea foto
a manifestărilor.
Zilele Municipiului Roman, aflate în 2017 la cea de a opta ediţie, au reprezentat pentru
romașcani conectarea la un eveniment devenit tradițional și unic prin amploarea și diversitatea
activităților, reliefând spiritul mușatin al unei comunități ancorate intens la deplina afirmare
europeană.
Manifestări și evenimente în anul 2017:


Primăria municipiului Roman și Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, alături de Societatea
Culturală „Clepsidra”, Uniunea Armenilor din România şi Biblioteca „George Radu
Melidon”, au organizat în data de 13 ianuarie, mai multe evenimente dedicate Aniversării a
167 de ani de la naşterea marelui poet Mihai Eminescu. În cadrul evenimentului, primarul
Lucian Micu a oferit în dar un tablou care-l reprezintă pe Luceafărul poeziei româneşti. De
asemenea, în semn de recunoaştere a valorilor, la bustul poetului Mihai Eminescu din Parcul
Municipal s-au depus flori.



în data de 16 ianuarie, la sediul Primăriei Roman a avut loc o întâlnire între primarul Lucian
Micu și reprezentanţii unităţilor de învăţământ din municipiu. Scopul întâlnirii a fost acela
de a dezbate investiţiile care se vor realiza în cursul anului 2017, din bugetul local, în
infrastructura școlară.



În cadrul campaniei „Să ne ascultăm!”, în data de 19 ianuarie, avut loc o întâlnire între
primarul Lucian Micu și reprezentanții tuturor cultelor religioase: ortodox, catolic, adventist,
penticostal, dar și cu comunitatea evreilor și cea armenească, în scopul stabilirii unui buget
pentru anul 2017 care să satisfacă cât mai multe dintre nevoile orașului.



Primăria municipiului Roman, Colegiul Național „Roman-Vodă”, Societatea Culturală
„Clepsidra” și Muzeul „Calistrat Hogaș” au organizat în data de 20 ianuarie un Simpozion
dedicat profesorului doctor inginer Virgil Petrovici, cetățean de onoare al municipiului
Roman, specialist apreciat în lumea teatrului și a filmului românesc. La eveniment a luat
parte și primarul Lucian Micu care i-a felicitat pe toți cei prezenți pentru implicarea în viața

comunității și în special pentru că păstrează vie memoria celor care, prin muncă și dăruire,
au purtat numele Romanului cu mândrie peste tot în țară și peste hotare.
- În data de 24 ianuarie, peste trei sute de romașcani au fost prezenți la Stejarul Unirii, pentru a
marca 158 de ani de la Unirea Principatelor Române. Primarul Lucian Micu le-a fost alături și a
făcut apel la unitate, iar după un scurt program artistic, toți cei prezenți s-au prins în Hora Unirii.
- În cadrul campaniei „Să ne ascultăm!”, în data de 26 ianuarie, la sediul Primăriei Roman a avut
loc şedinţa Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) al municipiului Roman. Şedinţa
a fost prezidată de primarul Lucian Ovidiu Micu. Tinerii au subliniat faptul că generaţia lor se
confruntă cu lipsa unor modele, cu un absenteism şcolar ridicat, violenţă, dar şi cu pericolul
consumului de ţigări sau alcool. Printre propuneri s-a numărat amenajarea unui cinematograf, spații
adecvate pentru activități culturale precum şi organizarea unor centre de colectare de haine şi bunuri
care să vină în sprijinul persoanelor nevoiaşe. Propunerile membrilor CCPT reprezintă baza pentru
elaborarea Strategiei de Tineret a municipiului Roman.
- În cadrul campaniei „Să ne ascultăm!”, în data de 31 ianuarie, la sediul Primăriei Roman au fost
invitaţi, pentru consultare, reprezentanţii vârstei a treia, ca urmare a iniţiativei primarului Lucian
Micu de a purta discuţii cu toate categoriile socio-profesionale în vederea întocmirii bugetului
pentru anul 2017.
- În data de 30 ianuarie, conducerea Primăriei Roman, a continuat şirul dezbaterilor publice în
cadrul campaniei „Să ne ascultăm!” și i-a invitat la dialog pe reprezentanţii ONG-urilor, un sector
important care a prins amploare în ultimii ani, cu ajutorul voluntarilor şi a dorinţei acestora de
implicare în viaţa comunităţii. Peste 30 de reprezentanţi au discutat cu primarul Lucian Micu.
Discuţiile s-au concretizat şi în legarea unor parteneriate între ONG-uri, astfel încât, împreună, să-şi
aducă aportul şi mai mare la sprijinirea comunităţii.
- În data 6 februarie a avut loc o întrunire publică între primarul Lucian Micu și mediul de afaceri
romașcan. În cadrul acestei întâlniri, peste 20 de oameni de afaceri din Roman au discutat despre
problemele din mediul economic privat şi au venit cu propuneri pentru a dezvolta municipiul.
Agenţii economici au solicitat şi un plan de protecţie pentru mediul de afaceri local.
- La invitaţia reprezentanţilor comunităţii ruşilor lipoveni din Roman, conducerea Primăriei Roman
a fost prezentă în data de 9 februarie, la Biserica de rit vechi, acolo unde s-a sărbătorit Aducerea
moaştelor Sfântului Ioan Gură de Aur. Primarul Lucian Micu şi viceprimarul Roxana Iorga au
discutat cu preotul Florin Grigore şi cu preşedintele comunităţii, Eusehnie Cărpuşcă, despre
problemele pe care le întâmpină ruşii lipoveni. Reprezentanţilor Primăriei Roman le-au fost
prezentate Biserica de rit vechi, obiceiurile, precum şi obiectele de mare însemnătate ce sunt
păstrate cu sfinţenie de ruşii lipoveni. În Roman locuiesc 200 de familii de ruşi lipoveni.
- În data de 16 februarie, la RomanArt Gallery a avut loc vernisajul expoziţiei „Flori pentru tine”
semnată de artistul plastic pietrean Lucian Gogu Craiu, eveniment la care a participat şi primarul
Lucian Micu.
- În data de 17 februarie, în pietonalul Ștefan cel Mare, a avut loc inaugurarea Centrului de Artă
Galeria „WALL OF ART”. La inaugurare, alături de oameni de cultură, artiști și prieteni au
participat primarul Lucian Micu și deputatul Laurențiu Dan Leoreanu.

- În data de 17 februarie, la Colegiul Național „Roman Vodă” a avut loc manifestarea închinată
comemorării profesorului Alexandru Cojocaru, cetățean de onoare al Municipiului Roman, de la a
cărui naștere (10 februarie 1917) s-au împlinit 100 de ani. La manifestare au fost prezente
numeroase personalități din țară și străinătate, foști absolvenți ai C.N.R.V. care l-au avut ca dascăl,
oficialități ai administrației publice centrale, județene și locale, oameni de cultură și de știință din
mediul academic, cadre didactice și reprezentanți ai elevilor, reprezentanți ai mass media. Cu ocazia
acestui eveniment, cu sprijinul financiar al administrației locale, s-a editat o lucrare scrisă omagială
și s-a organizat un simpozion dedicat personalității evocate, personalitățile invitate participând, în
final, la o întâlnire cordială.
- Pe 23 februarie, Academia istorico-juridico-teologică „Petru Tocănel” a organizat cea de-a doua
conferinţă din anul 2017, care a avut tema „Meriţi să fii fericit”. La eveniment, din partea Primăriei
municipiului Roman, a participat viceprimarul Roxana Iorga. Evenimentul a fost moderat de preotul
profesor Iosif Bisoc, iar la dezbateri au luat cuvântul preotul Marius Bîlha, preotul Mihăiţă Popovici
şi Doina Macrinici, de la Asociaţia „Iubire şi speranţă”. Membrii Asociației culturale „Gong” și
elevii Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” au susţinut câteva momente artistice.
- În data de 24 februarie, Consiliul Consultativ al Tinerilor, cu sprijinul administrației publice locale,
a organizat o petrecere pentru tinerii din municipiu, cu ocazia sărbătorii româneşti Dragobete. În
cadrul petrecerii Party Dragobete au avut loc mai multe concursuri tematice, opt cupluri de tineri
înscriindu-se în competiţie, toţi fiind răsplătiţi de conducerea Primăriei Roman cu premii constând
în abonamente la bazinul de înot, cărţi şi alte obiecte utile studiului. În plus, cu sprijinul sponsorilor,
primele trei cupluri favorite publicului şi juriului au primit şi câte un tort în formă de inimă, precum
şi o cină romantică la un restaurant din oraş. Primarul Lucian Micu a fost alături de tineri,
felicitându-i pentru că s-au implicat în organizarea acestui eveniment.
- Pe 24 februarie a avut loc la Muzeul de Istorie Simpozionul cu tema „Periplu prin istorie în opinci
și cu suman”. Pornind de la colecția etnografică din cadrul Muzeului de Istorie Roman, adăugând
piese din patrimoniul Muzeului de Etnografie Piatra Neamț și Muzeul Municipal Pașcani, expoziția
a urmărit punerea în valoare a unor piese de port reprezentative pentru modul de viață din spațiul
rural. La simpozion au fost prezenți deputatul Laurențiu Leoreanu și doamna viceprimar Ioana
Roxana Iorga.
- Conducerea Primăriei municipiului Roman a participat în data de 27 februarie, la Biblioteca
„George Radu Melidon”, la Conferinţele Ziarului Ceahlăul. Invitatul de onoare al evenimentului a
fost scriitorul Cristian Bădiliţă. Istoric al creştinismului timpuriu, Cristian Bădiliţă a susţinut o
prelegere cu tema „Poetul şi Procuratura. Procesul lui Baudelaire”.
- Primarul Lucian Micu a fost prezent pe 3 martie, la Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, la lansarea
cărţii „Copiii războiului”, semnată de Varujan Vosganian. Invitaţia a venit din partea Uniunii
Armenilor din România – filiala Roman, care a organizat o amplă manifestare dedicată lansării unei
noi cărţi semnată de reputatul scriitor şi politician. Cu acest prilej, primarul Lucian Micu a mulţumit
Uniunii Armenilor din România - filiala Roman, condusă de doctorul Emanuel Nazaretian, pentru
implicarea în viaţa culturală a urbei muşatine. Edilul Romanului i-a oferit, în semn de recunoştinţă,
scriitorului Varujan Vosganian însemnele municipiului.

- În data de 3 martie, primarul municipiului Roman, Lucian Micu, a organizat o întâlnire de lucru cu
primarii din cele 27 de comune din Asociaţia „Roman Metropolitan”. Un punct principal discutat cu
reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale a fost cel legat de reluarea, începând cu luna martie,
a campaniei „Atenţie la identitate! Intră în legalitate!”, iniţiată încă din 2013, având drept scop
punerea în legalitate pe linie de evidenţă şi stare civilă a cetăţenilor din localităţile arondate
Direcţiei Locale de Evidenţă a Populaţiei Roman.
- Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din Roman, condusă de pastorul Eugen Profir, a organizat pe
5 martie un eveniment caritabil la care a participat şi primarul Lucian Micu. La iniţiativa membrilor
Bisericii Adventiste, copiii şi-au donat alocaţiile iar din aceşti bani au cumpărat alimente şi
îmbrăcăminte pe care le-au oferit către 35 de familii nevoiaşe. Primăria Roman, prin Direcţia de
Asistenţă Socială, a participat la acest proiect, facilitând identificarea persoanelor care s-au bucurat
de gestul de solidaritate.
- Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman a organizat, cu sprijinul Consiliului Local Roman,
două evenimente dedicate sărbătoririi primăverii şi Zilei Internaţionale a Femeii. Pe 5 martie, s-a
organizat o seară festivă pentru aproximativ 120 de romaşcani de vârsta a treia, eveniment la care a
luat parte şi primarul Lucian Micu, care le-a urat tuturor o primăvară frumoasă şi tradiţionalul „La
mulţi ani!”, iar pe 6 martie, C.A.RP. a organizat un eveniment similar pentru alți 100 de romaşcani,
membri ai instituţiei. Consiliul Local Roman a acordat sprijin financiar pentru desfăşurarea celor
două evenimente.
- Primăria Roman, cu sprijinul Direcţiei de Asistenţă Socială, le-a pregătit o săptămână plină de
surprize celor 38 de bunici de la Casa Bunicilor. Pe 6 martie, aceştia au primit vizita specialiştilor
de la un salon de înfrumuseţare, iar garderoba bunicilor a fost înnoită cu sprijinul unui agent
economic romaşcan. Pe 7 martie, bunicii s-au bucurat de un program artistic asigurat de copiii de la
Centrul „Don Calabria”. De Ziua Femeii, bunicii au primit vizita membrilor de la Rotary Club,
urmată de un program artistic oferit de voluntarii şi de copiii de la Asociația Iubire şi Speranță. La
rândul lor, şi bunicii le-au pregătit câteva surprize celor care i-au vizitat. Meniul pregătit la Casa
Bunicilor a fost şi el unul special.
- În data de 8 martie, primarul Lucian Micu și reprezentanți ai administrației publice locale s-au
întâlnit cu doamnele şi domnişoarele din instituțiile Municipiului Roman, pe care le-au felicitat cu
flori şi cărora le-au oferit dulciuri cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii.
- Pe 10 martie, primarul municipiului Roman, Lucian Micu, a participat, la invitaţia reprezentanţilor
Galeriei Roman Art, la vernisajul expoziţiei pictorului nemţean Ştefan Potop, profesor la Liceul de
Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamț și președinte al Filialei Neamț a Uniunii Artiștilor Plastici
din România.
- Vineri, 10 martie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Roman a avut loc ediţia 2017 a Concursului
„Romaşcanii au talent”, organizat de Consiliul Judeţean al Tinerilor, în parteneriat cu unităţile de
învăţământ din municipiu. Pe scenă au urcat 15 concurenţi, primii zece câştigători urmând să
participe la faza judeţeană a concursului de talente. Primarul Lucian Micu a participat la
manifestare și i-a premiat pe câştigători.
- În data de 16 martie, primarul Lucian Micu a lansat o consultare publică și i-a invitat pe romașcani
să-și exprime opinia referitor la locul unde ar fi cel mai potrivit să se desfășoare manifestările din

cadrul Zilelor municipiului Roman, participarea unui număr semnificativ de persoane la luarea
deciziilor pentru comunitate fiind o prioritate conducerea administrației locale.
- În data de 16 martie, a avut loc cel de-al doilea episod din cadrul Cenaclului Clepsydra, personajul
central fiind Lucian Strochi, poet, prozator, dramaturg, critic literar şi de artă. La eveniment a
participat viceprimarul Roxana Iorga care a înmânat invitaţilor simbolurile municipiului Roman.
- În data de 17 martie, primarul Lucian Micu a iniţiat procedura de consultare publică a tuturor
romaşcanilor cu privire la bugetul pentru anul 2017, alcătuit şi în baza propunerilor primite în
timpul întâlnirilor avute la început de an cu diferitele categorii socio-profesionale din municipiu.
- Primăria Municipiului Roman, în colaborare cu Școala Postliceală Sanitară „Roman Mușat”, a
marcat pe 20 martie Ziua Internațională a Fericirii. Cu această ocazie, au fost împărțite romașcanilor
mesaje cu citate despre și care îndeamnă la fericire. Evenimentul a venit ca urmare a dialogului pe
care primarul Lucian Micu l-a inițiat cu diferite categorii socio-profesionale, propunerea venind în
cadrul întâlnirii cu membrii Consiliului Consultativ al Tinerilor, acolo unde s-a propus
popularizarea în rândul romașcanilor a acestei zile. Pe 28 iunie 2012, Adunarea Generală a ONU a
stabilit ca Ziua Internațională a Fericirii să fie sărbătorită pe 20 martie, inițiativă prin care se dorește
ca factorii de decizie să ia în considerare starea de bine a cetățenilor.
- În data de 20 martie, conducerea Primăriei Roman l-a felicitat pe profesorul Iancu Wexler,
președintele Comunității evreiești din Roman, la împlinirea vârstei de 84 de ani. Primarul Lucian
Micu a fost invitat la comunitatea evreiască și i-a oferit acestuia flori, o diplomă aniversară şi câteva
obiecte cu simbolurile municipiului Roman.
- În data de 20 martie, primarul Lucian Micu și jurnaliştii din Roman au plantat primii puieţi din
campania de plantări de primăvară în părculeţul de la Muzeul de Artă. Fiecare dintre cei care au
participat la acţiune a avut posibilitatea de a-şi personaliza copacul şi, în acelaşi timp, să-şi asume
răspunderea de a-l îngriji până ajunge la maturitate. Conducerea Primăriei Roman i-a felicitat pe toţi
cei care au participat la această acţiune şi a făcut apel la toţi romaşcanii să încerce să protejeze şi să
îngrijească puieţii, pentru ca aceştia să prindă rădăcini şi să ofere viitoarelor generaţii o oază de
verdeaţă.
- Pe data de 21 martie, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” a avut loc activitatea „Fără ură, cu toleranță”,
din cadrul programului „Ora de net”, la care a participat şi primarul Lucian Micu. Competiția „Fără
ură, cu toleranţă” este o iniţiativă națională lansată de Organizaţia Salvaţi Copiii și susţinută de
Ministerul Educației Naţionale.
- În data de 23 martie, primarul Lucian Micu a participat la Conferinţele Ziarului Ceahlăul, cu tema
„Întoarcerea lui Vintilă Horia: creaţie şi destin”, prezentat de Marilena Rotaru. Tot cu acest prilej,
conducerea Primăriei Roman i-a adresat urări profesorului Gheorghe A. M. Ciobanu, la împlinirea a
92 de ani de viaţă.
- În data de 25 martie, de Ziua Poliției Române, Primarul Lucian Micu a fost alături de polițiștii
romașcani la activitățile pe care aceștia le-au pregătit pentru a marca această zi.
- În data de 25 martie, Primăria municipiului Roman s-a alăturat evenimentului Earth Hour – Ora
Pământului, desfăşurat sub motto-ul „Dăruiește naturii energia ta”. Peste o sută de romaşcani,
printre care primarul Lucian Micu şi viceprimarul Roxana Iorga, au participat la turul ciclist,

parcurgând un traseu de aproximativ 7 kilometri pe străzile din municipiu. La ora 21.30, sute de
candele au fost aprinse la statuia lui Roman Muşat. Ca în fiecare an, iluminatul public a fost oprit,
timp de o oră, pe centrul oraşului. În noaptea de 25 spre 26 martie, a fost întrerupt şi iluminatul
ornamental al clădirilor aparţinând administraţiei publice locale.
- În data de 28 martie, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman – Academia
„Petru Tocănel” a organizat o nouă conferinţă lunară cu tema „Meriţi să fii fericit”, la care a fost
prezent şi primarul Lucian Micu. Evenimentul a fost moderat de preotul Francisc Fărcăşel, iar
printre cei care au luat cuvântul se numără Elisabeta Barolo şi medicul Cătălina Pălăncianu.
Asociaţia Culturală „Gong”, Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” şi corul Liceului „Episcop
Melchisedec” au asigurat momentele artistice.
- În data de 29 martie, primarul Lucian Ovidiu Micu a fost prezent la Şcoala de Artă „Sergiu
Celibidache”, unde a avut loc lansarea cărţii „Cântece pentru copii”, semnată de profesor doctor
Ovidiu Trifan (muzică) şi profesor Mariana Levărdă (versuri). În cadrul manifestării a avut loc şi un
recital al corului de copii „Vox Infantine” al Şcolii de Artă „Sergiu Celibidache”.
- Pe 30 martie, Muzeul de Istorie Roman a organizat o manifestare ocazionată de împlinirea a 625
de la prima atestare documentară a oraşului. La eveniment a fost prezent şi primarul Lucian Micu,
care a dorit să marcheze acest moment istoric şi, de asemenea, să le transmită personal tuturor
romaşcanilor urarea de „La mulţi ani!”.
- În data de 30 martie, primarul Lucian Micu a fost prezent la festivitatea de deschidere a celei de-a
III-a ediţii a Concursului Interjudeţean de matematică „Matematica pentru toţi”. Competiţia a fost
găzduită de Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roman şi s-a adresat elevilor din clasele V-VIII.
La ediţia 2017 a concursului au participat elevi din județele Iași, Bacău, Botoșani, Vaslui, Vrancea și
Neamț. Pentru buna desfăşurare a activităţilor, Consiliul Local Roman a aprobat un sprijin financiar
de 1.000 de lei.
- În perioada 31 martie–1 aprilie a avut loc la Piatra Neamţ ediția a XXVII-a a Concursului național
de fizică „Evrika”. Elevii romaşcani George Chiriac şi Andrew Okukura Hiroaki de la Colegiul
Naţional „Roman Vodă” au obţinut rezultate bune la această competiţie care a reunit 182 de elevi
din clasele VII-XII din întreaga ţară. La festivitatea de premiere a fost prezent şi primarul
municipiului Roman, Lucian Micu, care a înmânat premianţilor diplome şi premii. Primăria Roman
şi Consiliul Local Roman au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului cu un sprijin financiar
în sumă de 3.150 de lei, sumă care include şi editarea unei cărţi cu probleme de fizică.
- Sala de festivităţi a Primăriei municipiului Roman a găzduit în data 1 aprilie prima ediţie a
Festivalului Interjudeţean de Teatru „Gong”, la care au participat actori şi trupe din mai multe
localităţi din ţară. Primarul Lucian Micu a fost prezent atât la momentul deschiderii, cât şi la
festivitatea de premiere, apreciind talentul actorilor care au adus în urbea muşatină poveşti frumoase,
aplaudate la scenă deschisă.
- în data de 6 aprilie, Galeria „Wall of Art”, din Pietonalul Ştefan cel Mare, a fost gazda expoziţiei
de icoane cu tema „Mai aproape de Dumnezeu”, semnată de artistul plastic romaşcan Alexandru
Panatta Codreanu. La eveniment a luat parte şi primarul Lucian Micu, care a apreciat iniţiativa de a
promova credinţa şi cu ajutorul artei.

- În perioada 6–8 aprilie a avut loc Campania „Preţuieşte viaţa, preţuieşte natura”. Inițiativa a
aparținut Primăriei Roman, în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și Fundația
„Episcop Melchisedec”, acestea din urmă donând pentru acțiunea de plantare un număr de 5.000 de
puieţi de molid. La această acţiune, pe lângă răspunsul pozitiv primit din partea unităţilor de
învăţământ, alte câteva zeci de voluntari şi-au manifestat dorinţa de a participa, cei 5.000 de puieţi
de molid fiind plantați de elevii unităţilor de învăţământ din municipiul Roman, ONG-uri şi angajaţi
ai societăţilor comerciale. În semn de apreciere pentru această campanie de preţuire a naturii,
reprezentanţii Primăriei municipiului Roman, Arhiepiscopiei şi ai Fundaţiei „Episcop Melchisedec”
au plantat câte un molid în faţa bustului închinat Episcopului Melchisedec.
Primarul Lucian Micu a fost prezent pe teren alături de voluntari, pentru a le mulţumi pentru
implicare. Viceprimarul Roxana Iorga s-a alăturat campaniei, plantând, împreună cu elevii, 300 de
puieţi în zona Smirodava – Bogdan Dragoş. În total, la această acţiune s-au înscris peste 500 de
elevi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai unor societăţi comerciale.
- În data de 7 aprilie, la Galeria de artă „RomanArt Gallery” a avut loc vernisajul expoziţiei „Icoana,
cale spre Înviere” - ediţia a IV-a, eveniment organizat de Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan din Roman - Academia „Petru Tocănel”. La vernisaj a participat şi primarul Lucian Micu,
acesta mulţumindu-le organizatorilor pentru activitatea bogată şi continuă desfăşurată în acest
spaţiu cultural.
- În data de 7 aprilie a avut loc evenimentul „Copiii rromi – Steluţe Talentate” organizat la Centrul
de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi in situaţii de risc ,,Casa Copiilor” cu prilejul Zilei Internaţionale
a Rromilor (sărbătorită pe 8 aprilie). În cadrul evenimentului, a avut loc un program artistic asigurat
de elevi de la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”, de la Şcoala Gimnazială „Costache Negri” şi de
la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”. Primarul Lucian Micu a fost prezent la manifestare și le-a
oferit copiilor diplome şi premii constând în rechizite şcolare.
- În data de 7 aprilie a avut loc inaugurarea Târgului de Paşte, în Piața Roman-Vodă, eveniment la
care au luat parte primarul Lucian Micu şi jurnaliştii romaşcani. La târg au participat 18 comercianţi
de produse agroalimentare, dulciuri, obiecte de artizanat, obiecte de ceramică şi confecţii de piele.
Târgul de Paşte s-a desfășurat în perioada 7 – 14 aprilie. Acest eveniment a fost realizat, în
colaborare, de Primăria Municipiului Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman.
- Conducerea Primăriei Roman a participat sâmbătă, 8 aprilie, la festivitatea de deschidere a ediţiei
2017 a Concursului Regional de matematică „Alfa şi Omega”, la Colegiul Tehnic „Petru Poni”.
Competiţia s-a adresat elevilor din liceele tehnologice iar Primăria Roman şi Consiliul Local
Roman au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului cu un sprijin financiar. La ediţia din anul
2017, a XVI-a, au participat elevi din toate judeţele Moldovei
- Pianistul Horia Mihail a revenit, sâmbătă, 8 aprilie, la Roman, şi, ca de fiecare dată, a adus cu sine
„Pianul călător”. Tema cea de-a șaptea ediții a turneului „Pianul călător” a fost „Romantic vals”, cu
un repertoriu bogat, pe care pianistul Horia Mihail l-a dăruit cu talent şi pasiune publicului.
Primarul Lucian Micu a participat, alături de familie, la evenimentul muzical, care, ca la fiecare
ediţie, a atras un număr mare de iubitori ai muzicii clasice.
- În perioada 8–9 aprilie 2017 a avut loc la Roman „Cupa Primăverii” la Minifotbal care a reunit
echipe de valoare din zona Moldovei și nu numai: Roman, Piatra Neamț, Iași, Botoșani, Suceava,

Bacău, Vaslui, Vrancea, București. Pentru buna desfășurare a acestei manifestări organizată de
Primăria Roman și de Asociația Clubul Sportiv Öz-Er Golden, Consiliul Local a aprobat un sprijin
financiar de 3.000 lei.
- În data de 11 aprilie, Primăria Roman a organizat cea de-a IX-a ediţie a spectacolului - concurs
„De la Dragobete la sărbătoarea Rusaliilor” - tradiţie, legendă şi istorie locală. Competiţia s-a
desfăşurat cu participarea celor 8 licee din municipiul Roman, al 9-lea echipaj fiind constituit din
trei elevi de la şcolile gimnaziale din Roman. Primarul Lucian Micu a dat startul acestui concurs,
încurajându-i pe elevi să participe la cât mai multe competiţii şi felicitându-i pe profesori pentru
implicare. Primarul Lucian Micu le-a oferit câştigătorilor premii în bani şi diplome, precum şi
mascote.
- Pe 12 aprilie, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” a avut loc festivitatea de premiere a participanţilor
la Concursul Regional de Creaţie Lirică „Dor de poezie”, aflat la a XV-a ediţie, la care a participat
şi primarul Lucian Micu. Primăria Roman şi Consiliul Local Roman au contribuit la buna
desfăşurare a evenimentului cu un sprijin financiar. Cu această ocazie a fost lansat şi volumul de
versuri „Dor de poezie”.
- În data de 12 aprilie, 70 de elevi de la Şcoala „Calistrat Hogaş”, sub coordonarea cadrelor
didactice, au desfășurat o activitate de îngrijire, toaletare și plantare de flori la mormintele ostașilor
căzuți la datorie în Primul Război Mondial, prilej cu care au îngrijit și au plantat flori pe mormintele
eroilor, primind sprijin şi mulţumiri din partea primarului Lucian Micu. Manifestarea organizată de
Primăria Roman şi-a propus conştientizarea celor mici despre importanţa păstrării vie a memoriei
celor căzuţi la datorie în Primul Război Mondial şi face parte din activităţile recomandate de Oficiul
Naţional pentru Cultul Eroilor – organ al administraţiei publice centrale, în subordinea Ministerului
Apărării Naţionale.
- În data de 22 aprilie, la Casa de Cultură a Sindicatelor Roman s-a desfăşurat cea de-a IV-a ediţie a
Concursului naţional de dans „Dance Art Competition”. Primarul Lucian Micu a fost prezent alături
de organizatori şi participanţi, oferind, la finalul evoluţiilor şi jurizării, premii celor mai talentaţi
dintre tineri.
- În perioada 23-24 aprilie, a avut loc la Roman ediţia a VI-a a Festivalului Naţional de Muzică
pentru Copii și Tineret „Lucky Kids”. Primarul Lucian Micu a fost prezent la manifestări, apreciind
prezenţa la Roman a unor artişti români de renume, precum compozitorul Nicolae Caragea sau
cântăreaţa Stela Enache, care au şi făcut parte din juriu. Primarul Lucian Micu a oferit premii
câştigătorilor, Consiliul Local Roman aprobând un sprijin financiar pentru susţinerea acestei
competiţii.
- În data de 24 aprilie, a avut loc la Colegiul Tehnic „Danubiana” festivitatea de deschidere a ediţiei
2017 a Olimpiadei Naţionale de Agricultură, susţinută, în premieră, la Roman. Primarul Lucian
Micu a luat parte la eveniment, alături de conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.
- Pe 24 aprilie, a avut loc deschiderea oficială a proiectului „Roman 3D – Economic, Social,
Cultural”, inițiat de organizația KULT Hub, în cadrul căruia Primăria municipiului Roman s-a
implicat prin asigurarea logisticii necesare. Primarul Lucian Micu a fost prezent la lansarea
proiectului care și-a propus să analizeze Romanul din trei perspective - economic, cultural și social
– şi în care au fost antrenaţi 30 de tineri din liceele romaşcane.

- În data de 24 aprilie, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman a avut loc
simpozionul ştiinţific cu tema „Armenii – file de istorie. Comemorarea genocidului împotriva
armenilor din 1915”. La eveniment a participat şi primarul municipiului Roman, Lucian Micu,
precum şi Grigorian Ashot, consul al Republicii Armenia în România. Printre invitaţii care au luat
cuvântul s-au numărat şi doctor Marius Chelcu - cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D.
Xenopol” Iaşi, preot Alois Moraru - paroh al Bisericii „Sfântul Iosif Muncitorul” din Barticeşti şi
doctor Florin Kevorkian - lector universitar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică.
- Pe 27 aprilie, galeria de artă „RomanArt Gallery” a găzduit expoziţia de pictură şi desen semnată
de Constantin Adamovici, moderatorul evenimentului fiind profesorul Iosif Haidu, membru al
Uniunii Artiştilor Plastici Neamţ. La deschiderea vernisajului a participat şi primarul Lucian Micu.
- În data 28 aprilie, la Monumentul Eroilor din Cimitirul „Eternitatea” a avut loc ceremonialul
militar-religios dedicat Zilei Veteranilor de Război. La evenimentul organizat sub patronajul
Garnizoanei Roman au luat parte primarul Lucian Micu, mai mulţi consilieri locali, parlamentari,
veterani de război şi familiile acestora. În discursul său, primarul Lucian Micu le-a mulţumit
veteranilor pentru că s-au sacrificat pentru a-şi apăra patria, neamul, steagul și onoarea şi a făcut
apel la conducerile şcolilor să organizeze întâlniri ale elevilor cu veteranii de război, pentru a
cunoaşte istoria de la cei care au „scris-o” prin jertfă şi fapte de curaj. La finalul ceremonialului, cei
prezenţi au depus coroane de flori la Monumentul Eroilor şi au urmărit defilarea Gărzii de Onoare.
Primăria și Consiliul Local au aprobat un sprijin financiar pentru desfășurarea manifestărilor
dedicate veteranilor de război din Roman.
- În data de 27 aprilie, la Colegiul Naţional „Roman-Vodă” a avut loc o nouă dezbatere despre calea
spre fericire, iniţiată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan Roman – Academia „Petru
Tocănel”. La eveniment a luat parte şi primarul Lucian Micu. Moderatorul dezbaterii a fost preotul
doctor Mihai Gal, iar printre vorbitori s-au numărat Marzia Tiberti şi profesorul Ioan Dămoc.
- În data de 28 aprilie, primarul Lucian Micu, alături de mai mulţi consilieri locali şi reprezentanţi ai
mass-media locale, a vizitat Parcul municipal Roman, unde au fost reluate activităţile de agrement
de pe lac şi a fost dat în funcţiune şi noul loc de joacă pentru copii, situat în spatele Muzeului de
Ştiinţe ale Naturii. Locul de joacă a fost amenajat cu suprafaţă de protecţie pentru copii. În data de 1
mai, plimbările cu barca şi hidrobicicleta pe lacul din Parc au fost gratuite.
- Pe 3 mai, în întreaga lume s-a sărbătorit Ziua Mondială a libertăţii presei. Cu acest prilej, primarul
Lucian Micu i-a invitat pe jurnaliştii romaşcani la o întâlnire informală, presa fiind considerată un
partener de încredere al administraţiei locale, puntea de legătură cu realităţile comunităţii şi un
mijloc important de comunicare cu cetăţenii oraşului. În semn de preţuire şi respect, jurnaliştilor leau fost înmânate şi câte o diplomă pentru devotamentul cu care practică această meserie nobilă.
- Marţi, 9 mai, Romanul a aniversat proclamarea Independenței de stat, sfârșitul celui de-al doilea
război mondial și Ziua Europei. Ca-n fiecare an, a avut loc ceremonialul religios şi militar la
Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea. Primarul Lucian Micu a fost prezent la eveniment și
a adresat un mesaj celor prezenți. La finalul alocuţiunilor, s-au depus coroane de flori iar toţi cei
prezenţi au asistat la defilarea Gărzii de onoare.

- În perioada 10–14 mai 2017 a avut loc în Piaţa Roman-Vodă prima ediţie a Târgului de
îmbrăcăminte-încălțăminte „Expofashion” Roman. Primarul Lucian Micu a fost prezent la
deschiderea târgului la care au participat doar producători autohtoni. Târgul a fost organizat de
Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ în colaborare cu Primăria municipiului Roman.
- În perioada 15-21 mai 2017 s-a desfășurat ediţia a VIII-a a Zilelor municipiului Roman, zile de
sărbătoare, de tihnă și de relaxare, cu diverse evenimente: concerte, expoziții, lansări de carte,
simpozioane, conferințe, după cum urmează:
15 MAI 2017
- ZIUA PORȚILOR DESCHISE – aproximativ 100 de romaşcani au vizitat obiectivele din
subordinea administraţiei publice locale, cu ocazia Zilei porţilor deschise. Interesul cel mai crescut
a fost pentru vizitarea microhidrocentralei de pe râul Moldova, a Bibliotecii, a Casei Bunicilor,
precum şi la sere. Responsabilii din cadrul Primăriei Roman le-au explicat romaşcanilor care sunt
principalele activităţi desfăşurate zilnic la fiecare obiectiv, cum funcţionează turbinele de la
microhidrocentrală, i-au invitat să viziteze turnul Bibliotecii sau au învăţat mici trucuri despre
săditul florilor. Tot cu ocazia Zilei Porţilor deschise, la invitaţia conducerii Primăriei municipiului
Roman, un grup de elevi din clasa pregătitoare A de la Colegiul Naţional „Roman Vodă”, însoţiţi de
învăţătorul Ana Cojocaru, a vizitat clădirea administrativă. Alături de viceprimarul Roxana Iorga,
prichindeii au aflat câteva din „secretele” activităţilor din Primărie. În biroul primarului Lucian
Micu, copiii au putut vedea diplomele şi trofeele obţinute de municipiul Roman pentru activităţile şi
proiectele derulate. La finele „lecţiei de administraţie”, elevii au fost răsplătiţi cu bomboane şi au
lăsat un mesaj în cartea oraşului, amplasată în holul central al Primăriei.
- ZILELE „EPISCOP MELCHISEDEC” la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec” s-a desfășurat
Simpozionul Național „Melchisedec Ștefănescu, ierarh cărturar”, ediția a XVII-a, Conferința
„Despre Apărătorii Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”.
16 MAI 2017
- ZIUA DIPLOMAȚIEI – participarea Municipiului Roman la Conferinţa Europeană a Calităţii,
ediția a IX-a, 2017 „Unirea forțelor și ruperea barierelor spre o administrație publică performantă,
transparentă și incluzivă”organizată în cadrul Reţelei Europene de Administraţie Publică (EUPAN),
pe durata mandatului Preşedinţiei Malteze a Consiliului Uniunii Europene în La Valetta, Malta, la
care a fost invitat Primarul Municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu cu proiectul „ROMAȘCANII
DECID! - Evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional", declarat
câștigător din partea României.
- ZILELE „EPISCOP MELCHISEDEC” - Reprezentanţii Primăriei municipiului Roman au fost
prezenţi la Arhiepiscopia Romanului, la ceremoniile închinate ierarhului cărturar Melchisedec
Ştefănescu. După slujba susţinută în Catedrala „Sf. Cuvioasa Parascheva” de către un sobor de
preoţi condus de IPS Ioachim, clericii, oficialităţile şi credincioşii au mers în procesiune până la
mormântul ierarhului, situat în curtea Fundaţiei „Episcop Melchisedec”. Aici a avut loc o slujbă de
pomenire şi un scurt moment artistic închinat episcopului Melchisedec Ştefănescu. Viceprimarul
Roxana Iorga a depus, din partea Primăriei Roman, o coroană de flori la mormântului ierarhului.

Zilele Melchisedec Ştefănescu s-au încheiat cu Simpozionul Naţional „Melchisedec Ştefănescu,
ierarh cărturar”, ediţia a XVII-a, care a avut loc la Biblioteca municipală „George Radu Melidon”.
17 MAI 2017
ZIUA EDUCAȚIEI
- Dialogul științelor - manifestarea dedicată comunității școlare romașcane, în scopul promovării
exemplelor de bună practică în învățământul romașcan, a avut loc în parcarea din faţa Primăriei
municipiului Roman, prilej cu care elevii de la şcolile şi liceele din oraş şi-au putut expune creațiile
si invențiile realizate de către ei. Primarul Lucian Micu a vizitat toate standurile şi a discutat cu
elevii şi profesorii coordonatori. Printre invitaţii acestui eveniment s-a numărat şi un grup de elevi şi
cadre didactice din Suedia, Lituania şi Turcia, parte dintr-un proiect Erasmus derulat de Colegiul
Tehnic „Petru Poni”. Delegaţia a fost invitată să facă şi un tur al clădirii administrative, iar primarul
Lucian Micu le-a înmânat invitaţilor însemnele municipiului.
- Premierea câștigătorilor Concursurilor „Prietenii Pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa” ediția
2017 la Sala mare de festivități – Primăria Roman. La etapa locală a concursului „Prietenii
Pompierilor”, care s-a desfăşurat în data de 15 mai 2017, au fost premiate echipajele: Şcoala
Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” – echipaj fete, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” echipaj băieţi, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu”. Etapa pe localitate a concursului „Cu viaţa
mea apăr viaţa” ediția 2017 s-a desfăşurat pe 4 aprilie, la ea participând elevi de liceu şi gimnaziu.
Câştigători au fost: locul I – Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav”, locul II – Colegiul Tehnic ,,Petru
Poni”, locul III – Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” şi locul III - Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan
Cuza”.
- Premii Eco – Pentru un municipiu curat trebuie să ne dăm mâna „Romanul, casa noastră” – ediția
a VIII-a - Câştigătorii au fost premiaţi de primarul Lucian Micu. La ediţia 2017 a concursului s-au
înscris 53 de participanţi. În urma deliberării, s-au atribuit premii pentru următoarele categorii de
participanţi: prima categorie formată din persoanele juridice şi fizice, a II-a categorie formată din
instituţii de învăţământ şi cea de-a III-a categorie formată din asociaţii de proprietari. Competiţia a
avut ca obiective promovarea spiritului civic, aprecierea mediului înconjurător şi implicarea unui
număr cât mai mare de romaşcani în acţiuni de întreţinere şi amenajare a spaţiilor din proximitatea
locuinţei, a instituţiei sau a locului de muncă.
- Gala excelenţei în educaţie - Romanul a sărbătorit Ziua Educaţiei, prilej cu care administraţia
publică locală şi-a manifestat respectul şi susţinerea faţă de elevii olimpici şi profesorii coordonatori
care au obţinut rezultate meritorii la faza finală a olimpiadelor şi concursurilor naţionale şi
internaţionale. În cadrul Galei Excelenţei în Educaţie, primarul Lucian Micu i-a premiat pe elevii cu
rezultate la concursurile naţionale şi internaţionale precum și pe profesorii care le-au îndrumat paşii.
Au fost acordate diplome și premii în bani pentru 268 de elevi şi 154 de profesori coordonatori. La
eveniment a fost prezent și deputatul Laurențiu Dan Leoreanu.
- Simpozionul și Concursul național „Culoarea lecturii în bibliotecă” - În cadrul Zilelor
municipiului Roman 2017, la Biblioteca „George Radu Melidon” au avut loc simpozionul şi
concursul naţional „Culoarea lecturii în Bibliotecă”, ediţia a VIII-a, organizat în colaborare cu
Cercul de Artă decorativă - Clubul Copiilor Roman. Secţiunea simpozion, cu tema „Mihai
Eminescu - cuvânt, cânt, culoare”, a fost adresată cadrelor didactice (cu diferite specializări) şi

copiilor de gimnaziu şi liceu. Secţiunea concurs, cu tema „Culoarea poeziei lui Eminescu”, s-a
adresat copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani, din toate instituţiile de învăţământ (grădiniţă,
şcoală, liceu, liceu de artă, cluburi şi palate ale copiilor, şcoli speciale). Primarul Lucian Micu,
prezent la eveniment, a apreciat numărul mare de lucrări şi calitatea lor, oferind premii câştigătorilor.
- Expoziția temporară „Muzee și școli” și Festivitatea de acordare a diplomelor de participare
cadrelor didactice implicate în proiect. Primarul Lucian Micu a fost invitat şi a participat la
evenimentul „Muzee şi şcoli”, organizat de Consiliul Judeţean Neamţ, Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ şi Muzeul de Istorie Roman. Manifestarea, găzduită la Casa Nevruzzi, s-a dorit a fi un
proiect educaţional derulat în parteneriat cu unităţi de învăţământ din Neamţ, Suceava, Bacău,
Galaţi şi Iaşi.
18 MAI 2017
- Orăşelul copiilor - Sute de copii de toate vârstele au fost prezenţi în Parcul Municipal în cursul
zilei de 18 mai, când aici a fost amenajat Orăşelul Copiilor. Evenimentul, devenit tradiţie şi
desfăşurat cu sprijinul Asociației „Exploratori pentru Viitor”, atrage anual un număr impresionant
de copii dornici să înveţe din secretele principalelor activităţi ale instituţiilor ce îşi au sediul într-o
comunitate. Primarul Lucian Micu a fost alături de copii, vizitând cele peste 20 de standuri
amenajate de voluntarii care au sprijinit această acţiune. Ca-n fiecare an, printre cele mai solicitate
instituţii au fost cele ale Poliţiei, Pompierilor şi al Ambulanţei. Cei mici au avut posibilitatea să se
bucure şi de investiţia realizată de Primăria Roman în modernizarea locului de joacă din spatele
Muzeului de Ştiinţe ale Naturii, echipat cu utilaje moderne şi suprafaţă de protecţie împotriva
accidentărilor.
- Gala excelenţei romaşcane - Joi, 18 mai, în cadrul Zilelor municipiului Roman, s-a desfășurat cea
de-a VIII-a ediție a Galei excelenței romașcane. 30 de personalități din principalele 10 domenii de
activitate au fost premiate de primarul Lucian Micu, pentru contribuția adusă la dezvoltarea
comunității. Diplome, trofee și un minitablou cu Romanul interbelic au fost oferite următoarelor
personalități: seniori ai excelenţei: Natalia Rusu, Cecilia Bănică – Pal, Mihai Andone; culte: preot
Doru Ionel, preot Iosif Bisoc și pastor Lela Daniel; cultură: Alexandru Panatta Codreanu, Galeria
RomanArt, Galeria Wall of Art; învățământ: Cornelia Jora, Marelena Ungureanu, Gabriel
Constantin; sănătate: doctor Măndița Cobzaru, doctor Constantin Danciu, doctor Dragoș Barcă;
administrație publică: Elena Rotaru, Gabi–Gheorghe Paisa, Adrian Ciobanu; social: Fundația
„Episcop Melchisedec”, Fundația „Iosefinii lui Murialdo”, Asociaţia cluburilor alcoolicilor în
recuperare „Don Orione”, punct de lucru Centrul rezidenţial de recuperare în alcoolism „Emanuel”
Roman; mediul de afaceri: Dedeman, Mega Fashion Com, Roll Grup Invest; mass-media: Teodora
Baciu, Roman 24, Mihai Alexandru Nistor; sport: Raluca Agrigoroaei, Sorin Chiriac, Bogdan Sava.
- Ziua internațională a muzeelor - Pe 18 mai, când în fiecare an este sărbătorită ziua internaţională a
muzeelor, o acţiune de marcare a acestui eveniment a fost realizată şi la Roman, în cadrul celei de-a
VIII-a ediţii a Zilelor municipiului Roman. La Muzeul de Istorie – Palatul Nevruzzi, primarul
Lucian Micu a participat la colocviul „Dascăli romaşcani de altădată”, aflat la cea de-a VI-a ediţie.
În acelaşi timp, în curtea Muzeului, meşteri populari din întreaga ţară au deschis un târg de produse,
expuse şi spre vânzare.
- Cenaclul Clepsydra, Episodul 4, la Biblioteca municipală „George Radu Melidon”

- Seara Sergiu Celibidache - Pe 18 mai, la Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” a avut loc un concert
susţinut de elevi, profesori şi absolvenţi ai Şcolii de Artă, laureaţi la olimpiade, festivaluri şi
concursuri. Primarul Lucian Micu a asistat la întregul moment artistic, fiind impresionat de talentul
romaşcanilor şi mulţumindu-le acestora pentru faptul că poartă cu mândrie numele Romanului peste
tot în ţară, dar şi peste hotare.
19 MAI 2017
- Premierea câștigătorilor concursului de cultură generală „SPERANŢĂ PENTRU MÂINE" - ediţia
a XV-a la Biblioteca municipală „George Radu Melidon”
- Parada costumelor de epocă și Concursul de scenete istorice între liceele romașcane pe scena din
Piața Roman-Vodă. Primarul Lucian Micu i-a răsplătit cu diplome și premii în bani pe participanți și
i-a felicitat pentru costumele originale și interpretarea artistică a pieselor istorice.
- Inaugurarea Festivalului Tradițional al Meșteșugarilor care s-a desfășurat în perioada 19-21 mai în
Piața Roman-Vodă, eveniment organizat de S.C.VIOBETI COMIMPEX SRL care, în parteneriat cu
Primăria municipiului Roman, a participat la realizarea ediţiei 2017 a Zilelor municipiului Roman.
- Ziua Campionilor - Show sportiv - Demonstrație de culturism și record mondial la flotări, cu
participarea performerilor de renume național și internațional Dan Stănescu - campion național și
cel mai bun recordman mondial la flotări anduranță și Fane Cristian - campionul României la
culturism, alături de tineri sportivi romașcani.
- Tur ciclist prin Municipiul Roman organizat cu ocazia Zilelor municipiului Roman cu plecare din
Piața Roman-Vodă pe traseul: bulevardul Roman-Mușat către Hotel – strada Bogdan Dragoș până la
intersecția cu strada Islazului – strada Islazului până la sensul giratoriu – strada Mihai Viteazul până
la Cimitirul Eternitatea – Bulevardul Roman Mușat până la Primărie.
- Spectacol de folclor în Piața Roman-Vodă. Programul artistic a fost asigurat de Ansamblul
„RĂZEȘII DE LA POGĂNEȘTI”, Ansamblul „VATRA CÂNTECELOR NOASTRE” - MC Doina
Mirea și de interpretul Petrică Mâțu Stoian.
20 MAI 2017
- Concursul județean „Muzica e viața mea” organizat pe scena din Piața Roman-Vodă de Clubul
Copiilor Roman și cu sprijinul financiar al administrației locale, cu participarea elevilor de la
unitățile de învățământ din municipiul Roman, județul Neamț, precum și cu participare națională, pe
categorii de vârstă.
- Spectacol de talente locale organizat pe scena din Piața Roman-Vodă de Primăria Roman cu
sprijinul unităților de învățământ și al cluburilor de muzică și dans din municipiul Roman.
- Spectacol de divertisment în Piața Roman-Vodă. Programul artistic a fost asigurat de JULL,
Constantin Bahrin, cu participarea interpretei ALESSIA și a formației BERE GRATIS.
21 MAI 2017
- Ziua patronilor Municipiului Roman Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena - Liturghia Sf. Împăraţi
Constantin şi Elena la Biserica din Piaţa Republicii

- Spectacol de muzică ușoară în Piața Roman-Vodă. Spectacolul a fost deschis de câștigătorul
concursului de talente locale din data de 20 mai: DANCE ART VALIAN, cu trupele sale: Dance Art
Kids, Dance Art Best, Say It, Dance Art Best Open Age. A urmat concertul susținut de Roxana
Nemeș, Hevito, MC JULL, seara încheindu-se cu recitalul extraordinar al îndrăgitei soliste ANDRA
care a reușit să adune în Piața Roman-Vodă peste 6.000 de romașcani.
***
- În data de 21 mai, primarul Lucian Micu a participat la un eveniment dedicat celor vârstnici,
prilejuit de sărbătoarea Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, organizat cu sprijinul Primăriei și
Consiliului Local în colaborare cu Uniunea Generală a Pensionarilor din România, filiala Roman.
- În data de 24 mai, primarul Lucian Micu a participat la o nouă conferință din seria „Meriți să fii
fericit”, organizată de Academia „Petru Tocănel” şi care s-a desfăşurat la Institutul Teologic
Romano-Catolic Franciscan. Evenimentul a fost moderat de preot doctor Mihai Afrențoae, iar la
dezbateri au luat cuvântul sora Adina Bălan, din cadrul Asociației Solwodi, și avocatul Daniel
Miclăuș. Dezbaterile au fost însoţite de momente artistice oferite de elevii Școlii de artă „Sergiu
Celibidache”.
- Pe 25 mai, de ziua sărbătorii Înălțării Domnului şi Ziua Eroilor a avut loc slujba de pomenire a
eroilor. Ceremonialul religios şi militar s-a desfăşurat la Monumentul Eroilor din Cimitirul
Eternitatea, acolo unde primarul Lucian Micu şi viceprimarul Roxana Iorga au depus coroane de
flori în memoria celor care s-au jertfit pentru ţară. După alocuţiuni şi depunerea coroanelor, cei
prezenţi au asistat la defilarea Gărzii de Onoare. O coroană de flori a fost depusă din partea
administraţiei publice locale şi la Monumentul Eroilor din cimitirul din cartierul Bălcescu.
- În data de 25 mai, la RomanArt Gallery, a avut loc vernisajul expoziţiei Six Group, semnată de
şase artişti ce aparţin Uniunii Artiştilor Plastici Iaşi, eveniment la care a participat și primarul
Lucian Micu. Expoziţia de grup a inclus opere semnate de Silvia Anton, Adriana Botezatu,
Lăcrămioara Boz, Mariea Boz, Gheorghe Drăgan şi Ofelia Hutul. RomanArt Gallery a fost premiată
în cadrul ediţiei 2017 a Galei Excelenţei romaşcane pentru implicarea în viaţa culturală şi artistică a
urbei muşatine.
- În perioada 27-28 mai 2017 a avut loc prima ediție a Festivalului Blecher Fest - Spectacol viu în
irealitatea imediată, eveniment conturat în jurul geniului literaturii autenticității românești,
romașcanul Max Blecher. Acțiunile festivalului au fost dedicate publicului larg, în special tinerilor,
creând, prin intermediul culturii, un spațiu incluziv de interacțiune, de susținere a creativității și
promovare a valorilor. Blecher Fest a avut, încă de la această primă ediție, o dimensiune
internațională, dată, pe de o parte, de prezența trupei de teatru experimentalist Chemické divadlo
din Cehia, care a dat viață romanului lui Max Blecher, Întâmplări în irealitatea imediată, purtându-i
pe cei peste 100 de spectatori prezenți la reprezentație în lumea suprarealistă a destinului uman iar,
pe de altă parte, de concursurile literar-artistice organizate care au fost deschise participanților din
întreaga lume. Tot în cadrul festivalului a avut loc la Casa de Cultură și proiecția filmului Inimi
cicatrizate. Primăria Roman şi Consiliul Local Roman au contribuit la buna desfăşurare a
evenimentului cu un sprijin financiar.
- Primarul Lucian Micu și secretarul municipiului, Gheorghe Carnariu, au participat în data de 31
mai, la ceremonialul de preluare a comandamentului și drapelului de luptă de către noua conducere

a Bazei 3 Logistice „Zargidava”, a Centrului 83 de Mentenanță Roman Est și a Batalionului 43
Aprovizionare și Transport ”Roman Mușat I”.
- Ziua Internaţională a Copilului a fost sărbătorită, ca-n fiecare an, cu pacheţele cu dulciuri din
partea Primăriei şi Consiliului Local oferite tuturor copiilor preșcolari romașcani, precum și elevilor
din învățământul primar care au obținut rezultate remarcabile la concursurile școlare.
- De Ziua Internațională a Copilului și în cadrul săptămânii „Școala altfel”, prichindeii de la Școala
gimnazială „Vasile Alecsandri” și-au dorit să vadă cum arată biroul primarului și cu ce se ocupă
acesta. Primarul Lucian Micu i-a invitat în biroul său și le-a oferit dulciuri în dar.
- În data de 1 iunie s-a organizat prima ediție a competiţiei destinată iubitorilor sportului minţii
„Cupa 1 iunie” la șah, pe categorii de vârstă, ediția 2017 atrăgând numeroși copii romașcani iubitori
de șah. Câștigătorii au primit diplome, plachete și pachețele cu dulciuri.
- În data de 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, a fost deschis oficial Sezonul estival în
Ștrandul din Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”. Primarul Lucian Micu, deputații
Laurențiu Leoreanu și Iulian Bulai și câțiva consilieri locali au fost prezenți în ștrand, alături de alte
câteva zeci de romașcani.
- În data 10 iunie, a avut loc prezentarea şi înscrierea la cursurile Şcolii de Vară - „Grădiniţa de
Arhitectură”, un proiect derulat de arhitect Iulian Negru, în cadrul Galeriei „Wall of Art”, în
parteneriat cu Primăria municipiului Roman.
- Pe 16 iunie a avut loc Ziua porților deschise la Asociația Betania - Centrul Delfinul pentru copiii
cu autism din Roman la care a participat și primarul Lucian Micu.
- În data de 27 iunie, Primăria municipiului Roman a inițiat o consultare publică prin care
romașcanii au fost invitați să vină cu propriile opinii şi sugestii pentru ca activitatea din Ştrandul
municipal să fie şi mai bună. Pe parcursul a 10 zile, sugestiile venite din partea romașcanilor au fost
considerate a fi foarte bune, primarul Lucian Micu dorind să pună câteva dintre măsurile propuse în
aplicare. Printre acestea se numără asigurarea de Internet gratuit, montarea unui ceas şi a unor
termometre pentru exterior şi pentru apa din bazine, posibilitatea revenirii în Ştrand pe parcursul
unei zile fără a mai fi nevoie de plata unui nou tichet şi înăsprirea regulamentului pentru
descurajarea persoanelor certate cu bunul simţ.
- În data de 28 iunie, Romanul a sărbătorit 105 ani de la naşterea marelui compozitor şi dirijor
Sergiu Celibidache. Cu acest prilej, Biblioteca „George Radu Melidon” a organizat o serie de
manifestări dedicate lui Sergiu Celibidache, la eveniment fiind prezent şi primarul Lucian Micu.
Sergiu Celibidache este membru de onoare al Academiei Române şi cetăţean de onoare al
municipiului Roman, titlu conferit de Consiliul Local în anul 2012.
- În data de 5 iulie, primarul Lucian Micu a participat la închiderea proiectului Grow, program de
educaţie non-formală, ce s-a desfăşurat pe parcursul unei săptămâni în Roman, cu participarea a
peste 50 de tineri din şcolile din oraş şi mai mulţi traineri tineri din ţară şi străinătate. Proiectul s-a
desfăşurat pe ateliere susţinute în limba engleză.
- Pe 7 iulie, Primăria municipiului Roman a inițiat o consultare publică referitoare la oportunitatea
cheltuirii de bani din bugetul local pentru organizarea, la Roman, a unei proiecţii a filmului Octav,

care îl are în prim plan pe actorul Marcel Iureş şi este regizat de Serge Ioan Celebidachi, Romanul
fiind oraşul în care s-a născut tatăl regizorului. Rezultatele sondajului de opinie efectuat timp de o
săptămână referitor la proiecția filmului Octav, cu prezența la eveniment a actorului Marcel Iureş,
precum şi a altor membri ai echipei de filmare au fost următoarele: 64,5% dintre respondenți au fost
de acord cu acest eveniment, cu condiția ca „cheltuiala să nu depășească suma de 2.000 de euro”.
Proiecția de film a avut loc în luna septembrie.
- În data de 10 iulie a avut loc inaugurarea terminalului de ciment Holcim de la Roman, construit pe
strada Nordului. Sofiane Benmaghnia, director general al Holcim România și primarul Lucian Micu
au tăiat panglica, simbol al punerii în funcţiune a acestui centru industrial pentru toată Moldova, un
punct important pentru optimizarea procesului de distribuţie. Investiţia de la Roman a fost realizată
în 6 luni (cu 3 luni mai repede decât estimarea iniţială) şi cu un cost de peste 2,5 milioane de lei. Cu
acest prilej, primarul Lucian Micu a primit din partea reprezentanţilor companiei Holcim şi o
plachetă, în semn de mulţumire pentru colaborarea instituţională privind eliberarea cu celeritate a
actelor necesare realizării investiţiei.
- În data de 11 iulie, la Biblioteca „George Radu Melidon” a avut loc un eveniment susținut pentru
tineri, o continuare a programului de educație non-formală Grow, la care a fost prezent și primarul
Lucian Micu. Titlul generic a fost „Documentare la apus de soare - Întâiul apus”, dorința
organizatorilor fiind aceea de a trata două teme extrem de actuale: depresia și izolarea. Cu ajutorul
psihologului Ana Maria Ciobanu, tinerii și-au putut deschide sufletul, au împărtășit din experiențe,
temeri și gânduri.
- În data de 20 iulie, primarul Lucian Micu a organizat la Primăria Roman o întâlnire cu
reprezentanți ai mediului de afaceri din Roman și din zonă, purtând un dialog constructiv care, cu
un mic efort legislativ, ar putea conduce cu adevărat la un impuls al economiei locale. Alături de
deputatul Laurențiu Dan Leoreanu, primarul a ascultat dificultățile de pe fiecare ramură în parte,
discuțiile urmând să se concretizeze în inițiative legislative, soluțiile reale pentru îmbunătățirea
activității economice.
- Duminică 23 iulie, de la ora 10.00 și până la orele 21.30, Primăria municipiului Roman a organizat
în Parcul municipal evenimentul Picnic în Parc, invitând romașcanii să vină cu pături, hamace, pufi,
saltele sau orice alte articole de picnic, pentru relaxare și divertisment. Pentru manifestare nu s-au
cheltuit bani din bugetul local, toate activitățile fiind asigurate prin parteneriate bazate pe
voluntariat. Cu sprijinul agenților economici ce au comercializat produse de alimentație publică,
romașcanii care au cumpărat de la aceștia s-au înscris la o tombolă cu premii care au constat în lazy
bags și carduri cu 10 intrări gratuite în Ștrand. La foișorul din Parc, pe parcursul zilei, au răsunat
melodii vechi și noi, pentru toate gusturile, iar de la ora 16.00 au susțin recitaluri artiști locali
precum: Alina Pița, Diana Iosub, trupa Areti, elevii la Clubul Lucky Dance și formația Plai
Moldovenesc de la Casa de Cultură a Sindicatelor Roman. De la ora 12.00, în zona din fața
Muzeului de Științe ale Naturii, cu sprijinul Sam’s Gym, un instructor de fitness a realizat un
program de mișcare sportivă, oferind sfaturi celor care doresc să își întrețină masa musculară. În
același timp, Primăria municipiului Roman a lansat și proiectul „Biblioteca Urbană”, prin plasarea a
două rafturi pentru cărți, în vederea încurajării lecturii. Regulamentul de funcționare a fost simplu:
„Împrumută o carte, iar după ce ai terminat-o de citit o aduci înapoi! Dacă, totuși, vrei să o păstrezi,
te rugăm să donezi o altă carte”.

- În data de 28 iulie a avut loc inaugurarea ediției 2017 a Bâlciului tradițional anual la care au fost
prezenți primarul Lucian Micu, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor de control și siguranță,
precum și deputatul Laurențiu Dan Leoreanu. Programul bâlciului s-a desfășurat în intervalul orar
10.00–22.00, în perioada 28 iulie-6 august, parcurile de distracții și comercianții de blănuri și haine
din piele fiind găzduiți în incinta Bazarului. Activitatea de comerț s-a desfășurat și în parcarea din
fața Bazarului, iar 17 proprietari de locuințe au solicitat aviz de la Primăria Roman pentru
amplasarea, în curțile proprii, a unor tarabe cu diferite produse.
- În perioada 28-30 iulie, în parcarea din Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” a avut loc
Auto Tunning Fest, un eveniment organizat de ACS Auto Costums, cu participarea pasionaților de
autoturisme din România și Republica Moldova. Conform organizatorilor, au fost expuse 130 de
autoturisme tunate, dintre care 100 au participat la concursurile de tunning și dB Drag (competiție a
sistemelor audio). Aproximativ 6.000 de persoane au vizitat expoziția, pe parcursul celor trei zile de
desfășurare a evenimentului. Pe lângă expoziția auto, s-a desfășurat și un campionat pentru
sistemele audio (dB Drag) iar, împreună cu Inspectoratul Județean de Poliție Neamț, s-au organizat
campanii de informare, cu sfaturi pentru prevenirea accidentelor rutiere. Viceprimarul Roxana Iorga
a fost prezent la ceremonia de înmânare a premiilor către câștigători.
- Campania „Romașcanii salvează vieți!” - Primăria Municipiului Roman, în parteneriat cu Centrul
Județean de Transfuzie Sanguină Neamț și Spitalul Municipal de Urgență Roman, a desfășurat în
perioada 1–31 august 2017, cea de-a II-a ediție a campaniei „Romașcanii salvează vieți”, la punctul
de colectare din Policlinică. Prin această inițiativă Primăria municipiului Roman a dorit să-i
încurajeze pe locuitorii orașului să doneze sânge și, totodată, să-i conștientizeze cu nevoia
permanentă de produse sanguine din unitățile medicale, nevoie care poate fi acoperită doar prin
efortul tuturor cetăţenilor. Primăria municipiului Roman a oferit tuturor donatorilor, pe perioada
derulării campaniei, carduri de acces valabile pentru 3 intrări la ștrandul din interiorul Complexului
Sportiv și de Agrement „Moldova”. La încheierea celei de a doua ediții a campaniei „Romașcanii
salvează vieți”, la punctul de colectare sânge din Policlinică s-au prezentat 315 persoane. În cadrul
campaniei, și primarul Lucian Micu a donat sânge, acesta făcând acest gest anual.
- Ziua Tanchiștilor – În data de 1 august, Primarul Lucian Micu a participat la Ziua Tanchiștilor,
organizată de Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere – subfiliala „Petru I
Mușat” Roman. La împlinirea a 98 de ani de la înființarea armei tancuri în Armata României, Biroul
Subfilialei Roman, primarul le-a transmis personal tuturor celor prezenți „La mulți ani!”. Au fost,
de asemenea, premiați și felicitați membrii Asociației, dar au fost amintite și elogiate și celelalte
arme, precum radiolocația (25 iulie - Ziua Radiolocaţiei), aviația (20 iulie – Ziua Aviaţiei Române şi
a Forţelor Aeriene) sau transmisioniștii (14 iulie - Ziua Transmisioniştilor Militari). Manifestarea
găzduită la Casa Armatei a fost o ocazie de a rememora istoria și faptele de vitejie ale eroilor țării.
- Dezvelirea plăcii comemorative „Mihail Jora” - Pe 2 august, la împlinirea a 126 de ani de la
nașterea compozitorului şi dirijorului român Mihail Jora, cetățean de onoare al municipiului Roman,
conducerea Primăriei Roman a așezat o placă comemorativă pe casa în care a locuit acesta. La
evenimentul organizat în curtea imobilului situat pe strada Ștefan cel Mare, nr. 249, au luat parte
primarul Lucian Micu și viceprimarul Roxana Iorga, familia Dimitriu – Andrei Dimitriu, directorul
general al Filarmonicii „George Enescu” din Bucureşti și Sorin Dimitriu, preşedintele Camerei de
Comerţ şi Industrie (CCI) a municipiului Bucureşti, pianista Ilinca Dumitrescu – executant al

testamentului soților Mihail și Elena Jora, directorul Bibliotecii „George Radu Melidon” - Cristina
Panaite, criticul Lucian Strochi, precum și alți numeroși iubitori de cultură. La ora 17.00, Biblioteca
„George Radu Melidon” a organizat un miniconcert la pian dedicat acestui eveniment.
- Joi, 3 august, primarul Lucian Micu a participat la un nou eveniment organizat la Galeria
RomanArt, ediția I a Salonului de vară. Expoziția de arte vizuale a fost prezentată de criticul de artă
Leonte Ștefan. Printre cei care și-au expus operele în cadrul acestei expoziții se numără: Răzvan
Ciacaru, Corodescu Florin, Dumitru Macovei, Florin Mareș, Constantin Adamovici, Ștefan Leonte,
Cristinel I. Prisăcaru, Cristiana Ursache, Florin M. Zaharescu, Elena Sârbu, Mădălina Dorofte,
Claudiu Diac, Andreea Stemate, George Romilă, Andrei Palade, Costel Chițimuș, Mihai Percă,
Remus Ștefan și Dorina Statopol
- În data de 10 august, Primăria municipiului Roman a organizat o Petrecere în Ștrandul din
Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”. Petrecerea a început la ora 09.00 și s-a încheiat la
miezul nopții, muzica fiind asigurată de un DJ. Au fost organizate concursuri de volei, concursuri de
înot, iar cei mai buni au fost premiați cu lampioane. La concursurile de înot organizate pe grupe de
vârstă și supervizate de profesorul de înot Adrian Bolea s-a înscris un număr mare de romașcani. Un
grup de tinere voluntare la Centrul de zi „Don Calabria” din Roman a dansat și întreținut atmosfera
pe parcursul întregii zile. Cu sprijinul antrenorului de fitness Bogdan Huci, pe spațiul din fața
corabiei s-au organizat sesiuni de mișcare în aer liber. Inițiativei Primăriei de a organiza o petrecere
cu diverse activități de recreere, sport și divertisment în Ștrandul din Complexul Sportiv și de
Agrement „Moldova” i s-a alăturat și instructorul Marius Țocu de la Asociația Club Sportiv A&M
Dance Roman, care a oferit, în mod voluntar, o sesiune de Zumba. Firmele Piticot și Saraland au
adus specialiști în realizarea de picturi pe piele. Inițiativei administrației publice locale i s-a alăturat
și Lulu Beauty Boutique, a cărei echipă de styliști a tuns, coafat și machiat în mod gratuit pe cei
prezenți. De asemenea, echipa Video Dreams a realizat, pe suport de hârtie, fotografii celor care au
dorit să păstreze o amintire de la acest eveniment. Un sprijin important a venit din partea firmei
Baloane de săpun, din Roman, care a oferit patru reprize, fiecare de jumătate de oră, de magie și
baloane gigantice din săpun, cu ajutorul echipei de la Piano Events pentru cele patru sesiuni de băi
cu spumă. La barul de sub corabie, un barista a asigurat un spectacol cu preparare de cocktailuri.
Pentru organizarea acestui eveniment, Primăria municipiului Roman a cheltuit suma de 300 de lei.
Evenimentul s-a desfășurat fără incidente, toți cei peste 2.200 de clienți care au fost prezenți pe
parcursul zilei în Ștrand având mai multe posibilități de a se relaxa și distra.
- În data de 16 august, primarul Lucian Micu a inaugurat locul de joacă pentru copii în zona Marom,
care a fost regândit, mărind locul de joacă existent și care a fost dotat cu suprafață de protecție.
- În data de 17 august, primarul Lucian Micu a participat la două evenimente culturale. La Galeria
Wall of Art, alături de gazda Iulian Negru, a fost prezent pictorul Lucian Gogu Craiu, precum și
pasionați de pictură și membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici. Apoi, primarul a participat, alături de
viceprimarul Roxana Iorga, la Biblioteca „George Radu Melidon”, la un eveniment ce a îmbinat
pictura cu un miniconcert de pian și un recital de poezii. Acolo au fost expuse operele Claudiei
Fuchs, o tânără de 16 ani, stabilită cu părinții în Viena.
- în perioada 18-19 august 2017, a avut loc la Sala Sporturilor din Roman Turneul de handbal
feminin „Roman-Vodă Muşat” ediția a X-a organizat de Primăria municipiului Roman, cu
participarea echipelor: H.C. Măgura Cisnădie, C.S. Rapid Metrou București, C.S.U. Danubius

Galați și C.S.M. Roman. Ediţia a zecea a turneului de handbal feminin dotat cu trofeul „Roman
Vodă Muşat” a fost câștigată de echipa C.S.M. Roman.
- În perioada 18-20 august a avut loc cea de a VIII-a ediție a Târgului de Gustar organizată, în
parteneriat, de Primăria Municipiului Roman și Asociația cultural-științifică Urbana din Roman.
Standurile au fost amplasate în Pietonalul Ștefan cel Mare, pentru revitalizarea economiei și a
punerii în valoare a acestui obiectiv în care s-a investit major în ultimii ani. Târgul de Gustar a
permis reunirea meșterilor populari și artizanilor din mai multe asociații de profil din țară, la Roman
participând un număr de 25 meșteri din mai multe domenii: prelucrarea lemnului, prelucrarea
pieilor și a blănii, industria casnică, portul popular, împletiturile, podoabele, produsele naturiste,
olăritul, produsele culinare etc.
- Întâlnire cu diaspora - în data de 24 august a avut loc o întâlnire a conducerii administrației locale
cu romașcanii care lucrează peste hotare, o inițiativă mai veche a administrației locale, dar care în
anul 2017 a prins o mai mare greutate, Romanul făcând parte din programul național RePatriot care,
alături de specialiști, poate oferi mai mult sprijin concret celor care doresc să se întoarcă acasă.
Invitația primarului Lucian Micu a fost acceptată de peste 30 de romașcani, oameni plecați în
aproape toate zările lumii care au arătat o deschidere față de autorități, în general. Acesta a fost un
prim pas important pentru a-i ajuta pe stranieri să se întoarcă pe meleagurile natale, de aceea
domnul primar a desemnat câțiva angajați din Primărie care să preia, treptat, și din responsabilitatea
de a menține legătura cu diaspora și a găsi soluții pentru cei care cer ajutor Primăriei.
- În perioada 25-27 august a avut loc Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor – Zilele Diasporei,
prilej de voie bună, de comunicare, de interacțiune între romașcani și nu numai. Cu acest prilej, au
fost prezenți la Roman meșteri populari ce au adus aproape de romașcani tradiția olăritului, pe cea a
țesutului, precum și parcuri de distracții și terase de alimentație publică. Prin această manifestare,
administrația publică locală a dorit să-i aducă laolaltă pe romașcanii care vor să se bucure de
ultimele zile de vară, de concediu, să socializeze și să se distreze. Pe scena amplasată în parcarea
din Piața Roman-Vodă, vineri, 25 august, pentru publicul larg au cântat Ansamblul „Cununa
Muntelui”, Ștefan Enășel și Lorena. Sâmbătă, 26 august, pe scenă a cântat pentru romașcani
cunoscutul interpret de muzică ușoară Fuego, urmat de un mini concert susținut de Anastasia Elena
Radu, participantă la Vocea Germaniei și Next Star România, Ansamblul „Gospodarii de la Asău”,
Jull și Bambi. Duminică, 27 august, au susținut recitaluri Laura Haidău, Nosfe și Shift. Cu ocazia
Zilelor Diasporei, peste 6.000 de persoane s-au bucurat de cele trei zile de distracție și voie bună.
- În perioada 26-27 august s-a desfășurat evenimentul sportiv Fit for Life, organizat de un grup de
tineri romașcani, în colaborare cu Primăria municipiului Roman, prin care toți cetățenii au avut
ocazia să se destindă şi să se relaxeze prin mişcare într-un weekend energizant. Proiectul a avut ca
scop eliminarea sedentarismului atât pentru tineri, cât şi pentru copii care, învățând să-şi organizeze
timpul astfel încât să ardă calorii, se dezvoltă corect şi au o atitudine mai grijulie asupra fizicului.
Totodată, atelierele de zumba, badminton, volei i-au învățat pe participanți să danseze, să joace
corect şi să se relaxeze într-un mod plăcut şi eficient. Jocurile organizate au avut rolul de a învăța
oamenii să comunice cu persoane noi și să deprindă noi calități fizice
- Pe 30 august, Primăria municipiului Roman a găzduit o întâlnire între directorii unităților de
învățământ și reprezentanții asociațiilor de părinți din oraș cu fondatorul unei companii ce poate
pune la dispoziția directorilor, profesorilor, elevilor și părinților informații în timp real despre

procesul educațional. Viceprimarul Roxana Iorga a asistat la prezentarea aplicației dezvoltată de
firma Adservio, din Iași, cei prezenți putând adresa întrebări legate de posibilitățile oferite de soft
pentru o imagine de ansamblu și detaliată pe fiecare elev în parte, clasă sau unitate de învățământ.
- În data de 31 august, primarul Lucian Micu a fost alături de tinerii care s-au putut bucura, cu
sprijinul Bisericii Penticostale Peniel din Roman, de o tabără de vară. Sub coordonarea pastorului
Daniel Lela, copiii au desfășurat mai multe activități educative și de distracție prin mișcare, au
pictat, au cântat și dansat, având posibilitatea astfel să-și petreacă timpul liber într-un mod plăcut,
care să-i ajute să crească și să se dezvolte armonios.
- În data de 1 septembrie, viceprimarul municipiului Roman, Roxana Iorga alături de secretarul
municipiului, a răspuns invitației Protopopiatului Roman de a participa la un ceremonial religios
dedicat împlinirii a 100 de ani de la luptele de la Mărășești, Mărăști, Oituz (26 august 1917), când
au căzut la datorie mii de ostași români, dintre care 5.147 au fost aduși și înmormântați în cimitirul
Roman. La Monumentul Eroilor din Cimitirul Eternitatea, împreună cu preoții din Protopopiatul
Roman și câteva zeci de credincioși, a avut loc slujba de pomenire a celor care s-au jertfit pentru
țară, s-au rostit elocuțiuni și s-au depus coroane de flori. Toți cei prezenți au aprins candele la
mormintele eroilor.
- În data de 2 septembrie a avut loc un eveniment muzical în Parcul Municipal organizat de un grup
de tineri din Roman, cu sprijinul administrației publice locale, pentru a promova muzica, dansul și
socializarea într-un spațiu deschis. Desfășurat sub deviza „Back home”, evenimentul a avut loc în
zona foișorului din Parc, acolo unde tinerii romașcani, membri ai trupei Roman Massive, au mixat
muzică pentru toate gusturile. Acesta a fost cel de-al treilea eveniment pe care Primăria
municipiului Roman l-a susținut în vara anului 2017 în Parcul Municipal oferindu-le cetățenilor
posibilitatea ca, pe lângă frumusețea naturii, să se poată bucura și de talentele autohtone.
- În data de 8 septembrie, în ziua sărbătorii Naşterii Maicii Domnului, conducerea administrației
locale a participat la un eveniment festiv organizat la Casa bunicilor, cinci dintre bunicile găzduite
purtând numele Maicii Domnului. Cu acest prilej, conducerea administrații locale a dăruit flori și a
transmis urări de bine și sănătate.
- În data de 9 septembrie 2017, la invitația angajaților de la ArcelorMittal Tubular Products Roman,
primarul Lucian Micu a participat la sărbătoarea Zilei Metalurgistului.
- Deschiderea anului școlar 2017-2018 – în data de 11 septembrie, cu prilejul începutului noului an
școlar, primarul Lucian Micu și viceprimarul Roxana Iorga i-au vizitat pe elevii și profesorii
unităților de învățământ romașcane, le-au transmis gânduri bune și le-au urat succes în noul an
școlar. De asemenea, în cadrul programului „Te ajut să înveți” au fost distribuite 240 de ghiozdane
echipate copiilor aflați în dificultate, ca un sprijin din partea Primăriei pentru cât mai mulți elevi
care doresc să învețe.
- În data de 12 septembrie, primarul Lucian Micu i-a premiat pe cel trei romașcani care au obţinut
media 10 la examenul de Evaluare Națională 2017 pentru absolvenții claselor a VIII-a: Băltoi
Teodor Ioan, Grumezescu Ioana Ilinca și Leancă Ioana Ana Maria. Primăria și Consiliul Local a
acordat fiecărui elev câte un premiu în valoare de 1.000 de lei, ca un stimulent și o sinceră apreciere
pentru interesul manifestat pentru școală și exemplul oferit celor din jur. Tot cu acest prilej, primarul
Lucian Micu a invitat și asociațiile de părinți de la Colegiul Național „Roman-Vodă” pentru a

semna contractele de comodat pentru sălile de clasă din corpul D, pe care, după orele de curs, le vor
putea folosi în mod gratuit în interesul copiilor, desfășurând activități tip „cerc școlar”.
- În data de 13 septembrie, primarul Lucian Micu a participat la expoziția temporară aniversară
Muzeul de Istorie – 60 ani. Șantiere arheologice în obiecte și imagini. În cadrul manifestărilor, au
luat cuvântul doctorul Ciprian Dorin Nicola - directorul Complexului Muzeal Județean Neamț,
doctorul George Dan Hânceanu - care a prezentat expoziția de obiecte și imagini, profesorul
universitar doctor Victor Spinei și profesor universitar doctor Ionel Cândea, membri ai Academiei
Române, care au discutat despre cartea lansată de G. D. Hânceanu „Două ateliere meșteșugărești
din târgul medieval al Romanului (secolele XV și XVII). Rezultatele supravegherilor și săpăturilor
din anii 2012-2013”.
- Ziua Pompierilor din România – în data de 13 septembrie, primarul Lucian Micu a fost alături de
pompierii prezenți în fața Primăriei cu cortul de prim ajutor al Detașamentului de Pompieri Roman,
urându-le tuturor salvatorilor „La mulți ani!”
- In memoriam acad. Constantin C. Iliescu - în data de 14 septembrie, Primăria municipiului Roman
a organizat o serie de manifestări dedicate academicianului Constantin C. Iliescu, fondatorul
cardiologiei moderne din România. La împlinirea a 145 de ani de la nașterea acestuia, conducerea
administrației publice locale a amplasat o placă comemorativă pe fațada imobilului situat pe strada
Dobrogeanu Gherea nr. 26, imobil în care a locuit acesta, aducând pios respect înaintașilor și
oferindu-le prilejul unor personalități marcante din medicină și cultură să rememoreze viața marelui
academician C.C. Iliescu. La această manifestare au participat academician Constantin Bălăceanu
Stolnici, cetățean de onoare al municipiului Roman, profesori doctori de la Institutul de Cardiologie
„Prof. Univ. Dr. C. C. Iliescu” București, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davilla
din București, de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”
Bucureşti, invitați de la Academia Română, Andrei-Radu Dimitriu - Directorul Filarmonicii
„George Enescu” din București, Sorin Petre Dimitriu – Președintele Camerei de Comerț și Industrie
a Municipiului București, membri ai Societăţii de Istorie a Medicinii şi Farmaciei din Roman,
oameni de cultură din municipiul Roman. Manifestarea a fost subscrisă Zilelor Europene a
Patrimoniului 2017, ilustrând contribuția activă a comunității locale la punerea în valoare a
patrimoniului cultural.
- În perioada 15-17 septembrie, s-a desfășurat la Colegiul Național „Roman Vodă” proiectul UNY
Open, ediția a II-a, competiție de dezbateri academice dedicată liceenilor, care a adus în municipiul
Roman peste 100 de tineri și adulți din toată țara, având teme de actualitate și de interes pe
domeniile culturale, economice, politice și sociale. Primăria și Consiliul Local au sprijinit financiar
acest eveniment.
- În perioada 16-17 septembrie, în Piața Roman-Vodă a avut loc Caravana TIFF fiind organizate
două seri de cinema în aer liber pentru romașcani, ca parte a KULT Fest #2, eveniment sprijinit de
Primăria municipiului Roman. În cadrul festivalului, s-au desfășurat ateliere de creație, sesiuni de
educație non formală, concerte, proiecții de film și expoziții precum şi concursul Short Movie
Challenge. În prima seară, spectatorii au văzut filmul „Povestea iubirii”, o poveste de dragoste
dintre doi tineri evrei din Polonia pe care ororile celui de-Al Doilea Război Mondial par să-i
despartă pentru totdeauna. În a doua seară, Caravana TIFF a adus unul dintre filmele românești
lansate la începutul anului 2017, „La drum cu tata”, un road movie inspirat din întâmplări reale,

despre o familie pornită într-o călătorie în Germania exact în anul de foc 1968, în care tancurile
sovietice merg spre Praga. Intrarea a fost gratuită.
- Săptămâna europeană a mobilității - în data de 16 septembrie, Municipiul Roman a marcat
„Săptămâna europeană a mobilității” (16 - 22 septembrie 2017), sărbătorită sub tema „O mobilitate
nepoluantă, partajată și inteligentă”, în cadrul KULT Fest, ediţia a II-a. Astfel, în Piața Roman-Vodă,
sub îndrumarea profesorului Ana Maria Doltu, s-a desfășurat o activitate sportiv-recreativă, un
program
de
mişcare
ritmată
în
aer
liber,
implicându-i pe tineri să se bucure de mișcare, dans, cântec, de un mod de viață sănătos.
- În data de 17 septembrie, primarul și viceprimarul municipiului Roman au participat la o întâlnire
în cadrul Comunității Rușilor Lipoveni din Roman, la care a luat parte și președintele comunității
din România, domnul Silviu Feodor. Cu acest prilej a avut loc un schimb de idei constructiv spre
binele întregii comunități a Romanului. Conducerea administrației locale a mulțumit pentru buna
colaborare pe care a avut-o cu rușii lipoveni din Roman și pe care o va continua în spiritul bunei
conviețuiri socio-culturale.
- În data de 21 septembrie, primarul Lucian Micu a participat la o lansare de carte la Biblioteca
Municipală „George Radu Melidon”, acolo unde respectatul profesor romașcan Mihai Andone a
lansat volumele „Județe abuziv desființate”, „Echilibru instabil” și „Pagini din gândirea universală
în percepția mea”, un proiect pe care și administrația locală l-a susținut financiar pentru a deveni
realitate.
- În data de 23 septembrie se sărbătorește Ziua Mondială a Curățeniei. Cu acest prilej, Primăria
municipiului Roman a desfășurat o amplă acțiune de ecologizare a malului stâng al râului Moldova,
între Podul de Fier și până la Bazar, cu sprijinul a peste 350 de tineri, elevi ai instituțiilor de
învățământ din Roman și cinci cetățeni voluntari. Acțiunea, organizată de Primăria Roman și
desfășurată în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului și cu Garda de Mediu, s-a încheiat
cu succes, în aproximativ trei ore fiind curățată întreaga zonă. În total s-au strâns 153 de saci de
deșeuri.
- În data de 27 septembrie, Academia „Petru Tocănel” a organizat o nouă dezbatere cu tema „Meriți
să fii fericit”, la care a participat și primarul Lucian Micu. Evenimentul a fost moderat de preot
arhimandrit Andrei Ioniță, iar printre vorbitori s-au numărat preot profesor Virgil Blaj și preot
Lucian-Mihai Bobârnac, din partea Fundației Umanitare „Pacea”
- Proiecția evenimentului cinematografic de lung metraj „Octav” - în data de 28 septembrie, la Casa
de Cultură a Sindicatelor, a fost difuzat filmul „Octav”. La evenimentul cinematografic, au fost
prezenți regizorul filmului, Serge Ioan Celebidachi, fiul compozitorului și dirijorului Sergiu
Celibidache, actorul Marcel Iureș, precum și alți membri din distribuția filmului care au vizionat
povestea cu romașcanii, au trăit clipe din parcursul firesc al vieții, au răspuns la întrebările presei și
publicului, după care a urmat o sesiune de fotografii și autografe. Cei care nu au reușit să vadă
proiecția în data de 28 septembrie au putut să participe a doua zi la o nouă proiecție a filmului
„Octav”.
- În data de 29 septembrie au avut loc manifestările prilejuite de sărbătorirea a 145 de ani de
existență a Colegiului Național „Roman-Vodă”. Emblemă a învățământului romașcan, Colegiul
Național „Roman-Vodă” a format nenumărate generații de absolvenți care au purtat pretutindeni

numele școlii și al orașului nostru. Pentru a marca acest moment aniversar, s-a organizat un
simpozion dedicat acestui eveniment și a fost editat Anuarul Colegiului Național „Roman-Vodă”.
Primăria și Consiliul local au contribuit cu un sprijin financiar pentru buna desfășurare a
evenimentului.
- Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – Ca în fiecare an, Primăria municipiului Roman a fost
alături de persoanele vârstnice din toate categoriile sociale, care au contribuit la dezvoltarea urbei
romașcane, fiind un exemplu de conduită pentru generațiile viitoare, manifestarea din anul 2017
aflându-se la a IX-a ediție. La eveniment a fost prezent primarul Lucian Micu care i-a sărbătorit pe
romașcanii de vârsta a treia, membri ai C.A.R.P. Roman și pe cei de la Uniunea Generală a
Pensionarilor din România, filiala Roman. Primăria și Consiliul local au contribuit cu un sprijin
financiar pentru organizarea și sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice – 1
octombrie 2017.
- Provincia Fraților Minori Conventuali din România, Institutul Teologic Romano-Catolic
Franciscan, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” și Conventul „Sfântul
Francisc” din Roman au organizat pe 4 octombrie, un eveniment dedicat celebrării hramului
conventului și al liceului. Primarul Lucian Micu a asistat împreună cu preoții, profesorii și elevii la
Sfânta Liturghie, o binecuvântare și pentru deschiderea anului universitar la Institutul Teologic
Romano-Catolic Franciscan și pentru hirotonirea întru diaconat.
- în perioada 12-15 octombrie, în Piața Roman-Vodă, s-a desfășurat Târgul „Magia Toamnei”, cu
participarea unor meșteri populari și producători tradiționali din țară de produse alimentare
tradiţionale, produse meşteşugăreşti, produse hand made, băuturi alcoolice şi non-alcoolice, produse
de sezon, precum și cu amplasarea unor terase de alimentaţie publică. Acest eveniment a fost
realizat, în colaborare, de Primăria municipiului Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman.
- Turism ecumenic la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva – Ca în fiecare an, Primăria
municipiului Roman a asigurat transportul gratuit pentru 187 de romașcani care au dorit să meargă
la Catedrala Mitropolitană din Iași ca să se roage la moaștele Sf. Parascheva, sărbătorită pe 14
octombrie.
- În data de 18 octombrie, Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman - Academia
„Petru Tocănel” a organizat o nouă conferință din seria „Meriți să fii fericit”, la care a luat parte și
primarul Lucian Micu. Tema aleasă de organizatori pentru luna octombrie a fost „fericirea ca rod al
unei inimi curate”. Printre cei care au vorbit despre viață și fericire s-au numărat Liliana Tiron și
preot profesor doctor Ionuț Amărinii, evenimentul fiind moderat de preot profesor doctor Sebastian
Diacu.
- Proiectul Grădina de zarzavat – În data de 18 octombrie, reprezentanții unităților de învățământ și
ai asociațiilor de părinți din cadrul acestora au fost invitați de primarul Lucian Micu la o ședință de
lucru ce și-a propus dezbaterea oportunității înființării în școlile din Roman a unor grădini de
zarzavat. Proiectul, implementat în multe din țările europene, propune încurajarea consumului de
alimente în rândul tinerei generații, o responsabilizare a copiilor, precum și o practică utilă pentru
laboratoarele de biologie. Primarul Lucian Micu a propus unităților de învățământ ca, împreună, să
identifice spațiile în care să se amenajeze minigrădini cu legume pe care copiii să le îngrijească, să
afle calitățile legumelor, să le guste, să învețe să le aibă în propria alimentație. Nu mai puțin de cinci

unități de învățământ și-au manifestat interesul de a participa la acest proiect ce-și propune să-i
educe pe copii să aibă o alimentație cât mai sănătoasă. Școlile care doresc să planteze legume pe
terenurile de care dispun sunt: Colegiul Național „Roman-Vodă”, Colegiul Tehnic „Petru Poni” –
pentru Grădinița cu program prelungit nr. 6, Liceul Teologic „Sf. Francisc de Assisi ” – pentru
Școala „Costache Negri”, Școala gimnazială „Mihai Eminescu” – pentru Grădinița cu program
prelungit nr. 1 și Liceul Tehnologic „Vasile Sav”. Urmează ca din primăvara anului 2018, să fie
demarat acest proiect menit să îi ajute pe copiii noștri să planteze legume, să le îngrijească și apoi să
le consume.
- În data 21 octombrie s-a desfășurat la Roman Turneul „Cupa Why Not” la tenis de masă – ediția a
VII-a, turneu de tip A (cu participarea jucătorilor din toată ţara), la secțiunile „Amatori” și „Open”,
organizat de domnul Pețenchi Edmond în colaborare cu Primăria municipiului Roman, competiția
fiind înscrisă în Calendarul AmaTur 2017. Primăria și Consiliul Local au contribuit cu un sprijin
financiar la buna organizare a acestui eveniment.
- Manifestări organizate în cinstea aniversării Armatei României în luna octombrie 2017 - La
invitația colonelului Aurelia Tița, comandantul Bazei 3 Logistică „Zargidava”, primarul Lucian
Micu a participat pe 24 octombrie, la Cercul Militar, la seara duhovnicească „Altarul credinței –
legătura sfântă între Armată și Biserică”, un eveniment creat în preambulul Zilei Armatei. În data de
25 octombrie, de Ziua Armatei Române, conducerea Primăriei municipiului Roman a participat, la
invitația comandantului Bazei 3 Logistică „Zargidava”, la ceremonialul militar-religios, ce a avut
loc la Monumentul Eroilor din Cimitirul „Eternitatea”. După slujba de pomenire a celor care s-au
jertfit pentru eliberarea teritoriului României de ocupația străină, oficialitățile au ținut scurte
cuvântări și au depus coroane de flori. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare. Pe
25 octombrie, la Cercul Militar din Roman, a avut loc Simpozionul „Romanul – 100 de ani de
istorie militară, de la 1917 la 2017”și s-a organizat o expoziție de fotografii cu aspecte din trecutul
de luptă al Armatei României. La eveniment au luat parte primarul Lucian Micu si viceprimarul
Roxana Iorga. Alături de manifestările dedicate Zilei Armatei, simpozionul a avut menirea de a
marca și împlinirea a 15 ani de la înființarea Batalionului 43 Aprovizionare şi Transport «Roman I
Muşat». În data de 27 octombrie, în cazarma unităţii a avut loc ceremonialul militar şi religios cu
ocazia sărbătoririi a 15 ani de la înfiinţarea unităţii și dezvelirea plăcii aniversare. Pentru buna
desfășurare a activităților organizate în cinstea aniversării Armatei României, Primăria și Consiliul
Local au acordat un sprijin financiar de 2.000 de lei.
- Târgul „Expofashion” ediția a II-a - În perioada 25-29 octombrie, a avut loc în Piața Roman-Vodă,
Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte „Expofashion” Roman - ediția de toamnă, eveniment
organizat de Primăria municipiului Roman, Consiliul Local Roman și Camera de Comerț și
Industrie Neamț.
- În data de 2 noiembrie, primarul Lucian Micu și viceprimarul Roxana Iorga au participat la Zilele
Colegiului Tehnic „Danubiana”, la împlinirea a 43 de ani de activitate, alături de cadrele didactice și
de elevi. Echipa de la Colegiul Tehnic „Danubiana” i-a întâmpinat pe invitați cu de produse
pregătite în laboratoarele școlii.
- În data de 3 noiembrie, la împlinirea a 185 de ani de existență a Școlii Gimnaziale „Vasile
Alecsandri”, primarul Lucian Micu a transmis elevilor și profesorilor un călduros „La mulți ani!” și
să poarte cu mândrie numele Romanului oriunde, pe drumul vieții.

- În data de 13 noiembrie, a avut loc prima ședință de lucru din anul școlar 2017-2018 a Consiliului
Consultativ pe Probleme de Tineret (CCPT) al Municipiului Roman. La întâlnire au participat cei
56 de membri ai Plenului CCPT, consilierii educativi din fiecare unitate de învățământ și
viceprimarul Roxana Iorga. Cu acest prilej a fost validată noua componență a Consiliului
Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Roman, a fost ales președintele și secretarul
CCPT și s-a prezentat raportul privind percepția tinerilor din Municipiul Roman.
- În data de 22 noiembrie, primarul Lucian Micu a participat la Muzeul de Istorie Roman la cea de a
VI-a ediție a Simpozionului Regional Științific „Incursiune în istoria învățământului românesc”, în
spiritul promovării imaginii școlii românești, a valorilor istoriei locale și naționale.
- În data de 28 noiembrie, primarul Lucian Micu a participat la Colegiul Tehnic „Petru Poni”, la
festivitatea de premiere a ediției a II-a a Concursului județean „Toamna în culori și imagini”, unde a
discutat cu cei mai talentați elevi. Primăria și Consiliul Local Roman a sprijinit financiar acest
proiect care a pus în valoare imaginația copiilor noștri, susținând și promovând acest eveniment.
- În data de 28 noiembrie, primarul Lucian Micu a participat la vernisajul expoziției „Călătorie în
imaginar”, de la RomanArt Gallery, unde au fost prezentate operele semnate de artiștii Petru
Diaconu și Bogdan Enache, prezentate de poetul și criticul de artă Emil Nicolae.
- Ziua Națională a României - Primăria municipiului Roman a organizat, în data de 1 decembrie, în
Piața Roman-Vodă, manifestările prilejuite de împlinirea a 99 de ani de la Marea Unire. Cu acest
prilej, la Roman a fost prezentă și o delegație din partea orașului Ștefan Vodă, din Republica
Moldova, care este înfrățit cu municipiul Roman. Imnul României a fost interpretat de Ioana Mîrți,
acompaniată de Ștefan Buzdugan la pian. La eveniment au fost invitați să ia parte reprezentanții
tuturor cultelor religioase din municipiu, care, după ceremonialul religios, au transmis un scurt
mesaj romașcanilor. După intonarea imnului României și ceremonialul religios, au urmat
alocuțiunile oficialităților. După încheierea evenimentului cu defilarea Gărzii de Onoare, romașcanii
au fost invitați la corturile din parcarea Primăriei la o porție de mâncare tradițională și o băutură
caldă.
- Inaugurarea Sătucului lui Moș Crăciun - În perioada 1 decembrie 2017 – 28 februarie 2018, în
colaborare cu S.C. VIOBETI COMIMPEX SRL București, a avut loc în Piața Roman-Vodă
evenimentul „Sătucul lui Moș Crăciun”, care a cuprins două componente majore: Târgul de iarnă,
dedicat produselor de sezon în perioada 1.12.2017-31.12.2017 și Patinoarul amenajat în perioada
1.12.2017-28.02.2018. Pe toată perioada funcționării patinoarului, cetățenii din municipiul Roman
și din împrejurimi, începători sau avansați, au putut beneficia de serviciile de agrement oferite și să
închirieze patine de gheață de la căsuța amplasată lângă patinoar.
- În data de 2 decembrie, la Roman a avut loc Turneul de tenis ,,Trofeul SMIRODAVA”, competiție
de categoria A pentru copii de 12 ani, fete și băieți, înscrisă în calendarul competiţional al FRT și a
fost organizată de Asociaţia Club Sportiv ,,SENSE” Roman cu sprijinul financiar al Primăriei și
Consiliului Local Roman.
- Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități (International Day of People with Disability) este
marcată în fiecare an la 3 decembrie, iar cu acest prilej, primarul Lucian Micu și viceprimarul
Roxana Iorga au participat la evenimentul dedicat acestei zile la Asociația de Sprijin a Copiilor cu

Handicap din România – filiala Neamț, care numără peste 60 de membri, în principal copii, care au
nevoie de toată atenția și sprijinul întregii comunități.
- Ziua Internațională a Voluntarilor (International Volunteer Day) este celebrată în fiecare an la data
de 5 decembrie, fiind dedicată persoanelor care își dăruiesc timpul, talentul, energia, cunoștințele și
abilitățile în folosul comunității, pentru un viitor mai bun al întregii societăți. Pe parcursul anului
2017, administrația publică locală a primit un sprijin important din partea voluntarilor pentru
următoarele acțiuni: Luna Pădurii (15 martie–15 aprilie) – campanie de plantare a 3.800 de puieți,
Earth Hour - Ora Pământului, desfășurată sub motto-ul „Dăruieşte naturii energia ta”, ediția a IX-a
(25 martie), Concursul local „Curăţenia de primăvară începe cu noi, pentru noi!”, ediția a VIII-a (13
martie–16 aprilie), Campania „Prețuiește viața, prețuiește natura!” (6 aprilie) – campanie de
plantare a 5.000 de puieți din specia molid, Ziua Pământului (22 aprilie), Săptămâna Naţională a
Voluntariatului, ediția a XVI-a (9-13 mai), Săptămâna Europeană a Mobilităţii, ediția a VII-a (16–
22 septembrie) și Ziua Mondială a Curăţeniei (23 septembrie). Cu prilejul Zilei Internaționale a
Voluntarilor, Biblioteca „George Radu Melidon” a găzduit în data de 5 decembrie prima ediție a
Galei Voluntarilor, un proiect de recunoaștere a meritelor voluntarilor care s-au implicat activ în
activitățile bibliotecii și au încurajat acțiunile socio-culturale. Primăria municipiului Roman a
mulțumit tuturor voluntarilor care s-au implicat activ în toate proiecte iniţiate pe parcursul anului
2017.
- Pe 5 decembrie, Academia Historico-Juridico-Theologică „Petru Tocănel” a încheiat șirul de
conferințe cu tema „Meriți să fii fericit”. În anul 2017, invitații fiecărui eveniment au reușit să aducă
în prim plan preocupări importante pentru oameni, pentru societate, pentru viitor. Primarul Lucian
Micu i-a felicitat pentru efortul și mai ales pentru sufletul pus în a organiza astfel de acțiuni de
dezbatere și reflecție și a promis să fie mereu prezent alături de cei care doresc să țină cufărul
spiritualității deschis pentru toate sufletele care vor să construiască o comunitate frumoasă.
- În data de 7 decembrie, primarul Lucian Micu a participat la Muzeul de Istorie Roman la
Colocviul cu tema „Ocupațiile femeii între tradiție și modernitate” și lansarea volumului „Maria
Ropală Cicherschi – prima femeie medic legist”, semnată de profesor universitar doctor Dana Baran,
un exercițiu despre importanța femeii în societate și în dezvoltarea comunității.
- În data de 7 decembrie, la Casa de Cultură, primarul Lucian Micu a ascultat și scris în „Povestea
celor 60 de zâmbete”, un eveniment caritabil menit să sprijine activitatea Asociației Copiilor cu
Handicap Fizic din România
- În data de 10 decembrie a avut loc premierea celor mai mici dintre înotători care s-au întrecut la
Cupa „1 Decembrie” la înot, iar primarul Lucian Micu le-a oferit diplome și medalii.
- În data de 10 decembrie, primarul Lucian Micu a participat la deschiderea oficială a activității
Fundației „Anton Durcovici” care a avut loc la Biserica „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Roman.
El i-a felicitat pe inițiatorii acestui proiect pentru implicare și pentru modul în care au decis să
dăruiască fapte bune pentru comunitate, prin deschiderea, din anul următor, a unei grădinițe, iar mai
apoi a unei școli catolice.
- În data de 16 decembrie, în prezența a numeroși iubitori de cultură din mai multe zone ale țării,
primarul Lucian Micu a participat la Biblioteca „George Radu Melidon”, la comemorarea a 30 de

ani de la moartea criticului literar Mircea Scarlat, căruia i-a fost dedicat Festivalul Național de
Receptare Critică a Poeziei ce-i poartă numele.
- În data de 17 decembrie, primarul Lucian Micu a participat la serbarea de Crăciun organizată de
Do Mi Dance, devenită în anul 2017 Școală de Arte, un eveniment la care, din nou, talentul și
pasiunea au ieșit în evidență și au fost apreciate de toți invitații.
- În data de 18 decembrie a avut loc Festivalul Minorităților Romașcane, ediția a II-a, cu
participarea Uniunii Armenilor din România, filiala Roman, a Comunității elene din Roman, a
Comunității evreilor din Roman, Comunității rușilor lipoveni, Asociației Rromilor romașcani,
Liceului Teologic „Episcop Melchisedec”, Societății Culturale „Clepsidra” în parteneriat cu
Primăria municipiului Roman.
- În data de 18 decembrie, viceprimarul Roxana Iorga și tinerii din cadrul Consiliului Consultativ pe
Probleme de Tineret al municipiului Roman au fost la Centrul de Educație Incluzivă, pentru a-l
ajuta pe Moș Crăciun să împartă cadourile strânse în cadrul campaniei „Dăruiește zâmbete”. Din
generozitatea elevilor din toate unitățile de învățământ s-au strâns peste 1.500 de jucării de pluș.
Fiecare copil din Centrul de Educație Incluzivă a primit în dar câte o jucărie. Jucăriile rămase au
fost împărțite către alți copii care provin din medii defavorizatei. Conducerea Primăriei
municipiului Roman a mulțumit tuturor celor care s-au implicat să aducă zâmbete în sufletul
copiilor.
- În data de 17 decembrie, primarul Lucian Micu s-a aflat în mijlocul Comunității evreiești, la
sărbătoarea de Hanuka, cunoscută ca „Sărbătoarea luminilor”. Împreună cu membrii altor
comunități și a unor invitați de seamă, a participat la ceremonia de aprindere a lămpii sfinte Menora.
Pe parcursul celor opt zile, cât durează Hanukka, fiecare familie de evrei are datoria spirituală de a
aprinde câte o lumânare, pentru a comemora victoria împotriva armatelor elene.
- În data de 20 decembrie, a avut loc ultima conferință de presă din anul 2017, prilej cu care
primarul Lucian Micu a mulțumit presei pentru sprijinul acordat pe tot parcursul anului 2017 în a
evidenția activitatea administrației locale și de a puncta, atunci când a fost cazul, situații ce au putut
fi îmbunătățite, pentru binele comunității. Cu acest prilej, copiii de la grupa mare de la Grădinița cu
program prelungit nr. 5, coordonată de Școala gimnazială „Vasile Alecsandri”, i-au colindat pe
jurnaliști și le-a urat tuturor un an nou cât mai bun.
- În data de 20 decembrie, ca în fiecare an, Primăria municipiului Roman a organizat un eveniment
dedicat familiilor romașcane care, pe parcursul anului 2017, au sărbătorit 50 de ani de căsătorie. Cu
acest prilej, 57 de familii care au sărbătorit în anul 2017 Nunta de Aur au fost premiate și felicitate
de conducerea Primăriei municipiului Roman. Primarul Lucian Micu le-a mulțumit celor prezenți
pentru exemplul de bună înțelegere, iubire și respect pe care îl oferă celor din jur.
- Concursul „Bucuria iernii, la Roman” a fost o competiție organizată în perioada 1–20 decembrie
de administrația publică locală, pentru a-i încuraja pe romașcani să-și amenajeze cât mai frumos
vitrinele magazinelor, curțile caselor și balcoanele/ferestrele, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Cei
care au primit cel mai mare număr de aprecieri au fost desemnați câștigători și au fost acordate câte
trei premii la trei secțiuni: cea mai frumoasă vitrină, cel mai frumos balcon/fereastră și cea mai
frumoasă casă/curte. Locul I a primit un sticker cu cea mai frumoasă vitrină/casă/balcon, un brad
natural, un abonament pe 3 luni la bazinul de înot, un coș cu bunătăți, locul II a primit un

abonament pe 2 luni la bazinul de înot și un coș cu bunătăți, iar locul III a fost răsplătit cu un
abonament de o lună la bazin și un coș cu bunătăți. Câștigătorii de la cele trei secțiuni au fost
invitați în data de 21 decembrie la ședința festivă de final de an a Consiliului Local și au fost
premiați în prezența consilierilor locali.
- Ziua Eroilor Revoluției a fost comemorată în data de 22 decembrie la Cimitirul „Eternitatea”.
După slujba de pomenire, conducerea Primăriei, cea a Armatei și a Asociației Revoluționarilor au
depus coroane de flori la mormântul subofițerului Fănel Ciupitu care a murit împuşcat, la numai 33
de ani, la Buzău, în incinta comandamentului, pe 23 decembrie 1989.
- Microrevelion la Casa Bunicilor - în data de 22 decembrie, primarul Lucian Micu și viceprimarul
Roxana Iorga au asistat la programul artistic pregătit pentru persoanele îngrijite la Casa Bunicilor,
pentru care Direcția de Asistență Socială le-a organizat un microrevelion. Moș Crăciun a venit cu
daruri pentru bunici, iar atmosfera și buna dispoziție au fost întreținute de Alecu Band, Ionela
Mardare, Ana Maria Dancă, Asociația Club Sportiv A&M, Ciprian Donici și Formația Favorit.
- În data de 23 decembrie a avut loc evenimentul Ice Party la Patinoarul amenajat în Piața RomanVodă. Prima parte a evenimentului a fost destinată în special copiilor, invitații de onoare la petrecere
fiind personajele de poveste Olaf, Elsa, Mickey, Minnie și Pluto. După amiază au concertat live
tineri artiști iar DJ Cips a antrenat atmosfera până la sfârșitul serii cu muzică de petrecere și
concursuri pe gheață.
- Ca în fiecare an în Ajunul Crăciunului, Caleașca lui Moş Crăciun a poposit în data de 24
decembrie în cartierele Romanului unde moșul a împărţit pachete-cadou copiilor prezenți pe traseu.
- În data de 29 decembrie a avut loc în Piața Roman-Vodă cea de a VIII-a ediție a Festivalului de
Datini și Obiceiuri „Roman Metropolitan”. Romașcanii au putut urmări o paradă de măști și
costume tradiționale, dansuri populare, obiceiuri tradiționale de iarnă din municipiul Roman și din
comunele învecinate, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”:
Bozieni, Doljeşti, Gherăeşti, Horia, Icuşeşti, Moldoveni, Pânceşti, Stăniţa, Timișești, Trifești și
Văleni.
- Revelion 2018 - Mii de romaşcani au sărbătorit trecerea în Noul An 2018 printr-o petrecere
organizată de Primăria Municipiului Roman în Piaţa Roman-Vodă. Spectacolul de Revelion a
început de la 21.45, când pe scenă a urcat Margareta Clipa. Apoi a urmat programul de muzică
populară al interpretului Ștefan Enășel. Un alt invitat de marcă a fost What’s Up, care a urcat pe
scenă începând cu ora 23.15. La miezul nopții a avut loc un spectacol de artificii urmat de recitalul
artistei Ruby care a încheiat petrecerea de Revelion. Ca-n fiecare an, participanții la petrecerea din
centrul orașului au primit gustări și șampanie.

RELAŢII EXTERNE ȘI DE COLABORARE ÎN ANUL 2017
- În data de 7 februarie, primarul Lucian Micu a semnat Acordul de parteneriat în cadrul proiectului
Enerselves - pentru autonomia energetică a clădirilor, finanțat prin Programul de Cooperare
Interregională INTERREG EUROPE. Liderul acestui proiect a fost Agenția pentru Energie a
Regiunii Extremadura din Spania, iar în proiect, Romanul a fost partener, alături de agenții locale
similare din Suedia, Polonia, Malta și Italia. Ca urmare a semnării acestui Acord, primarul Lucian

Micu a participat la prima întâlnire a grupului de lucru, în zilele de 22 și 23 februarie, la Agenţia
pentru Energie a Regiunii Extremadura din Spania. Enerselves urmărește să implementeze măsuri
prin care să se asigure autonomia energetică și creșterea eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale, a celor publice și a sistemelor de iluminat public, prin utilizarea de fonduri europene
nerambursabile.
- În perioada 22–23 februarie, primarul Lucian Micu a participat în Spania la proiectul Enerselves.
În cadrul proiectului au avut loc întâlniri cu partenerii Municipiului Roman în programele
conservării energiei durabile din Spania, Suedia, Malta, Polonia și Italia și au fost prezentate
modele de bune practici. Seminariile de la Universitatea din Extremadura, din Spania, dar și vizitele
pe teren la obiective independente energetic au demonstrat că și la Roman pot fi dezvoltate
programe europene. De altfel, municipiul Roman a fost dat ca exemplu de bune practici pentru pașii
importanți făcuți în acest sens: microhidrocentrala de pe râul Moldova, dar și clădirile de utilitate
publică unde energia este asigurată cu panouri solare. Aceste programe vor fi continuate, în special
cele cu panouri solare, mai ales având posibilitatea finanțării din fonduri europene.
- În data de 26 aprilie, primarul Lucian Micu a participat la București, la Conferința internațională
„CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION FORUM”, alături de membri ai Guvernului,
reprezentanți ai ambasadelor străine la București, primari ai marilor orașe ale Europei, Romanul
fiind nominalizat printre orașele de prim rang ale României, cu o administrație care permanent
caută soluții pentru creșterea calității vieții, pentru ca cetățenii săi să simtă un grad de satisfacție
crescut, la ei acasă.
- În perioada 15–16 mai, primarul Lucian Micu a participat la Conferința Europeană a Calității ediția a IX-a, organizată în La Valletta, Malta, pentru prezentarea proiectului de bună practică
„ROMAȘCANII DECID!” - Evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea lor în procesul
decizional. Ca reprezentant al municipiului Roman, primarul a participat alături de delegaţii din 26
de ţări europene la conferința internațională, organizată în cadrul Reţelei Europene de Administraţie
Publică. Timp de două zile s-a discutat despre ce presupune un management eficient al resurselor
umane în sectorul public, despre impactul sectorului public asupra societății, despre cum poate o
administraţie locală să furnizeze servicii inovatoare pentru cetățeni și despre transparenţa în
administrație. În a doua zi a Conferinței Europene a Calităţii, în cadrul discuțiilor despre o
guvernare deschisă și transparentă, primarul Lucian Micu a prezentat proiectul „Romașcanii decid!”,
un demers prin care s-a urmărit atragerea locuitorilor orașului în stabilirea de priorități și evaluarea
gradului lor de satisfacție privind relația cu Primăria Roman. La Roman, vocile cetățenilor au fost
auzite, iar ideile acestora au fost luate în considerare, lucru apreciat de membrii Reţelei Europene de
Administraţie Publică (EUPAN), prezenți la această conferință.
- Fostul administrator public al Municipiului Roman, Ovidiu Bojescu, a reprezentat Romanul într-o
vizită de studiu organizată în Suedia, în perioada 16-18 iunie, alături de reprezentanții Agenției de
Dezvoltare Regională Nord-Est. Cu acest prilej, au avut loc întâlniri de lucru la mai multe obiective
din zona Malmo. Romanul a fost invitat în acest proiect ca urmare a exemplului de bună practică și
de implementare cu succes a investiției de realizare a microhidrocentralei de pe râul Moldova, un
obiectiv care, din punct de vedere tehnic, este unic în România.
- La invitaţia Adunării de afaceri a Europei (Europe Business Assembly), în perioada 3–4 iulie,
primarul Lucian Micu a fost invitat în Elveţia, la Lucerna, unde a avut loc Conferința „Excelența în

calitate”. Cu această ocazie, municipiul Roman a primit Steagul şi Certificatul internațional pentru
investiții și atractivitate inovatoare, Consiliul EBA recunoscând oraşul nostru ca având un potențial
ridicat de investiții și fiind o regiune de dezvoltare prioritară.
- În perioada 17–19 septembrie 2017, primarul Lucian Micu și consilierul local Bogdan Costinel
Andrieș au participat la cea de a treia Ceremonie anuală a Summit-ului Alianței Mondiale a Păcii
Religiilor (WARP) care a avut loc în Seul, Republica Coreea. Manifestarea anuală a fost găzduită de
Organizația Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light și de The International Women’s
Peace Group și s-a desfășurat la Centrul Expozițional și de Conferințe COEX din Seul. În cadrul
evenimentului au avut loc o serie de manifestări precum: Conferința pentru promovarea și
susținerea Declarației de pace și încetarea războiului, Forumul liderilor religioși, Forumul Global
Media pentru Pace, având drept scop reafirmarea aspirației și responsabilităților noastre pentru o
lume fără războaie și punerea în practică la nivel local a Declarației de pace și de încetare a
războiului.
- În data de 4 octombrie, Romanul a primit vizita unei delegații internaționale, în cadrul proiectului
Empowering, finanţat prin Programul Orizont 2020. În acest context, ADR Nord-Est a organizat o
vizită de studiu la proiectele privind energia durabilă implementate de Primăria municipiului
Roman, fiind analizate mai multe obiective, printre care microhidrocentrala și clădirile care folosesc
panouri fotovoltaice pentru producerea energiei termice (Ștrandul, Sala Polivalentă, LPS și Spitalul
Roman). La eveniment a participat o delegaţie internaţională din regiunile Marche (IT), Istria (HR),
Macedonia Centrală şi Atena (partener de nivel naţional) (GR), Ungaria de Nord (HU), Andaluzia
(Spania) și Suedia (partener de nivel naţional), precum și un consultant pe energie durabilă din
partea Comisiei Europene. În cadrul vizitei, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Roman,
primarul Lucian Micu a prezentat delegației strategia, planurile, proiectele şi rezultatele Romanului
pentru energie durabilă.
- În perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2017, la invitația primarului Lucian Micu, o delegație din
orașul Ștefan Vodă, Republica Moldova, condusă de primarul Anghel Gheorghe Vasile, a fost
prezentă la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale a României la Roman, pentru a
continua legăturile stabilite prin Pactul de Amiciție semnat în 17 mai 2013 cu urbea mușatină, în
vederea colaborării permanente în domeniul cultural, artistic, sportiv, turistic și a întăririi legăturilor
dintre locuitorii celor două orașe precum și a promovării unor relații economice reciproc
avantajoase.

Serviciul Monitorizare Control și Marketing Instituțional
BIROUL MONITORIZARE MEDIU a asigurat desfășurarea activităților specifice pentru
monitorizarea factorilor de mediu, a serviciilor comunitare de utilități publice și totodată a inițiat
sau s-a implicat în acțiuni de implementarea noilor cerințe pentru îmbunătățirea climatului
microurban sau pentru conștientizarea și educarea cetățenilor cu privire la protecția mediului.
Astfel, COMPARTIMENTUL CALITATE MEDIU:


A instrumentat un număr de peste 475 adrese (solicitări şi răspunsuri ce ridicau diferite
probleme de mediu).



A întocmit peste 44 de raportări către instituţii, precum:

1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ – gestionarea deşeurilor municipale şi asimilabile
problematica de mediu, informaţiile de mediu furnizate la cerere, gestionarea deșeurilor de
ambalaje,
gestionarea depozitării deşeurilor municipale şi asimilabile, gestionarea
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE).
2. Garda Naţională de Mediu Comisariatul Neamţ – raportarea cheltuielilor şi investiţiilor în
domeniul protecţiei mediului.
3. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - colectarea selectivă a deşeurilor generate în
instituție, conform Legii nr. 132/2010.
4. Institutul Naţional de Statistică – cheltuieli pentru protecţia mediului şi gestionarea
deşeurilor municipale şi asimilabile.
5. Sistem Integrat de Mediu – domeniul sol/subsol, deşeuri ambalaje, inventar emisii
atmosferice, statistică deşeuri, uleiuri, INEGES şi EPRTR.


A reactualizat registrul cu informaţiile de mediu şi au fost transmise către Agenţia de
Protecţia Mediului Neamţ datele solicitate.



A asigurat centralizarea, prelucrarea, transmiterea de date pentru realizarea Planului de
Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Roman;



A iniţiat /coordonat/participat la desfăşurarea unor proiecte educaționale și tematice realizate
cu instituții de învățământ, ONG-uri și operatori economici:

1. ORAȘE VERZI –REGIUNI VERZI implementat în parteneriat cu Terra Mileniul III, R 20
– Regions of Climate Action şi Asociaţia Municipiilor din România ,,Contribuția
autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România” prin care
Municipiul Roman și-a definitivat Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și a fost
premiat pentru cele 363, 4 tone de CO2 care au fost reduse prin proiectele verzi
implementate, cu Certificatul Carbon Offset în cadrul Conferinței Internaționale
„Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România” –
Simpozionul internațional Orașe Verzi – Regiuni Verzi, 8-9 martie 2017, București;
2. Luna pădurii – Campania ,, PREȚUIEȘTE VIAȚA, PREȚUIEȘTE NATURA” implementat
în parteneriat cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, Fundaţia „Episcop Melchisedec” , în
perioada15 martie - 15 aprilie 2017, cu implicarea a peste 580 voluntari (elevi, reprezentanţi
ai ONG-urilor şi ai unor operatori economici), pentru plantarea unui număr de 5.000 de
molizi pe aliniamentele stradale Smirodava, Profesor Dumitru Martinaş, Alexandru cel Bun,
Victor Hugo, Bogdan Dragoș, parţial Artera Roman Est, de-a lungul gardului din Complexul
Sportiv şi de Agrement „Moldova” şi în Parcul municipal Roman;
3. Ora Pământului – DĂRUIEȘTE NATURII ENERGIA TA!, ediția a IX-a, prin care
Municipul Roman s-a alăturat celor 7000 de orașe participante la evenimentul Earth Hour, în
data de 25 martie 2017, cu participarea a peste 350 voluntari și cetățeni de toate vârstele care
au aprins candele la întreruperea iluminatului ornamental de la principalele obiective ale
municipiului și a iluminatului public pe sectorul Hotel Roman Plaza- Giratoriul Florilor și

au participat la desfășurarea unui amplu tur ciclistic pe traseul Piața Roman-Vodă – b-dul
Roman-Mușat – str. Bogdan Dragoș – b-dul Republicii – str. Primăverii – str. Ion Nanu – str.
Mihai Viteazul – str. Eternității – b-dul Republicii – str. Ștefan cel Mare – str. Dobrogeanu
Gherea – b-dul Roman Mușat – Piața Roman-Vodă.
4.

ROMANUL, CASA NOASTRĂ, ce a constat în organizarea ediției a VIII-a a concursului
local de primăvară, în perioada 15 martie – 14 aprilie 2017, eveniment la care s-au înscris 53
de participanți ( 13 instituții școlare, 36 asociații de proprietari, o instituție publică și trei
persoane fizice, câștigătorii fiind premiați , cu ocazia Zilelor Orașului, în data de 17 mai
2017.

5. ,, Foișorul cu povești – PROGRAMUL ROMAN 3D, implementat la inițiativa ONG-ului
KULT HUB, în 9 iunie 2017, prin care au fost dezbătute diverse subiecte legate de mediu,
principalele teme fiind: cauzele şi efectele încălziririi globale, reciclarea şi impactul
deşeurilor nereciclate asupra naturii şi cum putem trăi “verde“ în oraşul nostru și s-a
dezvoltat conceptul de ,, bibliotecă vie” în zona foişoarelor din cadrul Complexului Sportiv
şi de Agrement ”Moldova”.
6. ,,O mobilitate nepoluantă, partajată și inteligentă”prin care municipiul Roman în parteneriat
cu Asociația Mușatinii din Roman și ONG-ul KULT HUB a organizat, în perioada 16 – 22
septembrie 2017, a VII-a ediție a Săptămânii Europene a Mobilităţii la Roman
7. Ziua mondială a curățeniei, organizată în data de 23 septembrie 2017, pentru ecologizarea
malului stâng al râului Moldova, prin implicarea a peste 350 voluntari ( elevi de liceu și
gimnaziu), în parteneriat cu A.P.M. Neamţ şi G.N.M. - Comisariatul Judeţean Neamţ,
8. EMPOWERING, proiect finanțat prin Programul Orizont 2020 de către Agenția de
Dezvoltare Regională Nord.Est, municipiul Roman fiind implicat, în 04 octombrie 2017 în
organizarea vizitei de lucru și a seminarului transnațional privind planificarea teritorială
pentru energie durabilă și adaptare la schimbările climatice și exploatarea potențialului
instrumentelor financiare inovative pentru investițiile în aceste domenii, în cadrul căruia
delegați din regiunile Marche (Italia), Istria (Croația), Macedonia Centrală și Atena (Grecia),
Ungaria de Nord (Ungaria), Andaluzia (Spania) și Suedia au vizitat obiective care generează
energie verde şi/sau care folosesc surse de energie regenerabilă pentru producerea energiei
termice prin proiecte implementate de Municipiul Roman în domeniul energiei durabile și al
eficienței energetice: Microhidrocentrala de pe râul Moldova, Complexul Sportiv și de
Agrement “Moldova”, Sala Sporturilor, Biblioteca Municipală “George Radu Melidon”. Din
delegația străină a făcut parte și Dimitrios Sofianopoulos, Ofițer de Politică în cadrul DG
Energy a Comisiei Europene dar și reprezentanți ai administrațiilor locale care au preluat de
la municipiul Roman o serie de idei de proiecte pe care le vor aplica în zonele de unde
provin.
9. Campania de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice (D.E.E.E.),
desfășurată în parteneriat cu Asociația Română pentru Reciclare – RoRec, în 4-7 octombrie
2017, prin care s-au colectat 402 D.E.E.E., în greutate de peste 6 tone.
Din
31.12.2017:

monitorizările efectuate în cursul anului 2017 prezentăm următoarele date la

Serviciul de alimentare cu apă
Serviciul public de alimentare cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate este gestionat de
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA“ NEAMŢ ca şi Autoritate Delegantă şi
Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ, în calitate de Operator regional, prin contractul nr.28/
10.08.2009, încheiat în baza HCL nr.106/06.08.2008, HCJ nr.62/29.04.2009, componenta –
colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale fiind rămasă în sarcina municipiului Roman .
Situaţia principalilor indicatori analizaţi se prezintă astfel:
%
Indicator

31.12.2016 31.12.2017
UM

( 2017/2016*100)

Procentul probelor conforme cu calitatea %
apei potabile din total probe analizate

100

100

0

Cantitatea de apă potabilă facturată

Mii mc 4534,133

4121,106

90,89

Rețele cu vechime < de 36 ani

km

19,60

19,69

100,46

86,57

86,57

0

9825

9965

102

-generale (companie)

5295

5367

102

-populație

4530

4598

102

Numărul locuitorilor cu acces la serv. apă nr

50713

70222

139

-prin branșament comun ( asociații prop.)

42961

59488

139

-prin branșament individual ( case)

7752

10734

139

Numărul locuitorilor debranșați temporar nr
de la rețeaua de apă

29

56

194

Nr.branşamente noi înregistrate

nr

81

68

84

Nr.întreruperi accidentale în furnizarea nr
serviciului de apă

22

5

23

Nr.intervenții/ lucrări efectuate la rețeaua nr
de distribuție a apei

301

247

82

Nr. sesizări şi reclamaţii înregistrate pentru nr
alimentarea cu apă

170

110

65

Prețul apei potabile (TVA 9%)

lei/mc

3,88

3,88

0

Tariful de canalizare (TVA 20%)

Lei/mc 3,65

3,65

0

4821

104

> de 36 ani
Nr.total de branşamente la reţeaua de apă

Nr.total de
canalizare

racorduri

la

reţeaua

nr

de nr

4643

Nr.racorduri noi la reţeaua de canalizare

nr

92

179

195

43.618

63.233

145

6558

9507

145

37060

53726

145

Lungimea totală a rețelei de colectare și km
evacuare ape uzate orășenești

70,22

70,55

101

Rețele de canalizare cu vechime < de 48 km
ani

17,22

17,50

102

52,99

52,99

-

Nr.intervenţii /lucrări efectuate la reţeaua nr
de canalizare

1272

996

79

Nr. sesizări şi reclamaţii înregistrate pentru nr
canalizare și activitate reclamată

88

91

104

Nr.total de locuitori cu acces la serviciul de nr
canalizare din care:
-

prin racord individual(case)

-

prin racord colectiv ( asociații
prop.)

> de 48 ani

Referitor la Componenta ,,Depozitarea controlată a deşeurilor municipale”, aprobată prin
HCL nr. 15/2011 extinsă şi prelungită prin acte adiționale anuale, prin HCL nr.73 din 30.03.2017 s-a
decis sistarea depunerilor în depozitul temporar Roman
Situaţia indicatorilor analizaţi pentru Serviciul public de salubrizare (gestionat de către operatorul
de salubritate S.C. ROSSAL S.R.L) se prezintă astfel:
Creştere
INDICATOR

2016

Nr.total de locuitori care beneficiază de servicii de colectare
35615
deşeuri municipale(pe bază de contract)

2017

35562

/descreștere
-53

Nr.contracte active pe categorii de utilizatori:
- (micro) asociaţii de proprietari

86

86

- locuinţe individuale

3452

3422

-30

- societăţi comerciale

565

508

-57

28

29

+1

Nr.contracte active pentru deşeuri de ambalaje încheiate cu
persoane juridice
Nr.eurocontainere
operaţionale

1100

l

pentru

deşeuri

menajere

274

Nr.eurocontainere 1100 l pentru deşeuri colectate selective 114

0

104

-170

98

-16

operaţionale
Nr.reparaţii la eurocontainere

146

171

25

Nr.coşuri stradale operaţionale

1275

1250

-25

Nr.reparaţii la coşuri stradale

163

659

496

Procent de neîncasare a serviciilor facturate (%)

15,64

17,45

1,81

Nr.sesizări şi reclamaţii

2

5

3

Serviciul de transport public local de persoane este exercitat în baza Regulamentului pentru
efectuarea serviciilor de transport local, Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local şi
al traseelor aprobate prin HCL nr.18/2008 cu modificările din H.C.L. nr. 51, 126, 185/2008;
139/2010; 43, 154/2011; 150/2012; 80, 126,167, 193/2015 și 205 , 274/ 2017, prin operatorii SC
Anca Transport SRL , S.C. Pristyl SRL și SC Minimal Com SRL (numai până la 01.06.2017);
Serviciul de transport în regim de taxi este exercitat în baza Regulamentului de organizare și
exercitare a serviciului public de transport în regim de taxi aprobat prin HCL nr. 12/2008, modificat
prin HCL nr.20,109,128/2008, 28,52,221/2009, 17,68,173/2010, 44/2011, 162/2013, 103/2016și
26/2017;
Situaţia indicatorilor analizaţi anul 2017 comparativ cu anul 2016 se prezintă astfel:
INDICATOR

UM

2016

2017

Capacitatea totală a mijloacelor de transport public de persoane

Nr

128

211

Numărul total de curse prevăzut în graficele de circulație

Nr.

65

159

Vechimea medie a parcului de mijloace de transport în comun

ani

20

2

Numărul total al mijloacelor de transport în comun

Nr.

5

10

Numărul total al mijloacelor de transport public prevăzute cu rampă Nr.
pentru persoane cu nevoi speciale

0

9

Numărul total de reclamații înregistrate la transportul public

Nr.

1

0

Tariful întreg al unei călătorii

lei

2

2

Numărul total de autovehicule necesar pentru realizarea serviciului Nr.
public de transport local în regim de taxi

255

255

Societăți de taximetrie care își desfășoară activitatea în municipiul Nr.
Roman

33

38

Numărul total de autovehicule autorizate pentru realizarea serviciului Nr.
public de transport local în regim de taxi, Din care:

253

255

100

75

-

Euro 3

-

Euro 4

103

140

-

Euro 5

50

40

- <de 5 ani:

47

40

- între 5-10:

109

140

- mai mare de 10 ani:

97

75

Numărul maxim de taxiuri utilizate zilnic

253

255

Numărul de taxiuri dotate pentru transportul persoanelor cu handicap
din cadrul fiecărei firme

0

0

Numărul de accidente de circulație produse din vina personalului
propriu (taximetrist)sau al transportatorului autorizat,în timpul activității
de taximetrie

0

0

Despăgubirile plătite de către operatorii de transport/transportatorii
autorizați pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind
desfășurarea serviciului

0

0

Numărul de reclamații ale clienților privind calitatea serviciului

0

0

Numărul mijloacelor de transport cu vechimea

Nr.

Conform prevederilor Legii nr. 38 / 2003, privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere, autovehicule cu o vechime mai mare de 10 ani nu îndeplinesc condițiile de autorizare.
Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân
Prin HCL nr. 129 din 07.07.2017 s-a actualizat Regulamentul de organizare și funcționare, Caietul
de sarcini și Contractul cadru pentru delegarea gestiunii Serviciului public pentru gestionarea
câinilor fără stăpân din Municipiul Roman către S.C. ,, MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman
în calitate de operator, delegare finalizată prin contractul 11944/900/10.07.2017.
Tarifele pentru activitățile specifice serviciului s-au menținut la nivelul celor din anul 2016. Prin
HCL nr.168/2017 s-au aprobat tarife pentru întreținerea câinilor adoptați la distanța și identificarea
prin microcipare și control a câinilor fără stăpân.
Evoluţia activităţilor serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân se prezintă astfel:
SERVICIU

2016

2017

+/-

1

Capturare, transport, preluare câini fără stăpân 530
( cap)

584

+54

2

Deparazitare internă câini fără stăpân ( cap)

476

584

+108

3

Deparazitare externă câini fără stăpân (cap)

476

584

+108

4

Hrana câini fără stăpân (lei)

36953,68

33919,08

-3034,6

5

Eutanasiere ( cap)

522

316

-206

6

Adopţii ( cap)

7

309

+302

7

Cheltuieli totale ( lei )

464453,82

553297,44

+88843,62

Percepția cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice oferite de municipiul Roman în
anul 2017, așa cum rezultă din datele centralizate și prelucrate în Raportul anual de evaluare a
satisfacției cetățenilor municipiului Roman, întocmit pe baza Chestionarului de evaluare a
satisfacției cetățenilor ( document ce a
fost postat electronic, pe site-ul instituțieiwww.primariaroman.ro, unde a fost accesat și completat on-line de către romașcani, dar s-a regăsit
și în mod clasic, tipărit, la Biroul Unic), a fost următoarea:
ILUMINAT PUBLIC
– 9,4%
- 60,4%
– 23,3%
– 5,6%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:
-

Pe str Tineretului luminile sunt foarte slabe, la fel și pe Ştefan cel Mare, noaptea de abia se
disting pietonii;

-

Nu există peste tot.

TRANSPORT PUBLIC
– 6,7%
– 21,1%
– 60,3%
– 10,4%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:
-

Nu este cunoscut traseul/orele/;

-

Nu sunt acoperite multe din zonele/cartierele orașului;

-

Taxiuri vechi, murdare, șoferi obraznici.

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
– 6,0%
- 22,5%
– 53,5%
– 16,5%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:

-

Prețul ridicat al apei și canalizării;

-

Sistări frecvente ale alimentarii cu apă sau presiune foarte scăzută;

-

Consumuri individuale încărcate cu diferența datorată pierderilor de apă / declarării unui

consum nereal ( furt apă) dintre contorul general și suma contoarelor individuale.
SALUBRITATE
– 4,0%
– 39,3%
– 26,7%
– 28,6%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:
-

neasigurarea condițiilor pentru colectarea selectivă;

-

deficiențe la igienizarea și deratizarea platformelor de gunoi;

-

preț ridicat pentru gunoiul menajer

REŢEAUA DE DRUMURI, ALEI, PARCĂRI, TROTUARE, ETC.
– 9,6%
– 48,3%
– 24,8%
– 15,6%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:
-

lipsa unor piste pentru bicicliști;

-

lipsa aleilor în zona Mihai Viteazu;

-

parcări insuficiente în centrul orașului și pe strada M Eminescu;

-

ocuparea abuzivă aparcărilor rezidențiale;

-

parcarea mașinilor pe trotuar;

-

străzi neasfaltate în Cartierul N. Bălcescu.

PARCURI ȘI SPAȚII VERZI, ZONE DE AGREMENT
– 21,0%
– 44,4%
– 22,5%
– 10,4%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:

-

disconfortul creeat de ciori în Parcul Municipal;

-

spații verzi ocupate de mașini;

-

lipsa zonelor de agrement destinate iubitorilor de animale;

-

prezența adolescenților/câinilor în zonele de agrement frecventate de copii;

-

distrugerea mobilierului stradal de către minori/adolescenți;

PIEȚE, BAZAR, OBOR
– 11,5%
– 35,2%
–31,0%
– 20,2%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:
-

ponderea mare a intermediarilor;

-

necesitatea de a optimiza modul de utilizare a spațiului din Hală;

-

prețuri peste media zonei;

-

număr insuficient de locuri de parcare

FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA BAZELOR SPORTIVE
– 16,1%
– 39,4%
–26,0%
– 17,0%
Motive pentru care respondenții au apreciat ca nesatisfăcător acest serviciu:
-

lipsa de activități de pe Stadionul Moldova;

-

temperatura apei din bazin;

-

diversificarea spațiilor pentru desfășurarea unor sporturi specifice (Baseball, role,etc)

BIROUL STRATEGII, CONTROL ȘI MARKETING INSTITUȚIONAL a asigurat
desfășurarea activităților specifice privitoare la implementarea, funcționarea și monitorizarea
Controlului intern managerial la nivelul aparatului de specialitate al primarului, funcționării
Sistemului de management al calității și ale Planului de integritate al municipiului Roman și al
unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020 implementat în structurile aparatului
de specialitate al primaruluiîn conformitate cu cerințele Strategiei Naționale Anticorupție 20162020 și activități specifice domeniilor strategice și de marketing instituțional astfel:
1. Depunerea Cererii de finanțare nr. 5279 din 24.03.2017, în parteneriat cu Fundația
TERRA ”MILENIUL III pentru proiectul ”Creșterea capacității administrative a

Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, cod SIPOCA 105, în
cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, Obiectivul
Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce
optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; Cererea de
proiecte CP4/2017 - Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile
mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității
în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului
calității în autorități și instituții publice 2016-2020. ”,aprobate prin HCL nr. 27/28.02.2017 și
HCL Nr. 51/23.03.2017. Valoarea totală a proiectului 424.342,53 lei, din care contribuția
proprie a municipiului Roman 2% ( 4396,80 lei ), proiect în etapa de reevaluare a
conformităţii administrative şi a eligibilităţii ( contestație 17232/10.10.2017);
2. Elaborarea şi actualizarea materialelor de prezentare şi promovare ale municipiului pentru
Conferința SMART CITY 2017, Proiectul City Hackathon, Conferință Europeană a Calității,
Gala Administrație.ro, Gala Asociaţiei Municipiilor din România, Conferinţa internaţională
“Inovaţie şi calitate în sectorul public”, Gala Fondurilor Structurale, Gala Premiilor
Participării Publice;
3. Actualizarea site-ului instituției, colaborare cu Biroul IT, în vederea respectării cerințelor
Legii 544/2001, Legii 52/2003, a Ghidului privind realizarea paginilor web pentru
administrația publică locală transmis de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei
Informației;
4. Elaborarea documentației și documentelor de actualizare a reglementării Serviciului public
pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman (Studiul de oportunitate
privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea
câinilor fără stăpân din Municipiul Roman Nr.10.429 din 16.06.2017, Regulamentul
Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, Caietul de
sarcini și Contractul-cadru privind delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului
public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Roman, raportul de specialitate
10943/27.06.2017 la proiectul de HCL pentru aprobarea acestora, finalizat prin adoptarea
HCL 129/2017;
5. Elaborarea documentației și a mecanismului de colaborare în cadrul proiectului Re>Patriot;
raport de specialitate nr. 15992 din 18.09.2017 la proiectul de hotărâre cu privire la
aprobarea Protocolului de colaborare dintre UAT Municipiul Roman și Asociația “O șansă
pentru fiecare”;
6. Elaborarea raportărilor privind procesul de implementare a “Strategiei Anticorupție a
Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020”;
7. Evaluarea satisfacției cetățenilor privind calitatea serviciilor oferite de către instituție prin
intermediul chestionarului de evaluare a satisfacției cetățenilor ( document ce răspunde
cerințelor SCIM, SMC și SNA)- postat pe site, prin centralizarea datelor și întocmirea
rapoartelor de evaluare semestriale/ anuale cu privire la calitatea serviciilor prestate de
primărie;

8. Completarea Chestionarelor tematice privind planificarea strategică,
îmbunătățirea
activității administrației publice locale, transparență decizională, promovarea potențialului
investițional solicitate de Prefectură (adresa nr. 17.299/13.10.2017/ monitorizarea stadiului
de realizare a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare); Secretariatul General al
Guvernului (adresa nr. 5737 din 29.03.2017 privind proiectul SIPOCA 35); Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (adresa nr. 18.777 din 31.10.2017
chestionar pe tema creșterii gradului de utilizare a sistemelor și intrumentelor de
management al calității în administrația publică);
9. Elaborarea a 115 documente de corespondență (transmitere solicitări şi emitere răspunsuri
ale solicitărilor către CJ Neamţ, ADR Nord -Est, AMR, ISJ Neamț, DSP Neamț, Centrul de
Transfuzie Sanguină Neamț, Direcția Regională de Statistică Neamț, Camera de Comerț și
Industrie Neamț, unitățile de învățământ);
10. Asigurarea mecanismelor/ cadrului de derulare a activităților/ secretariatului structurilor
Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Roman și coordonarea a 7
întruniri ale plenului acestui for consultativ constituit pe lângă structurile de conducere ale
Municipiului Roman;
11. Monitorizarea etapelor și obligațiilor ce decurg din aderarea Municipiului Roman la
CONVENŢIA PRIMARILOR, completarea și transmiterea on-line a documentelor de
monitorizare a Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Roman pe
platforma http://www.eumayors.eu;
12. Centralizarea, prelucrarea, transmiterea de date pe Platforma SALT - Serviciile
Administrației Publice pentru Tine, dezvoltată în cadrul proiectului "CONSOLIDAREA
CADRULUI PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE ȘI PENTRU
SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII LA NIVEL LOCAL (SPC)" - cod SIPOCA 9 de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
13. Participarea la ședințele Grupului pentru Energie Durabilă- regiunea Nord-Est în cadrul
proiectelor transnaționale pe tema energiei durabile - EMPOWERING și ENERSELVES, în
care Municipiul Roman este beneficiar;
14. Organizarea vizitei de lucru și a seminarului transnațional privind planificarea teritorială
pentru energie durabilă, adaptare la schimbările climatice și exploatarea potențialului
instrumentelor financiare inovative pentru investițiile în aceste domenii, în data 4 octombrie
2017, în cadrul proiectului internațional Empowering,în colaborare cu biroul de
monitorizare mediu.
15. Participarea la caravana de informare POCA, organizată de către Autoritatea de
Management pentru POCA, la data de 25 mai 2017, Suceava;
16. Participarea la dezbaterea ,,Agora – Viitorul Europei”, organizată de către reprezentanța
Comisiei Europene în România și platforma CaleaEuropeana.ro, în data de 1 septembrie 2017,
Piatra Neamț;
17. Continuarea următoarelor campanii și proiecte inițiate în anul 2016:



"ROMAȘCANII DECID!"- evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea acestora în

procesul decizional- prin care s-a oferit cetăţenilor o platformă transparentă de exprimare a opiniilor
cu privire la calitatea și integritatea serviciilor publice, evidențiat cu titlul de bună practică în
administrație la nivel european în cadrul Conferinței Europene a Calității, eveniment organizat în
perioada 15-16 mai 2017, în Malta, în cadrul Rețelei Europene de Administrație Publică (EUPAN);


„ROMAȘCANII SALVEAZĂ VIEȚI!”- ediția a II-a prin care conducerea Municipiului

Roman a dorit să încurajeze locuitorii orașului să doneze sânge și, totodată, să-i conștientizeze de
nevoia permanentă de produse sanguine din unitățile medicale;


„SPUNE-NE CE SĂ SIMPLIFICĂM!”- ediția a II-a inițiativă de debirocratizare a

administrației publice locale, după modelul inițiat de Guvernul României, prin preluarea în mod
constant a sugestiilor de la publicul larg.
18. Inițierea de noi campanii și proiecte:
 „RE>PATRIOT”- implicare activă în proiectul lansat de Romanian Business Leaders, care
își propune să susțină românii ce doresc să revină în țară, cu informații și consiliere pentru acces
rapid la oportunitățile din România;
 OGP-PARTENERIAT PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ prin care Municipiul
Roman și-a manifestat interesul pentru angajarea de politici mai deschise, responsabile și eficiente,
de promovare a transparenţei instituționale și decizionale, de încurajare a participării civice la viaţa
publică și a utilizării noilor tehnologii în administrația publică locală fiind selectat de Ministerul
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru a beneficia de
consultanță în vederea implementării valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP)
la nivel local.
PROIECTE/CAMPANII PENTRU ROMAȘCANI
Sub genericul “SĂ NE ASCULTĂM!” Municipiul Roman a desfășurat o amplă campanie de
consultare publică cu scopul de a implica cetăţenii în activitatea complexă a procesului de
guvernare, transferul continuu de informaţii de la administraţie la cetăţeni, stabilirea unor
instrumente eficiente prin care administraţia a adunat informaţii de la cetăţeni și a prioritizat
investițiile, acțiunile și proiectele.
Proiectul de consultare publică “Să ne ascultăm!” s-a derulat pe mai multe planuri:
dezbateri publice, întâlniri punctuale cu cetățenii în fiecare cartier al orașului, sondaje de opinie pe
rețelele social-media.
La consultările/ dezbaterile publice au fost invitate categoriile socio-profesionale și cetățenii
din municipiu alături de conducerea Primăriei Roman și de specialişti din cadrul instituţiei.
Consultările/ dezbaterile publice au permis tuturor participanților să-și exprime părerile și
recomandările. Organizatorii au întocmit minute ale întrunirilor care au fost aprobate de toţi
participanţii. Participanţii la întâlnirile de consultare publică au fost informaţi cu privire la deciziile
luate şi la modul în care recomandările făcute de părţile interesate pe parcursul procesului au fost

valorificate. Prin intermediul comunicatelor de presă și a conferinţelor de presă susținute de
primarul Lucian Micu au fost aduse la cunoştinţa opiniei publice concluziile şi recomandările
rezultate în urma consultării publice organizate, modul cum au fost ele valorificate.
Cuantificat în cifre, proiectul “Să ne ascultăm!” înseamnă:
-15 consultări/dezbateri publice la care au participat 1.100 de persoane;
-17 întâlniri cu cetățenii în cartierele orașului la care au participat 3.500 de persoane;
- 4 sondaje de opinie la care au răspuns 1.375 de romașcani.
OGP-PARTENERIAT PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ - Municipiul Roman a fost
selectat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în
vederea implementării valorilor Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP) la nivel local.
Municipiul Roman și-a manifestat interesul pentru angajarea de politici mai deschise, responsabile
și eficiente, de promovare a transparenţei instituționale și decizionale, de încurajare a participării
civice la viaţa publică și a utilizării noilor tehnologii în administrație.
Municipiul Roman este beneficiar a două proiecte transnaționale implementate de Agenția pentru
Dezvoltare Regională Nord-Est, pe tema energiei durabile.
1. Proiectul ENERSELVES- Politici pentru încurajarea autonomiei energetice a clădirilor
Obiectiv - Promovarea de noi politici / îmbunatăţirea politicilor existente pentru sprijinirea
măsurilor de integrare a surselor regenerabile de energie (SRE) în clădiri, pentru asigurarea
autonomiei energetice a acestora, cu finanţare din Fonduri Structurale sau alte alte instrumente ale
CE.
Sursa de finanţare a proiectului: INTERREG 2020
Instrument de politica vizat în cadrul proiectului: POR 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea
tranziţiei către o economie cu consum redus de carbon, OS 3.1 Creşterea eficienței energetice în
clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care
înregistrează consumuri energetice mari.
Parteneri
-Agentia pentru Energie a Regiunii Extremadura, Spania (lider de proiect)
-Agentia pentru Energie a Regiunii Sud-Est, Suedia
-Biroul Mareşalului Regiunii Świętokrzyskie, Polonia
-Agentia pentru Managementul Energetic Inteligent, Malta
-Regiunea Lazio, Italia
-Agentia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, România
-Regiunea Autonoma Sardinia, Italia
În cadrul acestui proiect de cooperare interregională, finanțat prin programul Interreg Europe,
primarul Lucian Ovidiu Micu a participat la prima întâlnire de proiect, eveniment organizat în

Badajoz (Spania) de liderul de proiect şi anume Agenţia pentru Energie a Regiunii Extremadura din
Spania, în perioada 22-23 februarie 2017.

2. Proiectul EMPOWERING- sprijinirea autorităților publice locale să elaboreze strategii integrate
în domeniul energiei durabile - empowering
Obiectiv: contribuie la orientarea celor 6 regiuni ale Uniunii Europene către o societate cu emisii
reduse de carbon, prin sporirea capacităților municipalităților și a reprezentanților regionali de a
contura strategii şi planuri energetice integrate.
Partenerii proiectului EMPOWERING sunt:
-SVIM - Sviluppo Marche Spa Societa Unipersonale (SVIM) - Italia
-Agenția pentru Mediul Înconjurător și Apă a Regiunii Andaluzia (AMAAA) - Spania
-Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) - România
-Institutul Tehnic de Cercetare (SP) - Suedia
-Agenția Istriană de Dezvoltare, Consultanță și Informație Societală, (IDA) - Croația
-Agenția de Dezvoltare Regională Maghiară a Regiunii Nord (NORDA) - Ungaria
-Regiunea Central Macedonia (RCM) - Grecia
-Centrul pentru Surse de Energii Regenerabile (CRES) – Grecia
În cadrul proiectului internațional Empowering, finanțat prin programul Orizont 2020 al Comisiei
Europene, la data de 4 octombrie 2017, delegați din regiunile Marche (Italia), Istria (Croația),
Macedonia Centrală și Atena (Grecia), Ungaria de Nord (Ungaria), Andaluzia (Spania) și Suedia au
vizitat, la invitația ADR Nord Est, proiecte implementate de Municipiul Roman în domeniul
energiei durabile și al eficienței energetice: Microhidrocentrala de pe râul Moldova, Complexul
Sportiv și de Agrement “Moldova”, Sala Sporturilor, Biblioteca Municipală “George Radu
Melidon”.
Vizita de lucru a cuprins și un seminar transnațional privind planificarea teritorială pentru energie
durabilă și adaptare la schimbările climatice și exploatarea potențialului instrumentelor financiare
inovative pentru investițiile în aceste domenii.
În acest cadru, primarul Lucian Ovidiu Micu le-a făcut invitaților o prezentare a țintelor și
proiectelor asumate de Municipiul Roman prin Planul de Acțiune privind Energia Durabilă.
Din delegația străină a făcut parte și Dimitrios Sofianopoulos, Ofițer de Politică în cadrul DG
Energy a Comisiei Europene dar și reprezentanți ai administrațiilor locale care au preluat de la
municipiul Roman o serie de idei de proiecte pe care le vor aplica în zonele de unde provin.

PERFORMANȚĂ PENTRU MUNICIPIUL ROMAN
Activitatea derulată în cursul anului 2017 a poziționat Municipiul Roman în topul
administrațiilor publice din România. Proiectele și iniţiativele inovative şi eficiente care au generat

schimbare şi impact în comunitate au fost premiate la nivel național în cadrul unor competiţii sau
gale de prestigiu.
EXCELENȚĂ PENTRU PROIECTE DE MODERNIZARE
În data de 12 octombrie 2017, la București, a avut loc a XIII-a ediție a Galei
Administrație.ro, eveniment organizat de Portalul Naţional de Administraţie Publică
www.Administratie.ro împreună cu Oameni şi Companii.
Manifestarea dedicată în exclusivitate administraţiei publice centrale şi locale din România,
specialiştilor, autorităţilor şi profesioniştilor din domeniu a evidențiat eforturile care se fac pentru
dezvoltarea sistemului administraţiei publice, a remarcat iniţiativele pozitive ale specialiştilor din
administraţie şi proiectele importante pe care reprezentanţii administraţiei locale şi centrale le-au
susţinut.
În cadrul Galei, Primăriei municipiului Roman i s-a acordat PREMIUL DE EXCELENŢĂ
pentru modernizarea Pietonalului Ștefan cel Mare, proiect prin care zonă urbanistică a căpătat
spaţialitate, originalitate, o identitate arhitecturală contemporană, fiind astfel împlinită dorința
conducerii administrației locale, de a reda romașcanilor centrul ca spațiu de relaxare, promenadă,
desfășurare de activități culturale, sportive, educative, expoziționale.
La ediția din acest an a Galei Administrație.ro au participat lideri ai instituţiilor
administraţiei publice româneşti: primari, viceprimari, prefecţi, subprefecţi, preşedinţi şi
vicepreşedinţi de consilii judeţene, reprezentanţi ai Guvernului României şi instituţiilor
guvernamentale şi reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale administraţiei publice din România.
Decernarea premiilor pentru cele mai bune rezultate în domeniul administrației publice a fost
precedată de un seminar dedicat managementului modern în administrație, un domeniu deosebit de
important pentru o administrație publică de tip european.
EXCELENȚĂ PENTRU ENERGIE
Energy Globe Award, cea mai importantă competiţie la nivel internaţional din domeniul
eficienţei energetice şi protejării mediului înconjurător, cu o tradiţie de aproape două decenii, este
organizată în România de către compania E.ON începând din anul 2016.
E.ON Energy Globe Award România, competiţie aflată la cea de-a doua ediţie, şi-a desemnat
câştigătorii în cadrul Galei organizate în dat de 19 octombrie 2017, la Palatul Regal din Bucureşti,
eveniment la care au participat reprezentanţi de top ai mediului de afaceri, universitar, cultural şi
guvernamental, iar printre aceștia s-a numărat și primarul Lucian Micu.
Competiţia a constat în selecţia de proiecte şi idei inovatoare din domeniul eficienţei
energetice şi al protejării mediului, fiind înscrise peste 160 de proiecte. Acestea au fost analizate şi
selectate de către un juriu independent, care a întocmit o listă cu proiectele finaliste pe fiecare dintre
cele cinci categorii din concurs. Departajarea lor s-a realizat pe baza unor criterii de evaluare,
fiecare cu procentajele sale, care iau în calcul atractivitatea proiectului, gradul său de inovare,
potenţialul de replicare a respectivei iniţiative şi componenta legată de eficienţa energetică.

Municipiul Roman a fost premiat la categoria Municipalităţi, pentru proiectul
„Microhidrocentrală pe râul Moldova”, obținând un premiu de 5.000 euro (acordat de Siemens SRL)
și o centrală termică – premiu acordat de Vaillant.
La competiţia din acest an a fost introdus și votul online, o opţiune prin care vizitatorii
portalului energyglobe.ro au putut vota proiectul favorit, căruia i s-a decernat „Premiul de
Popularitate”. Acest premiu a fost decernat proiectului „Microhidrocentrală pe râul Moldova” al
Primăriei Municipiului Roman, care a înregistrat, în perioada 1 – 30 septembrie, cel mai mare
număr de voturi online din partea publicului.
Proiectul „Microhidrocentrală pe râul Moldova”a fost apreciat pentru că reprezintă o
oportunitate pentru municipalitate, atât prin prisma producerii de energie din surse regenerabile, dar
şi ca factor de dezvoltare al zonei.
În primii doi ani de funcţionare efectivă hidrocentrala a produs circa 2900 MWh energie,
acoperind consumul iluminatului public şi al unora din instituţiile publice care aparţin de Primăria
Roman.
EXCELENŢĂ ÎN TRANSPARENȚĂ
Municipiul Roman a ajuns pe podium la Ateneul Român în cadrul unui eveniment organizat
de Asociaţia Municipiilor din România (AMR)
În data de 6 noiembrie 2017, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României Klaus Iohannis,
s-a desfășurat prima ediţie a Galei Asociaţiei Municipiilor din România.
Cele 103 municipii din România au concurat pentru obținerea premiului de excelență în 10
domenii de interes pentru administraţia locală: educație, sănătate, transport, iluminat public, sisteme
de încălzire, promovarea și susținerea antreprenoriatului, amenajarea de spații verzi, parcuri și
locuri de joacă, promovarea turismului, digitalizare, transparență.
În cadrul manifestării, la care primarul Lucian Micu a participat, Municipiul Romanul a
primit distincția pentru Excelența în transparență, câștigând în fața unor orașe precum Clujul sau
Sibiul.
Distincția este o recunoaștere a faptului că administrația a implicat cetăţenii în activitatea
complexă a procesului de guvernare locală, a realizat transferul continuu de informaţii la cetăţeni, a
stabilit instrumente eficiente prin care conducerea instituției a adunat informaţii de la locuitori și a
prioritizat investițiile, acțiunile și proiectele.
EXCELENŢĂ ÎN ADMINISTRAȚIE
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat în data de 16 noiembrie 2017 la
București cea de-a X-a ediţie a conferinţei internaţionale “Inovaţie şi calitate în sectorul public”,
având drept scop identificarea, evidenţierea şi diseminarea de iniţiative şi eficiente din administraţia
publică, de a face cunoscută experienţa şi rezultatele remarcabile ale autorităţilor şi instituţiilor
publice din România. La eveniment au participat reprezentanți ai Guvernului României, ai
administrațiilor publice locale și centrale din țară și străinătate, reprezentanți ai structurilor
asociative și profesionale, ai organizațiilor neguvernamentale, ai mediului universitar și ai massmedia.

Fiind un demers realizat pentru cunoașterea și recunoașterea performanţei de la nivelul
administraţiei publice româneşti, evenimentul s-a finalizat cu premierea celor mai bune practice din
administraţia publică din România.
În cadrul conferinței, primarul Lucian Ovidiu Micu a fost invitat la lucrările atelierului de
lucru ”Implicarea cetățenilor – premisă în definirea serviciilor publice” unde a prezentat campania
de activism civic “Romașcanii salvează vieți!”. Iniţiativa romașcană a fost apreciată de juriul
format din specialiști în administrație publică și distinsă cu premiul al II-lea.
Administraţia publică locală a declanșat, prin intermediul proiectului, un mecanism de
colaborare cu cetăţenii iar implicarea nemijlocită a romașcanilor. Pe perioada derulării proiectului
„Romașcanii salvează vieți!” numărul donatorilor de sânge s-a triplat, ajungând în cursul lunii
august 2016 la 207 donatori și în cursul lunii august 2017 la 315 donatori.
EXCELENȚĂ PENTRU ATRAGEREA DE FONDURI STRUCTURALE
Primarul Lucian Micu a participat la ediția a II-a a Galei Fondurilor Structurale, eveniment
organizat la data de 18 decembrie 2017 de Reprezentanța Comisiei Europene în România și
Structural Consulting Group, la care au luat parte și Corina Crețu, comisarul european pentru
politică regională, și Marius Nica, ministrul fondurilor europene.
Cu acest prilej, Primăria municipiului Roman a obținut locul al II-lea la secțiunea
„Infrastructură… pe catwalk!”, cu proiectul microhidrocentralei de pe râul Moldova.
Organizată pentru prima dată în 2014, Gala Fondurilor Structurale este un eveniment care își
propune să descopere și să premieze proiectele finanțate din fonduri europene, dar și din surse
alternative, care au generat impact la nivelul comunităților, contribuind astfel la dezvoltarea
României.

CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN
Club Sportiv Municipal Roman constituie o interfață a municipalității în relațiile cu publicul,
peste 85.000 de clienți accesând anual serviciile oferite de bazele sportive administrate. Complexul
„Moldova” și Bazinul de Înot constituie principalele obiective care asigură sursele de venituri
proprii.
CSM Roman activează cu două secții afiliate la nivel național în cadrul federațiilor
profesioniste și participă anual în campionatele organizate de acestea, CSM Roman – Handbal în
Liga Națională de Handbal Feminin - „Liga Florilor” și CSM Roman – Fotbal în Liga a-III-a, seria I.
Eforturile întreprinse la nivelul clubului vizează asigurarea condițiilor necesare pregătirii
sportivilor, buna organizare și desfășurare a competițiilor, descoperirea și promovarea sportivilor
profesioniști, precum și bună gestionare a patrimoniului aflat în administrare.
Activitatea Serviciului Baze Sportive pe parcursul anului 2017 a vizat asigurarea celor mai
bune condiţii pentru desfășurarea activităților sportive și de agrement desfășurate la obiectivele
aflate în administrare prin: aprovizionarea cu materiale de curățenie și întreținere, realizarea

lucrărilor de reparații, întreținere și curățenie, și prin efectuarea unor lucrări în regie proprie,
necesare menţinerii standardelor de calitate, performanţă şi modernizare. Valoarea totală a
încasărilor realizate de Serviciul Baze Sportive la finalul anului 2017 a fost de 940.000 lei. În cel
de-al doilea an de funcționare în administrarea Club Sportiv Municipal Roman activitatea s-a
păstrat relativ constantă, numărul de vizitatori în Complexul „Moldova” fiind de aproximativ
60.000 de persoane, raportat la întregul sezonul estival. Și în anul 2017 s-au înregistrat zile cu
vizitatori asemenea recordurile sezoanelor anterioare, respectiv între 2.500 și 2.700 de persoane.

ÎNCASĂRILE REPARTIZATE PE LUNI ÎN ANUL 2017:

APRILIE

MAI

IUNIE

IULIE

2.164 lei

6.492 lei

121.715 lei 210.343lei

AUGUST

SEPTEMBRIE OCTOMBRIE

282.431 lei

12.957 lei

467 lei

TOTAL ÎNCASĂRI COMPLEX MOLDOVA: 596.296 lei

Pentru a spori confortul vizitatorilor zona de plajă a Ștrandului Municipal a fost extinsă cu
500 mp, suprafață amenajată cu pavele, iar pe aleea auto principală a Complexului Sportiv și de
Agrement „Moldova” au fost instalate limitatoare de viteză în scopul reducerii riscului de producere
a accidentelor.
În perioada 28 – 30 iulie, în incinta Complexului „Moldova”, s-a organizat în colaborare cu
Autocustoms Piatra Neamț, Festivalul “Neamț Tuning Fest ediția 2017”, cu participare din România
și Republica Moldova. Au fost expuse 130 de autoturisme modificate, dintre care 100 au participat
la competiția de tuning și dB Drag (competiție a sistemelor audio – etapă Europeană). Activitatea a
adunat în cele trei zile de desfășurare aproximativ 6.000 de vizitatori.
În ziua de 10 august 2017, ca un element de noutate, a fost organizată o petrecere în incinta
Ștrandului Municipal, în cooperare cu Primăria Roman, cuprinzând diverse activități: „baie cu
spumă”; aerobic acvatic și pe plajă; dans; concursuri de înot; concurs de volei; activități pentru
copii (baloane uriașe, magie, dans, pictură facială, etc).
Pe parcursul anului, Bazinul de Înot a fost vizitat de aproximativ 25.000 de persoane, atât
pentru înotul de agrement cât și pentru cel didactic.
Încasările la Complexul Sportiv Sala Sporturilor în anul 2017 au provenit din următoarele
activități: vânzarea de bilete la competițiile sportive, accesul la Bazinul de Înot, vânzarea de
abonamente la competițiile sportive și Bazinul de Înot, închirierea terenurilor de tenis și minifotbal.
ÎNCASĂRILE REPARTIZATE PE LUNI ÎN ANUL 2017:

IANUARIE

21.955 lei

IULIE

34.726 lei

FEBRUARIE

33.535 lei

AUGUST

15.155 lei

MARTIE

39.911 lei

SEPTEMBRIE

28.755 lei

APRILIE

25.385 lei

OCTOMBRIE

33.700 lei

MAI

37.315 lei

NOIEMBRIE

21.905 lei

IUNIE

29.635 lei

DECEMBRIE

22.020 lei

TOTAL ÎNCASĂRI COMPLEX SPORTIV SALA SPORTURILOR: 343.997 lei

În luna noiembrie, a avut loc recepția finală la Bazinul de Înot. Cu acest prilej s-a făcut o
revizie generală pentru remedierea anumitor deficiențe constatate de-a lungul anilor de funcționare,
cele mai importante fiind înlocuirea integrală a caloriferelor din zona de plajă și vestiare, precum și
rezolvarea unor probleme care țin de etanșeitatea bazinului de înot.
În urma solicitărilor utilizatorilor Bazinului de Înot au fost introduse noi tipuri de
abonamente, astfel: pentru o lună, pentru trei luni, pentru șase luni și pentru un an, atât pentru înotul
de agrement cât și pentru cel didactic.
În cadrul Complexului Sportiv Sala Sporturilor au fost organizate şi coordonate activități
sportive astfel:
-

etapele de pe teren propriu din Campionatul Naţional de handbal feminin – Liga Naţională,
meciurile echipei CSM Roman în Cupa EHF și o serie de turnee amicale de pregătire,
printre care și turneul devenit deja tradiție, “Roman Vodă Mușat” la handbal feminin;

-

turneele şi etapele de campionat (aproximativ 40), pentru toate categoriile de juniori din
Campionatul Naţional de Handbal feminin şi masculin – juniori I, juniori ÎI, Juniori III şi
juniori IV, cât şi etapele Olimpiadelor şcolare la handbal;

-

turnee de minifotbal pe terenul de lângă Sala Sporturilor;

-

competiţii locale, etape zonale şi turnee naţionale la: înot, tenis de câmp, arte marţiale;

-

zilnic au fost desfășurate antrenamente ale echipei de handbal feminin CSM Roman și ale
grupelor de juniori, pentru toate categoriile secției de handbal a Liceului cu Program Sportiv
Roman, aproximativ 150 de sportivi zilnic.

La recomandarea reprezentantului Poliției Municipiului Roman au fost îndeplinite anumite
condiții suplimentare de siguranță astfel:
-

au fost suplimentate camerele video la Complexul Sportiv Sala Sporturilor cu un număr de
patru;

-

a fost mărită capacitatea de stocare a imaginilor atât la Complexul Sportiv Sala Sporturilor
cât și la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova;

-

au fost instalate sisteme de alarmare antiefracție atât la Complexul Sportiv Sala Sporturilor
cât și la Complexul Sportiv și de Agrement Moldova.

Bugetul Club Sportiv Municipal Roman, aprobat pentru anul 2017, a fost de 6.051.000 lei
aferent sursei de finanțare Buget Local și 1.274.000 lei aferent sursei de finanțare Autofinanțate și
Subvenții, astfel:
sursa de finanțare Buget Local
-

1.378.000 lei la Titlul I “Cheltuieli de personal”;

-

4.673.000 lei la Titlul II “Bunuri şi servicii”;

sursa de finanțare Autofinanțate și Subvenții
Bugetul de venituri
-

93.000 lei la Titlul XVIII ”Excedent” - excedentul anului 2016;

-

1.274.000 lei venituri proprii

Bugetul de cheltuieli
-

1.347.000 lei la Titlul II “Bunuri şi servicii”;

-

20.000 lei la Titlul XIII “Active Nefinanciare”
Structură pe articole a bugetului Club Sportiv Municipal Roman, pe anul 2017, se prezintă

astfel:
* sursa de finanțare Buget Local
- lei Denumire indicator

Buget alocat

Procent
%

Cheltuieli de personal

1.378.000

22,77

Bunuri şi servicii

4.561.000

75,38

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

54.000

0,89

Medicamente şi materiale sanitare

36.000

0,59

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare

12.000

0,19

Deplasări, detaşări, transferări

8.000

0,13

Poştă, telecomunicaţii

2.000

0,05

Total Buget local

6.051.000

100,00

La finele anului 2016, pe această sursă de finanțare, s-a înregistrat o execuţie bugetară de
99,93%.
*sursa de finanțare Autofinanțate și Subvenții
- lei-

Denumire indicator

Buget cheltuieli Procent
%

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

1.000

0,07

Prime de asigurare non-viata

1.000

0,07

Deplasări, detaşări, transferări

1.000

0,07

Protecţia muncii

5.000

0,36

Medicamente şi materiale sanitare

3.000

0,22

Carburanţi şi lubrifianţi

15.000

1,09

Furnituri de birou

10.000

0,73

Materiale pentru curăţenie

17.000

1,24

Pregătire profesională

6.000

0,44

Consultanta şi expertiză

6.000

0,44

Alte active fixe (iunclusiv reparaţii capitale)

20.000

1,46

Uniforme şi echipament

6.000

0,44

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

32.000

2,34

Piese de schimb

29.000

2,12

Alte obiecte de inventar

42.000

3,07

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

208.000

15,23

Apa, canal şi salubritate

84.000

6,15

Încălzit, Iluminat şi forţa motrică

380.000

27,80

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

501.000

36,66

Total Buget Autofinantate şi Subvenţii

1.367.000

100,00

În cursul anului 2017, din această sursă de finanțare, s-au efectuat plăți în valoare de
1.304.454,91 lei, ceea ce reprezintă o execuţie bugetară de 102,39%, respectiv un deficit bugetar,
deficit care a fost acoperit din excedentul anului 2016 (93.000 lei).
Faţă de începutul activității (ianuarie 2017) când, din numărul total de 62 posturi erau
ocupate 43 de posturi, la data de 31 decembrie 2017, numărul posturilor ocupate era de 40, din cele
62 existente. Din totalul de 62 de posturi, 13 sunt cu studii superioare (circa 21%), 28 cu studii
medii (circa 45%) şi 21 cu studii generale (circa 34%).
CSM Roman – secția Handbal

Echipa de handbal feminin ce activează în Liga Națională - „Liga Florilor” are în
componență 16 jucătoare și un staff tehnic, format din 2 maseuri și un antrenor principal. La loturile
naționale au fost convocate următoarele jucătoare, unele dintre acestea participând în luna
decembrie la Campionatul mondial ediția 2017 din Germania: Tymoshenkova Viktoriia – Ucraina;
Teja Ferfolja – Slovenia; Boljevic Jasna – Muntenegru; Do Espirito Ferrerira De Sousa – Portugalia;
Popa (Iuganu) Ana Maria – România.
La finalul sezonului 2016 – 2017 handbalistele CSM Roman s-au clasat pe un onorabil loc 5
în campionat și au participat în optimi în Cupa României, calificându-se în Cupa EHF. CSM Roman
a trecut la scor de echipa HZRK Grude (Bosnia Herțegovina), în turul I, și a fost eliminată la
golaveraj de DKKA Dunaujvaros (Ungaria) în faza următoare.
Cea de-a X-a ediție a turneului de handbal feminin ”Roman-Vodă Mușat”, desfășurată în
perioada 18-19 august 2017, la Sala Sporturilor din Roman, a fost câștigată de formația romașcană,
care a disputat obținerea trofeului cu CS Rapid Metrou București, CS Măgura Cisnădie, CSU
Danubius Galați.
CSM Roman a fost desemnată „cea mai bună echipă” la secțiunea Sporturi de echipă în cadrul
„Galei Sportului Nemțean” din 14 decembrie 2017, organizată de Direcția Județeană de Sport
Neamț.
CSM Roman – secția Fotbal
C.S.M.Roman – secția Fotbal a debutat în Returul sezonului competițional 2016-2017 de pe
locul 5 în clasamentul Ligii a-III-a, cu 25 de puncte. Cu privire la rezultate, precizăm că echipa a
obținut 4 victorii, 3 remize și a avut 7 meciuri pierdute. Fotbaliștii romașcani au încheiat sezonul
2016-2017 pe locul 6, acumulând 40 de puncte.
În cadrul sezonului competițional 2016-2017, C.S.M.Roman a inclus și două echipe de juniori
la fotbal, respectiv Juniori C (U15) și Juniori D (U13), ambele echipe fiind înregistrate la Asociația
Județeană de Fotbal Neamț.
În anul competițional 2017-2018 al Ligii a-III-a, echipa de fotbal a înregistrat următoarele
rezultate: 2 partide pierdute, 3 meciuri egale și 9 victorii, dintre care 2 la scor (etapa a-II-a, în
deplasare la Galați: 0-8 și etapa a-XV-a, acasă cu Avântul Valea Mărului:5-1). În Turul de
campionat C.S.M.Roman s-a calificat pe un binemeritat loc 2, cu 30 de puncte, la doar un punct de
liderul grupei - C.S.Aerostar Bacău.
În toamna anului 2017, C.S.M.Roman a participat în Cupa României, intrând direct în Turul 2,
obținând în meciul disputat cu A.C.S TransTudora victoria cu 1-4, în deplasare. În Turul 3 al Cupei
României, meciul a fost pierdut acasă în fața Științei Miroslava cu scorul de 3-4.
În cadrul sezonului competițional 2017-2018, C.S.M.Roman include de asemenea și două
echipe de juniori la fotbal, respectiv Juniori C (U15) și Juniori E(U11), ambele echipe fiind
înregistrate la Asociația Județeană de Fotbal Neamț. Echipa de Juniori C se clasează după nouă
etape pe locul 8, iar Juniorii E, după 7 etape se situează tot pe locul 8.

DIRECȚIA DE POLIȚIE LOCALĂ
Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Roman a desfăşurat activităţi
specifice, conform legislaţiei şi a dispoziţiilor primite de la conducerea primăriei. Aceste activităţi
au fost executate de personalul Poliţiei Locale atât ca acţiuni independente, cât şi în colaborare cu
structuri specializate de ordine publică, respectiv Poliţia Municipiului Roman şi Jandarmeria Neamţ.
Angajaţii Poliţiei Locale au participat la un număr de 3.226 misiuni planificate (conform
planificării zilnice) de asigurare a ordinii şi liniştii publice.
Activitatea Poliţiei Locale pe parcursul anului s-a concretizat prin:


Cerşetori găsiţi şi sancţionaţi contravenţional = 54,



Infractori prinşi şi predaţi Poliţiei Mun.Roman = 7 suspecţi furt;



Reclamaţii şi sesizări rezolvate = 3.273 primite prin dispeceratul Poliţiei Locale.



Amenzi aplicate = 1890 în valoare de 359.480 lei din care:

1. HCL nr. 133/2009 M = 1070 în valoare de 177.800 lei (regulament de gospodărire a
municipiului Roman);
2. Legea nr. 61/1991 R = 611 în valoare de 132.430 lei (ordine şi siguranţă publică);
3. HCL nr. 101/2012 = 133 în valoare de 11.800 lei (regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea
locurilor de parcare);
4. HCL nr. 20/2004 = 9 în valoare de 2.550 lei (reglemetare colectare de fonduri pe raza mun.
Roman;
5. Legea nr. 50/1991 R = 3 în valoare de
construcţii);

3.000 lei (autorizarea executării lucrărilor de

6. HCL nr. 12/2008 M = 14 în valoare de 5.200 lei (reglementarea transporturilor în regim
taxi);
7. HCL nr. 111/2010 = 9 în valoare de 3.900 lei (reglementarea activităţilor comerciale şi de
prestări servicii pe raza municipiului);
8. H.G. 537/2007 = 3 în valoare de 1.500 lei (stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele de prevenire şi stingere a incendiilor);
9. H.C.L. nr. 51/2014 = 11 în valoare de 1.100 lei (regulament privind deţinerea câinilor cu
stăpân);
10. HCL nr. 102/2012 = 5 în valoare de 1.300 lei (regulament privind întreţinerea şi exploatarea
locurilor de joacă pentru copii);
11. HCL nr. 74/2016 = 4 în valoare de 1.700 lei (regulamentului privind activitatea de
reclamă şi publicitate în Municipiul Roman);

12. Legea nr. 349/2002M = 1 în valoare de 200 lei (pentru prevenirea şi combaterea efectelor
consumului produselor din tutun;
13. H.C.L. nr. 119/2006 = 17 în valoare de 17.000 lei (privind expunerea autoturismelor spre
vânzare în parcări publice);
Exemplificăm:
La HCL nr. 133/2009 M s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:


accesul, staţionarea, oprirea şi circulaţia autovehiculelor pe trotuare, în faţa scărilor de acces
în bloc, pe spaţii verzi şi în locurile nepermise semnalizate ca atare (art.7 lit.a) = 865
sancţiuni contravenţionale în valoare 136.950 lei;



parcarea autovehiculelor pe bd-ul Roman Muşat, pe prima bandă de circulaţie (art.7 lit.e) =
42 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.700 lei ;



depozitarea gunoaielor menajere în afara locurilor special amenajate (art.2 lit.a) = 51
sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.900 lei



circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în zone interzise de lege (art.7 lit.d) = 20
sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.300 lei;



distrugerea de zone verzi amenajate (art.8 lit.f) = 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de
1.3250 lei ;



neîncheierea contractului cu societatea profil salubritate (art.1 lit.h) = 18 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 5.400 lei;



creşterea şi îngrijirea animalelor de orice fel în alte alte locuri decât cele special amenajate,
igienizate şi dezinfectate murdărirea imobilelor, statuilor, gardurilor (art. 2 lit. d) = 1
sancţiune contravenţională în valoare de 500 lei ;



păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile râurilor sau pe străzile municipiului (art.8
lit.b) = 13 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.900 lei;



transportul mărfurilor cu vehicule mai grele de 3,5t fără autorizaţie de la primărie (art.7 lit.c)
= 3 sancţiuni contravenţională în valoare de 200 lei;



nerespectarea normelor de ordine şi curăţenie în localuri, spaţii de depozitare, curţi, grădini
şi alte terenuri avute în folosinţă (art.1 lit.d) = 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de
1.200 lei;



nerespectarea condiţiilor cuprinse în avizul de execuţie a lucrărilor, precum şi a cotelor din
documentaţie în zona străzilor (art.16 lit.b) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 250
lei;



tăierea, ruperea arborilor de pe domeniul public (art.8 lit.g) = 1 sancţiune contravenţională
în valoare de 100 lei ;



depozitarea materialelor de orice fel (utilaje, materiale de construcţii, mărfuri, mese, grătare,
containere etc.) pe domeniul public său privat al municipalităţii (art. 2 lit.o) = 1 sancţiune
contravenţională în valoare de 100 lei;



oprirea mijloacelor de transport persoane în afara staţiilor special amenajate (art.5 lit.h) = 1
sancţiune contravenţională în valoare de 300 lei ;



aruncarea cojilor rezultate din consumul de seminţe, pe jos (art.2 lit.i) = 11 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 3.050 lei;



depozitarea de pământ, moloz pe domeniul public de către persoanele fizice autorizare să
execute lucrări de contrucţii (art.3 lit.e) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 300 lei;



lucrare edilitară executată fără autorizaţie eliberată de Primăria Mun. Roman (art.15) = 1
sancţiune contravenţională în valoare de 100 lei;



lipirea de afişe în alte locuri decât cele special amenajate (art.2 lit.m) = 2 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 600 de lei.



comercializarea de produselor de origine animală în alte spaţii decât cele special amenajate
( art.4 lit. c) = 6 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.800 de lei;



vânzarea de produse pe suprafețele destinate pietonilor (art.4 lit.i) = 17 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 1.400 lei ;



arderea resturilor vegetale şi menajere în curţi, pe străzi sau în containere (art.1 lit.o) = 1
sancţiune contravenţională în valoare de 300 lei;



comercializarea, în pieţe, a produselor ce nu au aprobare (art.4 lit.a) = 1 sancţiune
contravenţională în valoare de 100 lei.

La Legea nr. 61/1991R s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


proferare de injurii, acte obscene în public, ameninţări (art.2 pct.1) = 68 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 20.400 lei;



cerşetorie (art.2 pct.3) = 253 sancţiuni contravenţionale în valoare de 38.150 lei;



tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00 - 8,00 şi 13,00 – 14,00 (art.2 pct.26) = 8
sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.700 lei.



neprezentarea la sediu, la cererea justificată a organelor de ordine (art.2 pct.31) = 192
sancţiuni contravenţionale în valoare de 49.380 lei;



nesupravegherea, de către părinţi, a minorilor care sşvârşesc fapte antisociale (art.2 pct.33)
= 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.800 lei;



solicitarea intervenţiei organelor de menţinere a ordinii publice, fără motiv întemeiat (art.2
pct.11) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 300 lei;



consum de băuturi alcoolice în locuri publice (art.2 pct.23) = 60 sancţiuni contravenţionale
în valoare de 11.000 lei;



tulburarea fără drept a liniştii locuitorilor prin producere de zgomote (art.2 pct.25) = 13
sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.700 lei;



provocare/participare la scandal (art.2 pct.24) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de
600 lei;



refuzul de a părăsi un local după ora de închidere (art.2 pct.18) = 1 sancţiune
contravenţională în valoare 500 lei;



aruncarea asupra unei construcţii cu substanţe care murdăresc (art.2 pct.4) = 2 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 400 lei;



provocare/participare la scandal (art. 2 pct. 24) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de
600 lei;



pătrunderea, cu încălcarea normelor legale de acces, în spaţiile aferente instituţiilor de
învăţământ (art.2 pct.13) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 500 lei;



atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea spre a obţine
foloase materiale, săvârşită pe străzi sau în alte locuri publice (art.2 pct.6) = 3 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 2.000 lei.

La HCL nr. 101/2012 s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:


ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism, fără acordul titularului de contract
(art.10 alin.7) = 40 sancţiuni contravenţionale în valoare 3.500 lei;



parcare neplătită sau neexpunerea tichetului de parcare la loc vizibil pe bordul maşinii, în
parcările publice cu plată (art.13 lit.d) = 89 sancţiuni contravenţionale în valoare de 8.000 lei;



parcarea autoturismelor pe zonele haşurate (art.14 lit.d) = 4 sancţiune contravenţională în
valoare de 300 lei.

La HCL nr. 20/2004 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


colectare de fonduri fără avizul Primarului Mun. Roman (art.1) = 9 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 2.550 lei.

La Legea nr. 50/1991R s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


executarea lucrărilor de modificare a arhitecturii blocului, fără autorizaţie (art.26 lit. a) = 3
sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.000 lei

La H.C.L. nr. 119/2006 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


expunerea autovehiculelor spre vânzare în parcuri sau locuri de parcare amenajate, situate pe
drumurile publice (art.1) = 17 sancţiuni contravenţională în valoare 17.000 lei.

La HCL nr. 111/2010 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


efectuarea de activităţi de comerţ fără a deţine acordurile şi avizele legale obligatorii (art. 23
pct.9) = 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.900 lei.

La HCL nr. 12/2008 M s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


staţionarea în alte locuri decât cele rezervate pentru aşteptare clienţi (art.14 lit.u) = 8
sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.600 lei;



nerespectarea obligaţiei de a prezenta la control, în timpul activităţii, autorizaţia taxi sau
orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport (art.14 lit.s) = 3 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 600 lei;



piraterie (art.27 alin.2) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.000 lei.

La HG nr. 357/2007 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


folosirea sobelor cu defecțiuni sau improvizații care produc disconfort vecinilor prin fumul
şi reziduurile evacuate pe pereţii exteriori ai imobilului (art.1 alin. 2 pct.b ) = 3 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 1.500 lei.

La Legea nr. 349/2002M s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


fumatul în spaţii publice închise (art.3 alin.1) = 1 sancţiune contravenţională în valoare 200
lei.

La HCL nr. 51/2014 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


conducerea câinilor pe domeniul public fără a deţine ustensilele de curăţenie pentru aceştia
(măturică, pungă) (art.6 alin.3) = 10 sancţiune contravenţională în valoare de 1.000 lei;



circulaţia liberă a cânilor pe domeniul public (art.6 alin.1) = 1 sancţiune contravenţională în
valoare 100 lei.

La HCL nr. 74/2016 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:


amplasarea afişelor publicitare şi a anunţurilor de mica publicitate în alte locuri decât pe
panourile special destinate acestora (art.59 alin.1 lit.k) = 4 sancţiuni contravenţionale în
valoare 1.700 lei.

La HCL nr. 102/2012 s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:


consum de băuturi alcoolice în spaţiul de joacă amenajat pentru copii (art.5 alin.f) = 3
sancţiuni contravenţionale în valoare 900 lei;



nerespectarea programului de funcţionare afişat la intrarea în spaţiul de joacă = 2 sancţiuni
contravenţionale în valoare 400 lei.
Avertismente scrise aplicate - 1738.

Împreună cu Poliţia Municipiului Roman au fost organizate 275 de misiuni (conform
planificării zilnice; patrule mixte) pentru combaterea cerşetoriei, a furturilor din auto şi buzunare în
zonele aglomerate (pieţe, obor, bazar, magazine), menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă
publică.

În anul 2017, la dispeceratul Poliţiei Locale au lucrat 5 agenţi, care au preluat plângerile
scrise şi sesizările telefonice ale cetăţenilor. S-au primit în total un număr de 3.273 de sesizări, din
care 248 scrise, 854 verbale şi 2.171 telefonice.
În cadrul dispeceratului monitorizare video, s-au semnalat un număr de 2.588 de sesizări.
Au fost organizate, împreună cu Poliţia Mun. Roman, două acţiuni de depistare a
persoanelor care sustrag bunuri din buzunare, poşete etc., în urma cărora au fost prinse în flagrant 3
persoane.
În cadrul Compartimentului Mediu din cadrul Poliției Locale, s-au transmis 1.187 de somaţii
pentru:
- salubrizarea unor suprafețe de teren şi îngrădirea acestora , suprafeţe de teren situate pe str. Mierlei
şi str. Islazului;
-salubrizarea spaţiului comercial şi zonă adiacentă acestuia pe Bld. Republicii (s-a efectuat
curăţenia în zonă).
- încheierea contractelor de salubritate cu operatorul economic cu profil de specialitate.
- efectuarea curăţeniei şi igienizarea unei suprafeţe de teren prin toaletarea vegetaţiei (teren situat
pe str. Gloriei nr. 41-41Bis);
- salubrizarea unei suprafeţe de teren şi întreţinerea curăţeniei permanente a acestuia (teren situat
pe str. C.A. Rosetti nr. 18).
- efectuarea curăţeniei şi igienizarea unei suprafeţe de teren situat pe str. Păcii nr. 25 (terenul a fost
adus la starea iniţială);
- salubrizarea unei suprafeţe de teren situată pe str. Tirului nr. 2 şi refacerea împrejmuirii imobilului
(s-a efectuat igienizarea terenului);
- igienizarea şi întreţinerea curăţeniei la centrala termică 5 din cartierul Smirodava cât şi efectuarea
de lucrări de întreţinere şi reparare a acesteia (interiorul centralei termice a fost igienizat);
- salubrizarea unei suprafeţe de teren şi întreţinerea curăţeniei permanente a acestuia, teren situat pe
str. Petru Rareş nr. 72 şi ridicarea deşeurilor provenite din construcţii;
- depozitarea de deşeuri de ambalaje şi din contrucţii pe domeniul public (str. C.D.Gherea şi Artera
Est Roman).
- efectuarea curăţeniei şi igienizarea unei suprafeţe de teren situat pe str. Ştefan cel Mare nr. 263 cât
şi pentru împrejmuirea acestuia;
- salubrizarea unei suprafeţe de teren situată pe str. Ecaterina Teodoroiu f.n şi refacerea
împrejmuirii imobilului (s-a efectuat igienizarea terenului);
- încheierea contractului în vederea prestării serviciului de salubritate cu operatorul de specialitate
(str. Miron Costin nr.62);
- efectuarea curăţeniei şi igienizarea unei suprafeţe de teren situat pe str. Ştefan cel Mare nr. 229231, precum şi împrejmuirea acestuia;

- efectuarea curăţeniei, igienizării centralei termice nr. 5 din cartierul Smirodava, cât şi efectuarea
lucrărilor de întreţinere şi reparare a imobilului prin închiderea uşilor pentru a împiedica accesul
persoanelor străine în incintă;
- interzicerea depozitării de deşeuri pe domeniul public, în afara locurilor special amenajate (1100
de înştiinţări);
- igenizarea şi toaletarea vegetaţiei unei suprafeţe de teren proprietate a Companiei Naţionale de Căi
Ferate Române (terenul a fost salubrizat ţi vegetaţia toaletată);
- salubrizarea în zonă adiacentă centralei termice nr. 5 din cartierul Smirodava şi efectuarea
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a coşului de evacuare situat lângă această;
- încheierea contractelor de salubritate cu operatorul economic cu profil de specialitate ( 64 de
înştiinţări).
- igenizarea şi toaletarea vegetaţiei unei suprafeţe de teren situată pe Bld. Republicii, f.n., din faţa
blocului 60;
- salubrizarea unei suprafeţe de teren şi închiderea porţilor de acces (str. Mihai Viteazul nr.13);
- încheierea contractelor de salubritate cu operatorul economic cu profil de specialitate (3
înştiinţări).
- salubrizarea unor suprafețe de teren situate în zona Podului de Fier.
S-au aplicat 76 de sancţiuni contravenţionale, după cum urmează :
- 5 avertismente pentru depozitarea pe domeniul public de deşeuri;
- 1 amendă în valoare de 50 de lei pentru distrugerea spaţiului public; acesta a fost refăcut;
- 2 amenzi în valoare 1.100 de lei pentru depozitarea de deşeuri pe domeniul public (str. Islazului,
str. Sucedava);
- 1 amendă în valoare de 500 de lei pentru creşterea de animale producând disconfort vecinilor;
- 2 amenzi în valoare de 1.000 de lei pentru neprezentarea la sediul Direcţiei de Poliţie Locală ca
urmare a invitaţiei;
- 18 amenzi în valoare 5.400 de lei pentru neîncheierea contractelor de salubritate cu operatorul de
specialitate.
- 1 amendă în valoare de 500 lei pentru folosirea sobelor cu defecțiuni sau improvizații care produc
disconfort vecinilor prin fumul și reziduurile evacuate pe pereții exteriori ai imobilului conform
art.1 alin. 2 pct.b din H.G.nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele
de prevenire și stingere a incendiilor.
- 2 amenzi în valoare 300 lei pentru depozitarea de deşeuri provenite din construcţii (str. Spiru
Haret) şi depozitarea de gunoi de grajd (str. Islazului);
- 2 amenzi în valoare de 400 de lei pentru depozitarea de deşeuri pe domeniul public şi neefectuarea
curăţeniei pe o suprafaţă de teren, proprietate privată;
- 4 avertismente pentru depozitarea de deşeuri pe domeniul public (zonele au fost curăţate).

- 5 amenzi în valoare de 1.000 de lei pentru depozitarea de deşeuri (deşeuri provenite din construcţii,
deşeuri vegetale, deşeuri menajere) pe domeniul public (str. Gheorghe Doja, Artera Est, str. Miron
Costin intersecţie cu str. Bucovinei, str. Primăverii);
- 7 avertismente pentru depozitarea de deşeuri pe domeniul public (str. Petru Rareş, Bld. Republicii,
str. Primăverii, str. Aprodul Arbore, str. Gheorghe Doja, str. Martir Cloşca, str. Castanilor) - zonele
au fost curăţate.
- 3 amenzi în valoare de 300 de lei pentru depozitarea de deşeuri pe domeniul public (str. Şiretului,
Zona pod de Fier),
-3 avertismente pentru depozitarea de deşeuri menajere şi cele provenite din construcţii pe domeniul
public şi folosirea de foc deschis în apropierea albiei râului (Zona Pod de Fier, str. Aviatorilor ) zonele au fost curăţate.
- 1 amendă în valoare de 300 de lei pentru depozitarea de deşeuri ( deşeuri din construcţii) pe
domeniul public (str. Banatului );
- 1 avertisment pentru depozitarea de deşeuri menajere şi din construcţii pe domeniul public (Str.
Toma Stelian) - zona a fost curăţată.
- 1 amendă în valoare de 300 de lei pentru depozitarea textile, mobilier uzat şi alte tipuri de deşeuri
în uscătorul comun fapt ce împiedică accesul celorlalţi locatari;
- 1 avertisment pentru depozitarea de deşeuri din construcţii pe domeniul public - zona a fost
curăţată.
- 1 amendă în valoare de 300 de lei pentru depozitarea textile, mobilier uzat şi alte tipuri de deşeuri
în uscătorul comun fapt ce împiedică accesul celorlalţi locatari;
- 1 amendă în valoare de 300 de lei pentru creşterea de păsări (curci) ce creează disconfort vecinilor
prin miros.
- 1 avertisment pentru depozitarea pe domeniul public de deșeuri provenite din construcții (str.
Banatului nr.21); zona a fost salubrizată.
- 13 amenzi în valoare de 3.900 de lei pentru depozitarea de deșeuri pe domeniul public.
Pe parcursul anului 2017, au fost înmânate un număr de 187 invitaţii de prezentare la sediul
D.L.E.P. pentru persoanele restanţiere privind actele de identitate. Au fost verificate 1.495 persoane
care deţin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat (pentru anul 2017, dar şi anii
anteriori 2014-2015). Au fost înmânate un număr de 16 comunicări către unităţile şcolare de pe raza
municipiului Roman, cu privire la informarea elevilor despre obligaţia de a solicita eliberarea
primului act de identitate în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Direcţia de Asistenţă Socială, este principalul furnizor public de servicii sociale fiind
acreditat printr - un certificat de acreditare pe servicii sociale.

Asistența socială este o activitate profesională de ajutorare a indivizilor, grupurilor, şi
comunităţilor pentru a spori sau redobândi capacitatea de a se adapta social . Practica de asistenţă
socială consta în aplicarea profesională a valorilor, principiilor şi tehnicilor specifice asistenţei
sociale în următoarele scopuri a ajuta oamenii să obţină servicii accesibile, a oferi consiliere şi
terapie pentru familii, grupuri şi indivizi, având rolul de a identifica şi de a soluţiona situaţiile şi
cauzele care afectează echilibrul psihic, economic şi moral al copilului, familiei, persoanelor
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi al oricăror persoane aflate în nevoie sau expuse
riscului marginalizării şi excluderii sociale.
Asistenta socială are 3 funcţii de consultanţă – găsirea de soluţii pentru problemele de
funcţionare socială împreună cu indivizii, familiile grupurile de management al resurselor,
conectează clienţii la resurse furnizindu le informaţii despre resursele disponibile şi de educaţie –
oferirea de informaţii privind realizarea eficientă a sarcinilor de viaţă, indplinirea rolurilor parentale,
învăţarea unor tehnici de controlare a furiei.
DAS este formată din mai multe compartimente, conform statului de funcţii, începând cu
01.04.2016, privind HCL 208/2016 modificată şi completată prin HCL 252/22.12.2016:
-

Compartiment audit public intern

-

Birou financiar contabilitate

-

Compartiment control financiar preventiv

-

Birou achiziţii publice, aprovizionare, IT, SSM

-

Birou Resurse Umane, Salarizare, Juridic

-

Compartiment Administrativ

-

Birou Protecţia Copilului

-

Compartiment persoane cu dizabilităţi

-

Serviciul beneficii de asistenţă socială

-

Serviciul de asistenta şi îngrijire la domiciliu

-

Adăpost de noapte Casa Speranţei

-

Serviciul asistenta medicală comunitara şi şcolară

-

Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor

-

Centrul pentru Servicii Sociale Casa Pâinii

-

Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Casa Copiilor

-

Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc-Casa Fluturaşilor

Serviciile de asistenţă socială sunt asigurate de un personal foarte bine pregătit, specialişti în
domeniu – asistenţi sociali, psiholog, lucrători sociali, jurişti – persoane cu studii superioare şi cu
maştere în domeniu.Personalul prezintă expertiza şi experienţa profesională, este unul implicat,
aplicând tehnicile şi principiile asistenţei sociale, îşi utilizează permanent cunoştinţele şi abilităţile

profesionale pentru a sfătui şi ghida clienţii. Sunt cei care fac eforturi menite să amplifice
capacităţile oamenilor de înfruntare şi soluţionare a problemelor şi de dezvoltare.
În cadrul Direcţiei, din ianuarie 2007, s-a instituit Biroul Unic conform prevederilor
H.G.1723/2004, privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în
activitatea de relaţii cu publicul, asigurat de fiecare salariat al Direcţiei pe baza unei programări
lunare, birou care consiliază, informează cetăţenii asupra prestaţiilor sociale solicitate de către
aceştia, primeşte toate cererile de acordarea a prestaţiilor sociale precum şi facilitarea obţinerii de
informaţii asupra stadiului acordării drepturilor prin corespondenţa telefonică cu Agenţia de
Prestaţii Sociale Neamţ, în aspecte legate de alocaţia de stat şi alte acţiuni sociale.
În perioada 01.01.2017-31.12.2017 activitatea DAS a prestat următoarele activităţi:
•
primirea unui număr de 613 cereri pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii, precum şi
acte doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept prin
intermediul Biroului Unic al Direcţiei; întocmirea şi înaintarea către Agenția de Plăți și Inspecție
Socială Neamţ a borderoului privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
primirea cererilor şi propunerea către AJPIS Neamţ a schimbării reprezentantului legal al copilului
şi plata alocaţiei de stat restante conform prevederilor Legii 61/1993 privind alocaţia de stat pentru
copii, republicata şi a HG nr. 577/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea
modalităţilor de stabilire şi plata a alocaţiei de stat pentru copii.
•
primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social conform legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - 47 de dosare
noi;
•
efectuarea unui număr estimativ de 500 de anchete sociale pentru aplicarea prevederilor
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
•
întocmirea raportului statistic lunar, privind aplicarea Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat;
•
întocmirea şi transmiterea la AJPIS Neamţ a documentaţiei necesare efectuării plăţilor către
titularii de ajutor social;
•

primirea actelor depuse de beneficiarii de ajutor social;

•
efectuarea de corespondenţă cu beneficiarii de ajutor social (înştiinţări, somaţii, adrese,etc.)
–240;
•
distribuirea laptelui praf şi întocmirea situaţiei lunare pentru Direcţia de Sănătate Publică
Neamţ – 396 persoane beneficiare;
•
primirea şi verificarea dosarelor pentru indemnizaţia/stimulentul privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, şi trimiterea situaţiei centralizatoare la AJPIS Neamţ,
conform OUG 111/2010 – 341 dosare indemnizaţie şi 158 dosare stimulent;

•
primirea şi verificarea dosarelor de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
conform OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece- 722
cereri ;
•
întocmirea şi transmiterea la AJPIS Neamţ a documentaţiei necesare efectuării plăţilor către
beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau lichizi, - 45 cereri;
•
întocmirea şi transmiterea la AJPIS Neamţ a documentaţiei necesare pentru beneficiarii
ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, conform OUG 70/2011 privind măsurile
de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare - 23 cereri;
•
efectuarea unui număr de 20 de anchete sociale pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie electrică, conform OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
•
înaintarea către AJPIS Neamţ şi furnizorii de utilităţi conform O. U.G. nr. 70/2011 privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata
energiei termice cu modificările şi completările ulterioare,;
•
Am răspuns la 152 petiţii primite direct de la cetăţeni sau de la alte autorităţi ale
administraţiei publice de stat/privat centrale sau locale conform prevederilor legale privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor .
•
primirea prin Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială a unui număr de 127 cereri şi
declaraţii pe propria răspundere pentru acoradrea de alocaţie pentru susţinerea familiei depuse de
familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani; primirea la interval de 3 luni a
actelor doveditoare ale venitului şi a frecventării cursurilor, stabilirea termene clare de depunere a
acestor acte, înregistrează într-un registru special dosarele noi, ţine evidenţa dosarelor suspedate şi a
dosarelor încetate, verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de
acordare a alocaţiei familiale susţinere a familiei; verificarea periodică la interval de 3 luni sau ori
de câte ori apar modificări prin ancheta socială beneficiarilor de alocaţie de susţinere a familiei,
corespondenta cu titularii de alocaţie pentru susţinerea familiei asupra obligaţiilor pe care le au
întocmeşte dispoziţii ale primarului de acordare/respingere, modificare, suspendare, încetare pentru
dosarele de alocaţii pentru susţinerea familiei, întocmirea şi transmiterea la AJPS Neamţ a
borderourilor privind acordarea, modificarea, suspendarea sau încetarea dreptului la alocaţia de
susţinere a familiei aprobate prin dispoziţia primarului, împreună cu anchetele sociale şi dispoziţiile
de aprobare a primarului;comunicarea familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare
/respingere /modificare /suspendare /repunere în plată /încetare a dreptului de susţinere pentru
familia în termenul prevăzut de lege conform prevederilor Legea 277/2010 privind alocaţia de
susţinere a familiei, cu completările ulterioare.
•
acordarea a 35 tichete sociale pentru copii de grădiniţă prin stimulenteducational conform
legii 248/2015;
•
Întocmirea de 79 dosare sociale pentru internările în centre de asistenţă şi îngrijire pentru
persoanele vârstnice, în limita atribuţiilor ce revin DIRECŢIEI A.S. conform HG 430/2008 pentru
aprobarea privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap

•
conform art.30-34 din Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor vârstnice au fost asistate
7 persoane în vederea încheierii actelor juridice de înstrăinare a bunurilor imobile , proprietatea
acestora.
•

întocmirea actelor necesare pentru înhumarea a 5 persoane decedate, fără aparţinători

•
întocmirea şi evidenţa unui număr de 337 anchete sociale solicitate de către instanţele
judecătoreşti şi Parchet;
•
organizarea şi efectuarea unui număr de 55 anchete sociale pentru Poliţie pentru minori
predispuşi la acţiuni antisociale sau care necesită ocrotire legală, s-au propus măsuri ce se impun cu
privire la supravegherea şi educarea acestora, urmăreşte realizarea măsurilor în cadrul familial,
şcolar şi social;
•

întocmirea de 35 dispoziţii privind numirea unui curator special conform Codului Civil;

•
întocmirea de 151 anchete pentru menţinere plasament minori la AMP, 129 anchete sociale
pentru plasament familial şi rezidenţial, 16 anchete cu propunere măsură de protecţie, 12 anchete
revocări măsuri de protecţie minor, 24 monitorizări mame minore şi 65 sesizări D.G.A.S.P.C.
Neamţ. Întocmirea dosarelor sociale pentru internarea în instituţii sau centre de ocrotire a minorilor
şi anchete sociale la familia naturală pentru evaluarea posibilităţii reintegrării minorilor aflaţi în
instituţii de ocrotire; Înaintarea tuturor dosarelor cu propunerile de măsuri de protecţie a copilului
Direcţiei Judeţene de Asistenţă Socială Protecţia şi drepturile Copilului ;
•
întocmirea de anchete sociale pentru prelungirea atestatului asistentului maternal
profesionist conform HG 679/12.06.2003, privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de
atestare şi statutul asistentului maternal profesionist – 5.
•
la solicitarea instanţei de judecată am reprezentat minori, implicaţi în fapte penale, conform
Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, şi alte acte normative privind
protecţia copilului, a Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul
protecţiei copilului.
•
primirea actelor pentru dosarele de încadrare în grad de handicap şi reevaluare grad de
handicap şi întocmirea de 1181 anchete sociale pentru persoanele cu handicap grav, accentuat şi
mediu conform Legii nr. 448/2006, întocmirea dosarelor şi evidenţa persoanelor nevăzătoare în
vederea obţinerii drepturilor ce li se cuvin; efectuarea a 23 anchete sociale pentru încadrare ca
asistent personal, verificarea periodică la domiciliu a asistenţilor personali- 133; Întocmeşte
documentaţia şi dispoziţiile pentru acordarea indemnizaţiilor persoanelor cu handicap grav,
întocmirea statelor de plată pentru indemnizaţiile persoanelor cu handicap grav - 320;
•

anchete sociale pentru burse sociale-18;

•

anchete sociale pentru reevaluare asistaţi centre rezidentiale- 65.

•
întocmire dosare pentru minorii cu handicap grav care au nevoie de servicii de recuperare şi
care fac parte din familii aflate în dificultate (echipa mobilă) – 5.
•
întocmire referate de anchete sociale conform art.27 din Legea 448/2006 privind protecţia şi
promovarea persoanelor cu handicap şi a Ordinului 277/2009 privind aprobarea metodologiei de

preluare de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Judeţene a
contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Asociaţia Naţională a Persoanelor
cu Handicap -3.
•
Întocmirea unui număr de 220 dosare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă familiilor
aflate în situaţii deosebite în condiţiile legii; oferirea de informaţii, preluarea de acte, întocmirea
de anchetă socială, stat de plată, plată prin casieria Direcţiei, dispoziţie de acordare.
•
identificarea cazurilor de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate,întocmirea unei
fişe de observaţie şi a unei fise de identificare a riscurilor pentru fiecare copil identificat, întocmirea
unui plan de servicii sociale, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa, în cazul în care
copilul se afla în situaţie de risc, sesizarea imediat a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului cu privire la identificarea cazului, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie
specială asupra copilului, întocmirea evidenţei copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate şi colaborează cu alte instituţii în vederea monitorizării acestora; întocmirea de anchete
sociale pentru copii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, asigură consiliere şi informare cu
privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni şi
realizează vizite la domiciliu o dată la două luni, persoanelor de îngrijire numite prin hotărâre dată
de instanţă conf. Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor cipilului şi a Hotărârii
nr. 691/2015, privind modalitatea de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate, activităţile de intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea
părinţilor pe perioada cât aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate. Au fost monitorizate 428 de
familii.
•
efectuarea de 15 anchete sociale elevilor care sunt beneficiari ai Programului Naţional de
Protecţie Socială „Bani de Liceu”, potrivit Hoţ.nr.1488 din 9 septembrie 2004. Anchetele sociale sau desfăşurat în conformitate cu procedura stabilită prin legea 416/2001,privind venitul minim
garantat , cu modificările şi completările ulterioare şi prin normele metodologice de aplicare a
prevederilor legii 416/2001,aprobate prin H.G.1010/2006 precum şi pentru programul de
achiziţionare calculatoare EURO 200 -1 .
•
în anul 2017 am asigurat activităţi de timp liber şi recreaţionale pentru vârstnici în cadrul
Casei Vârstnicului.
În martie 2009 a fost înfiinţată Casa Speranţei – Adăpost de găzduire temporară pentru
persoanele aflate în situaţie de risc social. În anul 2017 au fost găzduite 16 persoane aflate în
dificultate .
În anul 2017 am actualizat 144 contracte de găzduire, pentru persoanele aflate în situaţie de
risc social, aflate în strada Fabricii,în vederea eliminării excluderii şi privării de anumite prestaţii
sociale, ca urmare a lipsei actelor de identitate.
În anul 2017 ca urmare a Hotărârii de Consiliu Local nr 7/2017 am distribuit tichete sociale
la un număr de 3240 persoane, pentru achiziţionarea de alimente de bază pentru pensionarii până în
1000 lei/lunar.

Începând cu 01.04.2016 prin Hotărârea Consiliului Local 208/2015 s-a înfiinţat Direcţia de
Asistenţă Socială, instituţie publică având personalitete juridică, aflată în subordinea consiliului
local, denumită Direcţia de Asistenţă Socială Roman.
În structura DAS funcţionează următoarele centre:
1. Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor
Centrul încurajează şi promovează un stil de viaţă independent, iar activitatea principală
este asigurarea unei vieţi decente vârstnicilor, încurajarea, sprijinirea şi oferirea unui mediu activ
prin oferirea de servicii şi activităţi diverse .
Serviciile oferite au fost evaluate în permanență: pe baza interviurilor adresate atât
beneficiarilor cât și aparținătorilor, prin analiza obiectivelor propuse, prin compararea rezultatelor
preconizate cu cele obţinute, astfel încât orice inadvertență sesizată în administrare, organizare,
acordarea serviciilor să fie imediat remediată de coordonatori în interesul suprem al beneficiarului.
În această perioadă, pe lângă asistenţă medicală (îngrijire medicală şi supraveghere cu
personal calificat în trei schimburi, şapte zile din săptămână, incluzând sărbătorile legale) şi
îngrijire, asistaţilor li s-a oferit consiliere socială, religioasă și activităţi de socializare.
În mod indirect contribuie la întreţinerea asistaţilor şi personalul de la bucătărie, personalul
de curăţenie igienizând zilnic atât spaţiile comune cât şi spaţiile de locuit ale asistaţiilor, personalul
de la spălătorie care asigură spălarea şi călcarea hainelor şi a lenjeriei de pat.
La realizarea activităţilor planificate s-a ţinut cont de dorinţele vârstnicilor.
Activităţi practice:
- lucru manual: croşetat diverse obiecte, confecţionarea de ornamente pentru împodobirea
spaţiilor de locuit, de relaxaresi a sălilor în care se serveşte masa, în funcţie de sezon.
- autogospodărire: persoanele vârstnice au fost implicate săptămânal în activităţi de
curăţenie în curtea căminului;
Activităţi de grup
- jocuri de grup: beneficiarii auparticipat la jocuri de remmypentrustimulareacognitiva;
- discutiilibere: religioase, medicale, de organizare a activitatilorsitimpului liber;
- servicii de tunssicoafat ;
- sedintelunaredintrebeneficiarisiconducereaCaminului;
Activităţi informative:
- citirea presei, a revistelor/cărţilor, urmarireaprogramelor TV, filmeartisticesidocumentare;
- activităţi de informare: cu privire la facilităţile/gratuităţi de care pot beneficia, drepturilepe
care le au încalitate de beneficiari de serviciiîncadrulcentrului, activităţile care s-au
desfasuratîncomunitate.
Activităţi de socializare
Activități între generații

- colaborarea cu elevii școlilor și liceelor din municipiul Roman
- colaborarea cu elevii din alte țări
Activități în comunitate:
- participarea la activitatileorganizate de diverse instituţii din oraş:
- aniversareazilei de 1 Octombrie ziua internaționala a persoanelor vârsnice;
- primireacolindatorilorînperioadasarbatorilor de iarnă
Activități recreativ-distractive:
aniversarea
lunara
a
zilelor
de
naştere
ale
beneficiarilor
sprijinulsponsorilorsicolaboratorilor, într-un cadrufestiv cu muzică, dans, gustare;

cu

- organizarea anumitor sărbători nationale, religioase
Activități spirituale:
- slujba ortodoxa saptamanala;
- slujba catolica de sarbatorile religioase;
La începutul perioadei de raportare, centrul funcţiona la capacitate maximă având ocupate
toate cele 38 de locuri. Numărul mediu de beneficiari cazaţi în centru a fost de 36 de persoane
vârstnice, inregistrându-se în baza de date 5 admiteri, doua decese şi 8 persoane reintegrate în
familie. La data de 31.12.2017 lista de aşteptare avea 63 de persoane. Tot statistic, analizând figura
1 se observa că peste jumătate din benificiarii centrului au pensii peste 1000 ron.

Figura 1-Statistica valoare pensii beneficiari 2017
2. Centrul pentru Servicii Sociale Casa Pâinii
Activităţile desfăşurate în susţinerea serviciului au constat în consiliere/informare pe diverse
teme, evaluarea nevoilor din punct de vedere social al persoanelor defavorizate, sprijin pentru
reintegrare socială.
Principalele metode de lucru au presupus identificarea nevoilor sociale printr-o evaluare
iniţială, după care urmează întocmirea şi monitorizarea planului individualizat de intervenţie.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, Centrul a distribuit beneficiarilor pachete cu dulciuri, pasca,
cozonac, fructe şi alte alimente tradiţionale.
Cu ocazia Sărbătorii Crăciunului, Centrul a distribuit beneficiarilor pachete cu dulciuri,
prăjituri, fructe şi alte alimente tradiţionale Sărbătorii Crăciunului.
Au fost emise pe parcursul anului 2017 mai multe dispoziţii, note interne privind disciplina
în muncă. S-au organizat mai multe controale inopinante în cadrul bucătăriei centrului, a magaziei
şi a celorlalte servicii aparţinând instituţiei.
Compartimentul de asistenţă socială are încadraţi 2 asistenţi sociali cu studii superioare.Un
asistent social a realizat cele 16 consilieri din fiecare zi, iar cel de al doilea asistent social a asigurat
permanentă la sediul centrului asistând permanent la ridicarea hranei de către beneficiari, a bifat
prezenta acestora şi a asistat ca aceasta să fie semnată de către beneficiari. Au efectuat munca pe
teren deplasându-se la domiciliul beneficiarilor, în vederea întocmirii anchetei sociale, în vederea
evaluării cazurilor noi şi a reevaluării cazurilor vechi o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie. În
baza anchetelor sociale, s-au întocmit planuri individualizate, contracte şi s-au aplicat chestionare.
În cadrul compartimentului asistenta socială s-a aplicat procedurile de lucru şi s-a distribuit
hrană la domiciliu persoanelor nedeplasabile.
În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, toate persoanele care s-au prezentat la sediul centrului
şi au depus cereri noi prin care solicitau acordarea hranei (cazuri noi şi cazuri vechi care solicitau
suplimentarea numărului de porţii) conform procedurii li s-au întocmit dosare care cuprind acte
justificative privind situaţia familială, acte privind starea de sănătate, acte privitoare la veniturile
realizate, acte care dovedesc situaţia şcolară şi diferite alte documente cerute în funcţie de caz.
Deasemenea au fost sistate persoanele care nu s-au mai încadrat conform ROF.
3. Centrul de Îngrijire de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc Casa Copiilor
Copiii beneficiari au fost implicaţi în activităţi recreative şi de socializare pentru menţinerea
echilibrului psihic şi fizic necesar dezvoltării lor armonioase.
- s-au derulat activităţi stabilite pe baza recomandărilor din PPI ale tuturor copiilor din
centru, aduse la cunoştinţa şi părinţilor, realizându-se un echilibru între activităţile de învăţare, de
relaxare, de joc, de dezvoltare a deprinderilor de viaţa independentă etc, toate având ca şi scop
dezvoltarea şi descoperirea personală;
- s-a pus accent pe vizionarea de documentare pentru stimularea potenţialului cultural,
emisiuni muzicale, de teatru, distractive sau sportive pentru a stimula şi orienta copiii spre unele
domenii de activitate: muzica , sport, poezie, pictura;
- echipa a încercat să stimuleze şi să completeze orizontul de cultură al copiilor atât prin
vizionarea de documentare din diverse domenii, prin jocuri bazate pe cunoştinţe generale, cât şi
prin vizite la muzee (Muzeul de Artă,De Istorie,De Ştiinţe ale Naturii); aceste activităţi au avut o
deosebită influenta formativa reuşind astfel să cultivăm interesul pentru activităţi socio-culturale;
- în completarea procesului de învăţare ,spre susţinerea dezvoltării inclinaţiilor şi a
aptitudinilor, elevii au participat la numeroase sesiuni de discuţii de grup pe diferite teme culturale
pentru înţelegerea semnificaţiilor şi importanţei sărbătoririi unor zile naţionale , mondiale,teme

bazate pe ceea ce presupune educaţia în societate, în colectiv, la şcoală, în familie, importanţa
alegerii unei meserii/profesii etc; discuţiile s-au desfăşurat liber, prin implicarea tuturor copiilor,
prin stimularea capacităţii de gândire şi de exprimare;
- pentru valorificarea potenţialului creativ, pentru responsabilizare şi pentru a învăţa importanţa
muncii răsplătite dar şi dăruite, am continuat şi în acest an cu activitatea ,,Atelierul creatiei’’,în care
copiii s-au implicat cu drag în confecţionarea manuală,reuşind astfel să decorăm centrul în fiecare
anotimp cu articolele realizate de copii(decoraţiuni confecţionate,desene/picture) specifice,să
realizăm cadouri confecţionate de ei şi dăruite colegilor cu ocazia aniversarilor,felicitări pentru
familie cu ocazia principalelor sărbători ale anului,felicitări realizate prin tehnica Quilling şi
împărţite familiei, prietenilor şi colegilor, cu ocazia Sărbătorilor importante din an;
- copiii au fost implicaţi în diferite categorii de jocuri de echipă, de cunoaştere/autocunoaştere,
socializare, de relaxare etc, competiţii tematice, pentru stimularea spiritului de iniţiativă, facilitarea
integrării în diverse grupuri, dezvoltarea capacităţii de comunicare şi socializare, cunoaştere şi
autocunoaştere, descoperirea capacităţii de lider şi lucrul în echipă, dar şi adaptarea şi asumarea
distractica a regulilor cu rol în eficientizarea inserţiei viitorului adult în societate;
- pentru a încuraja copiii Centrului de zi să-şi exprime sentimentele, trăirile, aspiraţiile personale
au fost susţinuţi în crearea de momente artistice,oferindu-le libertatea de a cânta,de a dansa,de a-şi
descoperi singuri anumite trăiri şi capacităţi ;
- toate activităţile de relaxare şi socializare au fost integrate în programul zilnic,afişat săptămânal
pentru informarea beneficiarilor şi a reprezentanţilor legali/familia;
-activitatile s-au desfăşurat prin implicarea întregii echipe pluridisciplinare a Centrului de zi.
Beneficiarii au fost implicaţi într-un program de orientare şcolară, profesională şi consiliere
psihologică de calitate,în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare, nevoile aptitudinile şi interesele
acestora.
Toți beneficiarii centrului au fost implicaţi în activităţi de consiliere privind orientarea
şcolară şi profesională atât individuală cât şi de grup, în scopul de a se dezvolta aceştia personal şi
profesional, de a accepta o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate, despre
formarea şcolară şi profesională, testarea concepţiilor, aptitudinilor şi transformarea lor în
conformitate cu realitatea înconjurătoare, astfel încât copilul să obţină satisfacţii şi motivaţie în
muncă şi să aibă o dezvoltare încurajatoare pentru el ca individ/a în societate.
Pe parcursul anului şcolar părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor au beneficiat de consiliere
şi sprijin pentru depăşirea impasului social,din partea personalului specializat al centrului.
- personalul de specialitate a desfăşurat activităţi de consiliere şi sprijin, pentru
părinţi/reprezentanţi legali ai beneficiarilor, în funcţie de nevoi şi ori de câte ori aceştia au solicitat;
- asistentul social a asigurat cel puţin o dată pe lună o şedinţă individuală de consiliere cu
părinţii beneficiarilor, pentru a monitoriza situaţia familială şi a beneficiarului, pentru a oferi
părinţilor informaţii privind evoluţia şi necesităţile copilului etc;
- am susţinut şi în acest an programul ,,Şcoala pentru parinti’’ în scopul informării, educării,
creării unei legături mai profunde părinte-copil,susţinând că şi teme de desfăşurare a acestui

program de educare :,, Relaţia părinte-copil=succes scolar’’, ,, Familia-temelia dezvoltării
armonioase a copilului.’’, ,, Copilul şi familia în societatea romaneasca’’, ,, Violenta-aspecte psihosociale’’; prin informarea/educarea părinţilor privind aceste teme s-a încercat stimularea şi
dezvoltarea motivaţiei învăţării şi a stărilor afective pozitive faţă de învăţarea copilului prin
sprijinul familiei, combaterea oricărei forme de violenţă, atât în familie cât şi asupra copilului,
consecinţe reflectate în comportamentul şi evoluţia copilului, în urma implicării acestuia în acte de
violenţă, menţinerea unei comunicări active între copil şi părinte, cunoaşterea şi acceptarea
propriului copil, crearea unui echilibru între factorii familiali de educaţie a copilului.
- programul s-a desfăşurat prin şedinţe lunare la care au participat echipa pluridisciplinara a
centrului şi părinţii/reprezentanţii legali ai beneficiarilor.
4. Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc – Casa Fluturaşilor.
Pentru îndeplinirea scopului, în Centrul de Zi se realizează următoarele activităţi:
a)se acorda servicii de îngrijire şi supraveghere copiilor cu vârsta între 1 an şi 4 ani prin
personalul angajat specializat;
b)se dezvolta programe de educaţie adecvate vârstei,nevoilor,potenţialului de dezvoltare şi
particularităţilor copiilor de vârsta între 1 an şi 4 ani;
c)se asigura supravegherea,menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor,se acorda
primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării
copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz prin personalul
angajat specializat;
d)se asigura nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare prin personalul
angajat;
e) personalul colaborează cu familia copiilor care frecventează Centrul de Zi şi realizează o
relaţie de parteneriat activ cu părinţii /reprezentanţii legali,în vederea respectării interesului
copilului;
f)se asigura consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
g) depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii
săi;
h) se asigura baza tehnico- materială necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi
abilitaţilor copiilor cu vârste intre 1an şi 4 ani;

STANDARDE
MINIME
OBLIGATORII

ACŢIUNI / ACTIVITĂŢI IMPLEMENTATE

- publicarea în presa locală a principalelor activităţi şi servicii ale
1. ACTIVITĂŢI
centrului;
DE INFORMARE
- promovarea în mass – media a voluntariatului;
LA NIVELUL

GRUP ŢINTA

- comunitatea

COMUNITĂŢII

- crearea şi administrarea săptămânala a paginei de facebook ;

- Centrul de Zi a întreţinut o relaţie de colaborare activă cu
părinţii, cu scopul urmăririi evoluţiei copiilor, a modului de
adaptare şi integrare în colectivitate, a situaţiei lor socio-familiale
2. RELAŢII DE
sau a altor dificultăţi cu care aceştia se confruntă, venind astfel în
COLABORARE
sprijinul acestora, în funcție de nevoie, cât și prin activitatea de
ACTIVĂ CU
consiliere psihologică
FAMILIILE
COPIILOR CARE - instruirea internă a părinţilor în care le este adus la cunoştinţa
FRECVENTEAZ scopul şi organizarea Centrului, serviciile şi activităţile
Ă CENTRUL DE desfăşurate;
ZI.
- şedinţe lunare sau de câte ori situaţia o impune în care le este
prezentat Codul Etic al centrului, misiunea C.Z.; modalitatea de
desfăşurare a activităţilor, etc.
- întocmirea a 30 de planuri de intervenție personalizate care se
realizează pe baza evaluărilor inițiale. Pe baza acestor evaluări se
fac recomandările de inteventie adaptate fiecărui copil şi în
3. PROGRAMUL colaborare cu familia.
PERSONALIZAT
În realizarea planului de intervenție personalizat se utilizează
DE
obiective de lucru, realiste și activități adaptate acestora.
INTERVENŢIE
Scopul PPI este că, minorul să ajungă la o dezvoltare
armonioasă, să îşi dezvolte capacităţile cognitive, să îşi formeze
ablititatile de viaţa independentă.

- familia copilului,

- reprezentanţii
legali ai copilului.

- familia copilului,

- reprezentanţii
legali ai copilului;

- programul zilnic al copiilor este afişat şi adus la cunoştinţa
părinţilor;
- în fiecare dimineaţă se realizează de către personalul de
specialitate triajul epidemiologic;
4. PROGRAMUL - zilnic, starea de sănătate a copiilor este monitorizata de medicul - copiii beneficiari
Centrului;
de serviciile
ZILNIC AL
Centrului
COPIILOR
- meniul alimentar este întocmit lunar, de medicul Centrului.
Alimentaţia adaptată copiilor între 1 an – 4 ani, având în centrul
atenţiei prepararea de hrană sănătoasă şi diversificată.
- zilnic programul include activităţi, jocuri ce urmăresc realizarea
PPI.
- elaborarea lunară de către psiholog a activităţilor recreative şi de
- copiii beneficiari
5. ACTIVITĂŢI
socializare;
ai serviciile sociale
EDUCAŢIONALE
- realizarea raportului lunar(de către echipa de îngrijire şi

asistenta medicală) privind activităţile desfăşurate în vederea
îndeplinirii obiectivului cuprins în PPI
- Desfăşurarea de activităţi cu tematica care să permit:
- formarea deprinderilor de autoingrijire şi igienă personală,
- formarea deprinderilor de autonomie socială,
- stimularea şi dezvoltarea limbajului,
- stimularea motricităţii fine,
Aceste activităţi au ca scop stimularea, îmbunătăţirea şi
consolidarea abilităţilor şi disponibilităţilor cognitive,
psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social-adaptative.
Programul zilnic al copiilor ( 10.30-11:45), din cadrul grupelor
cuprind următoarele activităţi :
- activităţi recreative şi de socializare.
6. ACTIVITĂŢI - programul activităţilor recreative şi de socializare – acestea au
RECREATIVE ŞI cuprind: activităţi desfăşurate împreună cu voluntari;
DE
Serbarea lunară a zilelor de naştere ale copiilor în cadrul
SOCIALIZARE
centrului,

- copiii beneficiari
de serviciile
Centrului

activităţi de socializare în spaţiul de joacă special amenajat pentru
copii – Locul de joacă din curtea instituţiei.
- organizarea lunară a “Şcolii pentru părinţi”
- întâlniri cu părinţii, individual sau în grup, având că teme de
7. CONSILIERE discuţie: evoluţia copilului în cadrul Centrului, gradul de
acomodare în colectivitate, punctele tari şi punctele slabe ale
ŞI SPRIJIN
minorului, recomandări către alţi specialişti în funcţie de nevoile
PENTRU
copilului;
PĂRINŢI

- familia copilului,

- reprezentanţii
legali ai copilului

-intocmirea lunară de rapoarte de consiliere psihologică pentru
părinţi.
- s-au luat măsurile necesare pentru administrarea şi conservarea
8. LOCAŢIA, bunurilor mobile şi imobile (reparaţii,);
RESURSE
- achiziţionarea de aparatura specifică în blocul alimentar pentru
personalul Centrului
FINANCIARE ŞI buna funcţionare a activităţii;
de Zi
BAZA
- montarea unei centrale termice;
MATERIALĂ
- întreţinerea lunară a spaţiilor verzi din jurul clădirii
- s-au întreprins demersuri în vederea obţinerii avizelor şi
9.
autorizaţiilor necesare pentru buna funcţionare a activităţilor din
personalul Centrului
ADMINISTRARE
cadrul Centrului;
de Zi
ŞI
MANAGEMENT - efectuarea activităţii de inventariere/ casare a mijloacelor fixe şi
a obiectelor de inventar din cadrul DASC.

- s-au aplicat prevederile legii privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice ( implementarea programului de
informare şi instruire al angajaţilor şi organizarea colectarea
selectivă a deşeurilor).
- întocmirea planului anual de achiziţii pe capitole;
- întocmirea lunară de referate de necesitate către
compartimentul “Achiziţii”a D.A.S.
- asigurarea aprovizionării săptămânale cu alimente de la “Casa
Pâinii”;
- efectuarea instruirii lunare a personalului angajat din punct de
vedere al protecţiei muncii şi PSI;
- efectuarea trimestriala şi asigurarea serviciilor de dezinsecţie,
igienizare şi întreţinere;
10. PLANUL
ANUAL DE
ACŢIUNE

- elaborarea planului de acţiune şi punerea lui în practică de către
toată echipa Centrului de Zi, având ca scop oferirea de servicii
sociale de calitate .

- personalul
Centrului de Zi

- O dată pe an sau de câte ori situaţia o cere se realizează
11.
personalul Centrului
RECRUTAREA ŞI revizuirea respectiv actualizarea fişelor de post pentru angajaţii
de Zi
ANGAJAREA centrului în funcţie de dinamică cerinţelor posturilor respective, în
PERSONALULUI vederea acoperirii tuturor serviciilor oferite de CZ.
- participarea psihologului (luna noiembrie şi decembrie) la
cursuri de formare şi work- shopuri pe diverse teme: violenţa în
familie, “Competente narative în domeniul psiho-social”.

12. FORMAREA
CONTINUĂ A - s-a adus la cunoştinţa celor 3 voluntarilor informaţii generale
PERSONALULUI despre Centrul de Zi;

personalul Centrului
de Zi

- pe perioada verii, cadrele medicale au asigurat permanentă în
Ştrandul Municipal Roman
- întocmirea de către întregul personal de rapoarte de activitate
lunare;

13.
SUPERVIZAREA - zilnic se monitorizează activitatea personalului;

personalul Centrului
de Zi

- şedinţe administrative lunare sau de câte ori situaţia o impune.
14. PROTECŢIA
- întocmirea şi aducerea la cunoştinţa personalului a procedurii de personalul Centrului
COPILULUI
de Zi
ÎMPOTRIVA lucru pe tema protecţia copilului împotriva abuzurilor;
ABUZURILOR
15. ACTIVITĂŢI - activitatea comună de Crăciun, alături de personalul şi copii de personalul Centrului
la Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc
DE
de Zi
COLABORARE “Casa Copiilor” şi personalul şi beneficiarii Centrul Rezidenţial

“Casa Bunicilor”;
CU
PROFESIONIŞTI
- convenţii de colaborare cu Centrul de zi “Don Calabria”.
I ŞI INSTITUŢII
RELEVANTE

comunitatea

5. Adăpost de noapte Casa Speranţei
În lunile octombrie - decembrie 2017 am găzduit 8 persoane aflate în dificultate, din care
trei persoane au părăsit centru.

Primarul Municipiului Roman,
Lucian-Ovidiu MICU

