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INFORMARE 

 cu privire la vizita delegaţiei Municipiului Roman în Municipiul 

Grugliasco–Torino, regiunea Piemonte, cu care municipiul nostru 

are semnat un Pact de Amiciţie 

La invitaţia primarului Municipiului Grugliasco, dott. Marcello Mazzu, cu ocazia 

zilelor Municipiului Grugliasco „Pallio della Gru”, o delegaţie din Primaria Roman 

formată din Viceprimarul Constantin Ghica  ș i membrii  Anghel Valerian – Consilier 

USL, Curcudel Bogdan – consilier PDL şi Bîrjovanu Mihai – inspector la Serviciul 

Comunicare a fost prezentă în perioada 03-06 iunie 2011  la manifestările organizate de 

comunitatea din Grugliasco. 

După ce am fost primiţi la sediul Primăriei Municipiului Grugliasco, unde am fost 

întâmpinaţi de primar şi consilierii Consiliului de Administraţie (Giunta), ni s-a prezentat 

şi am vizitat birourile în care îşi desfăşoară activitatea direcţiile şi serviciile Aparatului 

Administrativ, precum şi Sala de şedinţă a Consiliului Local, cu explicaţiile modului de 

desfăşurare a şedinţelor de lucru. 

Am fost informaţi de asemenea asupra organigramei, atât a Aparatului de Lucru a 

primarului cât şi a Consiliului Local. Apoi ne-am deplasat la „Citta Universitaria della 

Conciliazione Grugliasco”, care este un complex realizat printr-un proiect european în 

asociere cu Centrul Universitar Torino, menit să asigure cetăţenilor Comunităţii din 

Grugliasco servicii diverse, fiind structurat pe mai multe compartimente printre care 

amintim: cămin de zi pentru copiii care provin din familii ale căror venituri sunt mici, o 

şcoală de copii bazată pe pedagogia Steiner –Waldorf prin intermediul Asociatiei „Chicco 

di grano”, o bibliotecă, un Centru de Informare şi Documentare, un centru Ludic, un 

centru SPA, un centru cu restaurante în sistem de cooperativă, un Centru pentru integrare 

familială, un Centru de înfrumuseţare, cu piscină şi saună, un Centru BIO necesar 

difuziunii culturii gastronomice. 

După aceea am vizitat Centrul Cultural „Le Serre” în interiorul căruia se află o 

şcoală de circ, un Muzeu de marionete „Museo Gianduja” şi clădirile în care au funcţionat 

primele filmări ale cinematografiei italiene. Tot aici am văzut un teatru, ca un cort imens 

alb, ce a fost dat in folosinţă acum 6 luni. De asemenea am vizitat un complex expoziţional 

în formă de vapor care poarta numele de „La Nave”,  a cărui autonomie termică şi 

energetică este asigurată prin celule fotovoltaice şi panouri solare.  

A doua zi am vizitat Muzeul Clubului A.C. Torino (Museo del Grande Torino e 

della Legenda Granata) din Grugliasco, unde am ascultat istoria echipei de fotbal care, 
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întorcându-se de la un meci cu avionul, s-a prăbuşit peste biserica de pe colina Superga. 

Persoanele care au făcut prezentările sunt voluntari. Muzeul se află in vila Claretta şi a fost 

înfiinţat în 2008 printr-o convenţie între Primăria Grugliasco şi Asociaţia Memoria Istorica 

Granata. 

Am vizitat şi ni s-a prezentat Campusul Universitar în care sunt cazaţi stundenţi 

străini care studiază la Universitatea din Torino şi la Facultatea de Medicină Veterinară şi 

Agricultură din Grugliasco. Campusul Universitar   funcţionează în fostul Centru Olimpic 

de jurnalism al Olimpiadei de Iarnă Torino 2008, ce oferă condiţii deosebite de cazare, 

pregătire, relaxare, odihnă studenţilor din campus. 

În după-amiaza zilei am participat la un concurs organizat între echipe din cartierele 

Municipiului Grugliasco dedicate Sărbătorii „Pallio della Gru”, concurs ce constă în 

întreceri de prezentare a costumelor tradiţionale, concurs de toboşari şi concurs de 

măiestrie cu drapele. 

Asociaţia jucătorilor cu drapele şi a muzicienilor din localitatea Grugliasco, în 

colaborare cu Cojta au organizat concursul figuranţilor, jucătorilor de drapele şi a 

muzicienilor, manifestare cu caracter spectacular. 

La festivitatea de premiere din Piaţa ,,Celor 66 de Martiri” a fost anunţată şi 

prezenţa delegaţiei din Roman, iar şefului delegaţei dl. Viceprimar Ghica Constantin   i-a 

fost acordată onoarea de a înmâna un premiu.  

Spre seară a urmat o paradă a tuturor formaţiilor concurente, în frunte cu primarul, 

consilierii şi delegaţia noastră, acompaniată de o orchestră învitată din Perrugia: „Banda 

Musicale di Cannara”. 

În finalul zilei am asistat la un concert susţinut de această orchestră şi a unui tenor 

şi soprane, de la Opera din Milano, spectacol oferit în cinstea cetăţenilor oraşului 

Grugliasco, precum şi a invitaţilor din România.  

În cea de a treia zi şi ultima, din cauza condiţiilor meteo nefavorabile  nu s-au mai 

putut desfăşura activităţile programate şi planificate, inclusiv concursul „Pallio della Gru” 

ce trebuia să se desfăşoare în aer liber şi, din această cauză, am fost însoţiţi de consilierul 

regiunii Piemonte Nicola Palmisano la Torino, unde am putut vizita Centrul Istoric, 

stadionul Juventus şi Muzeul Unităţii Italiei „Officine grandi riparazioni”, cu prilejul 

aniversării a 150 ani de la unitatea Italiei, muzeu organizat în fostele depouri ale căilor 

ferate din Torino în care este prezentată pe scurt istoria politică, demografică, economică, 

ştiinţifică de la 1861 şi până în prezent, precum şi obiecte şi materiale publicitare ale 

uzinelor Fiat şi alte firme de prestigiu din Torino.  

Am luat la cunoştinţă de realizările făcute de actuala admninstraţie din prezentul 

mandat al primarului dr. Marcello Mazzu, şi anume: cele trei parcuri de agrement 

amenajate din fonduri proprii cât şi fonduri atrase de la bugetul Regiunii Piemonte, 

construirea unei staţii proprii de cale ferată ce leagă Centrul Universitar din Grugliasco şi 

Torino precum şi proiectarea în viitor a unei străzi care să lege oraşul de gară. Apoi  
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ni s-a prezentat cartierul nou al oraşului unde s-a investit în ultimul an în locuinţe 

pentru tineri, infrastructură, amenajarea şi sistematizarea zonei rezidenţiale. Deasemeni am 

văzut centrul de studii care include Unversitatea de medicină veterinară şi Agronomie, 

Liceul şi Şcoala profesională cu profil tehnic – mecanică şi o şcoală gimnazială cu 

învăţământ primar şi secundar. 

Au fost discutate şi dezbătute modurile de colaborare şi aprofundare a relaţiilor 

prevăzute în Pactul de Amiciţie încheiat între comunităţile noastre, un prim pas fiind 

realizat deja de către partea italiană prin includerea Romanului la un Proiect cu finanţare 

europeană la care a fost invitată să participe o delegaţie din Roman care să cuprindă elevi 

din şcolile romaşcane cu vărste de 15 şi 18 ani şi un profesor coordonator, ce va avea loc 

la Rivoli în perioada 1-9 iulie 2011 ,,Meeting Eorolys 2001”. 

Deasemeni se are în vedere un proiect de colaborare cu şcoli profesionale cu profil 

mecanic şi stabilirea de contacte între şcolile noastre, conform nivelului de pregătire, 

începând cu anul şcolar 2011-2012. 

S-a punctat deasemeni şi modelul de implementare a sistemului centralizat de 

supraveghere video a străzilor şi a zonelor cu risc infracţional implementat la ora actuală 

în proporţie de 80% cu carabinierii din Rivoli, sistem pe care l-au văzut la Poliţia Locală 

din Roman, urmând ca să se realizeze un schimb de experienţă între instituţiile similare din 

cele două comunităţi. 

Se mai are în vedere o colaborare în viitor şi între parteneri din mediul de afaceri 

italieni şi romaşcani prin deplasarea la Roman a unei delegaţii de oameni de afaceri din 

Grugliasco. 

   Am fost impresionaţi de eforturile italienilor pentru atragerea fondurilor europene 

şi de deschiderea pe care o au pentru proiectele de viitor. Sperăm să concretizăm cât mai 

multe din ceea ce am discutat. 

Oraşul Grugliasco are 30 de km de piste de bicicletă care leagă şcolile de cartiere 

astfel încât copiii să meargă la şcoală cu bicicleta în siguranţă fiind totodată şi ecologic. 

Oraşul Grugliasco este considerat primul oraş din Europa cu cea mai mare suprafaţă 

verde având cele mai multe parcuri. Este un plămân verde pentru cetăţeni şi totodată un 

oraş curat, frumos şi primitor. Putem să învăţăm multe de la ei şi să-i avem drept exemplu. 

 

DELEGAŢIA: 

Viceprimar: - Constantin GHICA 

Consiler   -     Valerian ANGHEL 

Consilier –     Bogdan Nicolae CURCUDEL 

Inspector -      Mihai BÎRJOVANU 


