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 Ca în fiecare an, începând cu 2010, ne putem mândri că putem organiza la nivelul 

comunității noastre o sărbătoare a Romanului și a romașcanilor. În acest an, în 

perioada 15-21 mai, vom desfășura în municipiu diferite activități interesante pentru 

cât mai mulți dintre dumneavoastră, sub sigla Zilele municipiului Roman, ediția a IX-

a. 

 Multe dintre activități sunt devenite tradiție și ne dorim ca, de la an la an, să 

venim cu evenimente noi, în care să implicăm un număr cât mai mare de cetățeni. Anul 

acesta, vreau să le oferim romașcanilor din nou posibilitatea de a vizita câteva dintre 

obiectivele de interes, cum ar fi microhidrocentrala, Casa Bunicilor, serele în care 

creștem florile pe care mai apoi le plantăm în oraș, Biblioteca sau Parcul municipal. Și 

anul acesta, îi vom răsplăti pe romașcanii care au participat la concursul de curățenie și 

înfrumusețare a orașului, pe elevii și profesorii cu rezultate meritorii, dar și pe cei care 

au făcut performanță în domeniile în care activează. 

 Vom organiza și un târg al meșteșugarilor, vom avea concursuri în care îi vom 

promova pe artiștii talentați ai Romanului și vom organiza un tur ciclist prin oraș. Una 

dintre zilele de sărbătoare va fi dedicată și locuitorilor din comunele arondate 

Romanului, pe care-i vom invita să-și promoveze lucrurile și oamenii cu care se 

mândresc, pentru că, până la urmă, comunitatea noastră este una strâns legată de 

celelalte localități ce înconjoară ținutul de la confluența Moldovei cu Siretul. 

 Spre finalul sărbătorii vom organiza în weekend și trei spectacole, iar pentru a 

evita blocarea traficului pe centrul orașului, vom amenaja scena pe esplanada de la 

Statuia lui Roman Mușat, circulația urmând să fie restricționată doar pe parcursul 

concertelor. 

 Am reușit, prin diferite parteneriate, să facem o economie importantă din 

bugetul local, dar, în același timp, să avem prilejul de a-i asculta live pe unii dintre cei 

mai cunoscuți artiști, fie că vorbim de cântăreața de muzică populară Irina Loghin, de 

cunoscutul artist pop Smiley sau de cântărețul de talie internațională Faydee. 

 Sper ca și în acest an să putem arăta tuturor că suntem o comunitate unită, în care 

știm să apreciem și să ne respectăm orașul, istoria și semenii. 

ROMAN
Zilele Municipiului Roman 2018
   Irina Loghin, Smiley și Faydee
sărbătoresc alături de romașcani

 La mulți ani, dragi romașcani!
 L   ucian Micu, Primarul municipiului Roman

Primăria municipiului Roman participă anual la campanii de plantare a cât mai multor 

arbori, pentru a asigura orașului un aer cât mai nepoluat. În luna aprilie 2018, a fost refăcută 

plantaţia de un hectar din zona Pod CFR peste râul Moldova, plantaţie ce face parte din 

programul naţional ”Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate”. Au fost plantaţi 5000 puieţi salcâm în regie proprie. Materialul săditor folosit a 

fost achiziţionat de la Ocolul Silvic Roman care a asigurat şi supravegherea tehnică a lucrării. 

Activitatea de plantare va continua prin plantarea a 800 puieţi de salcâm în zona Cartierului 

Nicolae Bălcescu, 200 de salcâmi în Parcul municipal, 100 puieţi de stejar în Parcul municipal 

și 900 de puieţi stejar pentru refacerea aliniamentelor stradale şi în proximitatea parcurilor 

de joacă şi recreere.

Romanul, reîmpădurit și în 2018
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În 2018, au fost reamenajate zonele verzi prin plantarea 
diverselor specii de plante ornamentale cultivate în serele 
proprii.  

- Au fost plantaţi 1.200 bucăți de bumbişori în alveolele de 
lângă Giratoriul Florilor, strada Oituz, bulevardul Roman 
Muşat şi Piaţa Roman Vodă. 

- În alveolele de la intersecţia bulevardului Republicii cu 
strada Ştefan cel Mare s-au plantat circa 5.000 bucăți de 
petunii, gura leului, salvie, alyssum, pansele şi aster.

- În alveola de lângă Colegiul Tehnic Petru Poni s-au 
plantat circa 400 bucăți de canna, gura leului şi salvie.

- A fost reamenajat Giratoriul Florilor cu peste 1.500 
bucăți de petunii.

- În zona verde de la Statuia Roman Muşat s-au plantat 
250 bucăți de begonii şi petunii.

- Alveolele de pe strada Oituz au fost înfrumuseţate cu 
1.880 bucăți de begonii şi 500 bucăți de petunii.

- În alveola din zona restaurantului Bradul s-au plantat 50 
bucăți de salvie şi 70 bucăți de ”nu mă uita”.

- În alveola de lângă Şcoala gimnazială Alexandru Ioan 
Cuza s-au plantat peste 1.200 bucăți de begonii şi șase 
bucăți de canna.

- În giratoriul de lângă Banc Post s-au plantat 2.000 bucăți 
de begonii şi 800 bucăți de coleus, iar în alveolă – 1.200 
pansele, 280 alyssum, 120 coleus, 180 aster, 100 cineraria, 
70 lupin şi 30 bucăți de dianthus.

- Jardinierele de pe bulevardul Roman Muşat au fost 
ornate cu 18 bucăți de petunii curgătoare.

- S-au decorat stâlpii ornamentali din faţa Primăriei cu 25 
muşcate curgătoare şi 18 petunii curgătoare, alveola 
fântânii arteziene din faţa Primăriei a fost decorată cu 25 
bucăți de petunii curgătoare şi jardinierele din Piaţa Roman 
Vodă au fost înfrumusețate cu 70 bucăți de muşcate 
curgătoare, 80 petunii curgătoare, 50 lalele şi 80 de 
pansele.

- Scuarul din zona Cinema Unirea a fost înfrumuseţat cu 
150 bucăți de salvie.

- Jardinierele de pe E 85 (de la sensul giratoriu Florilor 
până la Hotel Roman) au fost ornate cu 180 de bucăți de 
petunii curgătoare.

- Scuarul din zona Hotel Roman a fost împodobit cu 22 
bucăți de petunii curgătoare.

- Pietonalul Ştefan cel Mare a fost decorat cu 220 bucăți 
de petunii curgătoare.

- În spaţiul de lângă fântâna arteziană de la Spitalul vechi 
s-au plantat 190 bucăți de salvie și patru bucăți de petunii 
curgătoare.

- În zona cartierului Favorit s-au plantat 2.000 bucăți de 
petunii unice, 500 bucăți de petunii curgătoare, 220 de aster, 
300 bumbişori şi 500 pansele.

- Parcul municipal Roman s-a îmbogăţit cu 40 de petunii 
curgătoare, 15 muşcate curgătoare, 1.200 de pansele, 800 
begonii, 700 petunii pitice şi 100 bucăți de alyssum. 

 O administrare bună a unui oraș înseamnă, printre altele, și găsirea unor soluții pentru diminuarea 

cheltuielilor de funcționare, de organizare și dezvoltare. Așa se face că, pentru a crea o economie 

importantă la bugetul local, autoritățile locale au luat decizia, în 2014, să repună în funcțiune fostele sere 

de pe strada Ogoarelor, aparținând odată Goscom și lăsate câțiva ani buni în paragină. Cu o investiție 

minimă, dar cu foarte multă muncă și pasiune, în 2014 a devenit funcțională prima seră în care a fost sădit 

primul rând de semințe, ca, mai apoi, florile să fie împânzite în toate spațiile verzi din oraș. Pe cei 300 de 

metri pătrați ai primei sere s-au sădit în trei cicluri flori, astfel încât de patru ani, cu excepția 

crizantemelor, tot materialul floricol din oraș este asigurat de aici. Un an mai târziu, s-a reabilitat o nouă 

seră, de 100 de metri pătrați, iar în acest an se va amenaja cea de-a treia seră, de încă 100 metri pătrați, ceea 

ce va permite asigurarea unei cantități și mai mari și mai variate de flori care să înfrumusețeze spațiile 

verzi din oraș. 

 Primăria municipiului Roman achiziționează periodic, prin licitație publică, semințele, costurile 

pentru asigurarea florilor pentru un sezon ridicându-se la 3.000-4.000 de lei, funcție de sezon, anul trecut 

din serele orașului rezultând peste 30.000 de fire de flori. Dacă primăvara devreme în oraș sunt plantate 

pansele, bumbișori și ”nu mă uita”, vara sunt plantate peste 10 sortimente de flori, iar toamna spațiile 

sunt înfrumusețate cu pansele și ”varză decorativă”. Din acest an au fost plantați și primii 1.000 bumbi de 

lalele, care vor ajunge la maturitate începând cu anul viitor. În sezonul de vară, spațiile verzi sunt 

înfrumusețate cu următoarele specii de flori: alyssum, petunie, begonie, salvie, portolac, tagetes, gazania, 

lobelia, mușcată curgătoare, cavaleri, canna, lupin și coleus. 

 Pe timpul iernii, temperatura optimă din sere este asigurată cu două centrale termice, una care 

funcționează pe bază de rumeguș și lemne și una care funcționează doar pe lemne, materialul necesar 

fiind asigurat din toaletările arborilor ce se fac în perioada de primăvară și toamnă târzie în oraș. La sere 

lucrează două angajate ce se ocupă de însămânțare și trei bărbați ce asigură funcționarea centralelor, iar 

ocazional personalul este suplimentat cu persoanele condamnate penal sau care au solicitat ca, în 

schimbul amenzilor, să presteze muncă în folosul comunității, acestea fiind supravegheate de personal 

din cadrul Ministerului Justiției. 

 Materialul floricol este plantat în oraș cu ajutorul a cinci angajați, iar alți doi asigură udatul periodic 

al acestora, unul lucrând pe timp de noapte. 

 În cadrul Zilelor Municipiului Roman, conducerea Primăriei municipiului Roman asigură o zi a 

porților deschise la câteva din obiectivele de interes general din oraș, printre care va organiza un tur de 

prezentare și a serelor situate pe strada Ogoarelor. Astfel, persoanele care doresc să viziteze serele și să se 

convingă de implementarea eficientă a acestei soluții econome de înfrumusețare a domeniului public 

sunt invitate vineri, pe 18 mai, de la ora 10.00, la serele orașului. 

În luna octombrie a anului trecut, primarul Lucian Micu i-a invitat pe directorii de unități de învățământ din Roman să dezbată împreună oportunitatea de a 

amenaja în cât mai multe școli minigrădini cu legume, pe care copiii să le îngrijească, să afle calitățile legumelor, să le guste, să învețe să le aibă în propria alimentație. 

Din această primăvară, primele rezultate ale acestui parteneriat au început deja să dea roade, în câteva din unitățile școlare fiind deja pregătit terenul pentru 

amenajarea grădinițelor de zarzavat. 

Irina Scorțanu, șeful Biroului Monitorizare Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Roman,care coordonează cu atenție acest proiect,  s-a implicat în a prelua tot 

necesarul de la școlile care au dorit să participe la acest proiect și s-a asigurat că fiecare unitate va avea materialele și logistica necesară pentru a pune bazele primelor 

grădini de zarzavat. Fiecare unitate de învățământ a decis ce legume poate planta în acest proiect pilot. 

Astfel, o minigrădină la care se pregătește terenul va fi amenajată la grădiniţa cu program prelungit nr.6, din subordinea Colegiului Tehnic Petru Poni, pentru care 

administrația locală a asigurat două lădiţe din lemn, patru greble, 2 hârlețe și trei metri cubi de pământ. La Grădiniţa cu program prelungit nr.1, coordonată de Şcoala 

gimnazială Mihai Eminescu, s-au amenajat două lădițe cu roşii, ardei, ceapă, usturoi și mărar. Primăria Roman a asigurat cinci tone de pământ pentru Liceul 

Tehnologic Vasile Sav, unde s-au sădit straturi cu salată, ridiche, ceapă, pătrunjel și leuştean. Alte patru tone de pământ au fost asigurate pentru Şcoala Costache 

Negri, coordonată de Liceul Teologic Romano-Catolic Sf. Francisc de Assisi, unde au fost amenajate straturi cu arpagic, castraveţi, roşii, usturoi, fasole verde, 

pătrunjel și sfeclă roşie. Colegiul Naţional Roman Vodă a amenajat o grădină cu straturi de ceapă și pătrunjel. O altă unitate interesată de acest proiect este Colegiul 

Tehnic Miron Costin, la care se lucrează la amenajarea terenului, administrația asigurând uneltele necesare. 

Treptat, dacă și alte unități de învățământ vor găsi proiectul unul util pentru elevi, administrația publică locală le va asigura cele necesare pentru ca în cât mai multe 

școli copiii să învețe singuri despre calitățile benefice ale consumului de legume. 

Serele Romanului oferă viață spațiilor verzi

Unde au fost plantate florile
crescute în serele orașului

Primăria Roman a sprijinit înființarea primelor grădini de zarzavat în școlile din Roman



ORA 09.00 - la Sala de box a Clubului Petrotub are 

loc Concursul zonal de box Memorialul „Bardă 

Dumitru”, ediția a VIII-a.

ORA 10.00 - în Piața Roman-Vodă, se desfășoară 

Festivalul Expo „Roman Metropolitan” - tradiții, 

obiceiuri și meșteșuguri, ediția I, cu expoziții de 

costume populare, sculpturi în lemn, pielărie sau 

sticlă, spectacole ale unor grupuri de dansatori, 

interpreți și instrumentiști din zona Roman 

Metropolitan.

ORA 09.00 - la Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” 

din Primăria Roman, Clubul Copiilor organizează 

Festivalul-concurs zonal „Muzica e viața mea”.

ORA 10.00 - la Aula „Garabet Ibrăileanu” de la 

Colegiul Național „Roman-Vodă”, în cadrul 

Festivalului „Garabet Ibrăileanu”, ediția I, are loc 

Concursul de Aforisme – secțiunea I. 

ORA 15.00 - la Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” 

din Primăria Roman,  în cadrul Festivalului 

„Garabet Ibrăileanu”, ediția I, va avea loc Concursul 

de Aforisme – secțiunea a II-a. 

ORA 17.00 – Tur Ciclist prin municipiul Roman, 

pe traseul: Piața Roman-Vodă (parcarea din fața 

Colegiului Național Roman Vodă) – bulevardul 

Roman-Mușat către giratoriul Florilor –– strada 

Mihai Viteazu – către giratoriul Sagna - strada 

Islazului - strada Bogdan Dragoș - strada Renașterii 

– strada Matei Millo – strada Moldovei – strada 

Vasile Lupu – Complex Sportiv și de Agrement 

”Moldova” – strada Victor Hugo - strada Alexandru 

cel Bun - bulevardul Roman Mușat – parcarea 

Roman-Vodă.

ORA 20.00 - în Piața Roman-Vodă, va avea loc un 

Spectacol de divertisment, organizat sub egida 

Festivalului Expo „Roman Metropolitan” - tradiții, 

obiceiuri și meșteșuguri, când vor susține recitaluri: 

Jull, Alexandru Recolciuc și Smiley. 

PROGRAMUL
ZILELOR MUNICIPIULUI ROMAN 2018

EDIŢIA a IX-a, 15 - 21 MAI 2018

Expoziție de fotografie dedicată Centenarului Marii Uniri: , în Holul Primăriei municipiului Roman15 – 21 mai

 Zilele „Episcop Melchisedec”

Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, 

S i m p o z i o n u l  N a ț i o n a l  „ M e l c h i s e d e c 

Ștefănescu, ierarh cărturar”, ediția a XVIII-a.

 Zilele ”Episcop Melchisedec” 

- C o l e g i u l  N a ț i o n a l  „ R o m a n  V o d ă ” , 

S i m p o z i o n u l  N a ț i o n a l  „ M e l c h i s e d e c 

Ștefănescu, ierarh cărturar”, ediția a XVIII-a.

-Vecernie la Catedrala Arhiepiscopală

-Concurs de corale ale liceelor teologice din 

Moldova.

ORA 09.30, în Piața Roman-Vodă, se va 

desfășura „Dialogul Științelor”, manifestare 

dedicată comunității școlare romașcane, în 

scopul promovării exemplelor de bună practică 

în învățământul romașcan.

ORA 10.00,  în Sala „Nicolae Manolescu-

Strunga” din Primăria Roman va avea loc 

premierea câștigătorilor Concursului „Prietenii 

Pompierilor”.

ORA 10.30 - în Sala „Nicolae Manolescu-

Strunga”, din Primăria Roman, va avea loc 

înmânarea premiilor câștigătorilor concursului 

de curățenie în înfrumusețare a orașului - 

„Romanul, curat și verde” – ediția a IX-a.

ORA 11.15, în Sala „Nicolae Manolescu-

Strunga” din Primăria Roman se va desfășura 

„Gala Excelenței în Educație”, când va avea loc 

festivitatea de premiere a elevilor și profesorilor 

coordonatori care au obținut rezultate meritorii 

la faza finală a olimpiadelor și concursurilor 

naționale și internaționale.

ORA 15.00 - la Biblioteca municipală „George 

Radu Melidon”, Cercul de Artă decorativă - 

C l u b u l  C o p i i l o r  R o m a n  va  o r g a n i z a 

Simpozionul și Concursul național „Culoarea 

lecturii în bibliotecă”, ediția a IX-a, cu tema: 

Marea Unire – cuvânt, cânt, culoare.

ORA 11.00 - la Monumentul Eroilor din 

Cimit i rul  Eterni tatea  se  va  desfășura 

ceremonialul militar-religios și depuneri de 

coroane cu prilejul Zilei Eroilor. 

ORA 12.00 – în Sala „Nicolae Manolescu-

Strunga” din Primăria Roman are loc Concursul 

de scenete istorice dedicat Centenarului 

Primului Război Mondial și al Marii Uniri.

ORA 16.00 - la Sala de conferințe a Hotelului 

Roman Plaza va avea loc cea de-a 47 –a 

Reuniune Națională de Istoria Medicinei și 

cea de-a 27-a Reuniune Națională de Istoria 

F a r m a c i e i ,  a c ț i u n e  c o m u n ă  d e d i c a t ă 

Centenarului. 

ORA 18.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-

Strunga” din Primăria Roman va avea loc Seara 

Sergiu Celibidache, cu momente artistice 

muzicale susținute de elevi, profesori și foști 

absolvenți ai Școlii de Artă Sergiu Celibidache 

Roman, laureați la olimpiade, festivaluri și 

concursuri.

ORA 10.00 – Ziua Porților Deschise, cu vizite 

organizate pentru romașcani la următoarele 

obiective: Biblioteca Municipală ”George Radu 

Melidon”, Casa Bunicilor, Centrala Hidroelectrică 

Roman 1, Parcul Municipal, Sere.

ORA 12.00 - în Piața Roman-Vodă, are loc 

deschiderea  Festivalului  Tradițional  al  

Meșteșugarilor, ce se va desfășura în perioada 18 - 

20 mai 2018.

ORA 12.30 - la Biblioteca municipală „George 

Radu Melidon” va avea loc premierea câștigătorilor 

concursului de cultură generală ”Speranță pentru 

mâine”, ediţia a XVI-a.

ORA 13.00 – Gala Excelenței Romașcane, prilej cu 

care vor fi premiați romașcanii care fac performanță 

în domeniile în care activează, precum și decernarea 

titlului ”Tânărul anului 2018”. 

ORA 16.00 - în Piața Roman-Vodă este Ziua 

Campionilor, cu show sportiv - concurs de 

powerlifting. 

ORA 16.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” 

din Primăria Roman se va desfășura Festivalul 

„Garabet Ibrăileanu”, ediția I.

ORA 17.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” 

din Primăria Roman va avea loc Conferința – Prof. 

Nicolae Manolescu, însoțită de lansare de carte.

ORA 18.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” 

din Primăria Roman va avea loc proiecția filmului 

„Adela”, în regia lui Mircea Veroiu.

Ziua Internațională a Muzeelor, la Muzeul de 

Istorie - Palatul Nevruzzi, va avea loc colocviu: 

„Dascăli romașcani de altădată” – ediția a VII-a.

ORA 18.00 - la Sala Unirii din Muzeul de Istorie 

Roman va avea loc evenimentul ”Folclorul 

Străbunilor”, cu recital de muzică populară de 

acum 100 de ani, la cobză.

ORA 20.00 – în Piața Roman-Vodă va avea loc un 

spectacol ce îi va avea ca invitați pe Ștefan Enășel 

Romașcanul, Mihaela Gurău și Ioana Mârți. 

ORA 10.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” din Primăria Roman, în cadrul Festivalului 

„Garabet Ibrăileanu”, ediția I, are loc Concursul de Aforisme – secțiunea a III-a.

ORA 15.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” din Primăria Roman, în cadrul Festivalului 

„Garabet Ibrăileanu”, ediția I, are loc Concursul de Aforisme – secțiunea a IV-a.

ORA 16.00 - în Piața Roman-Vodă se va desfășura Spectacolul de Talente Locale. 

ORA 19.00 - în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” din Primăria Roman va avea loc spectacolul festiv 

dedicat primei ediții a Festivalului „Garabet Ibrăileanu”. 

ORA 18.00 – are loc slujba de vecernie la Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”. 

ORA 20.00 – în Piața Roman-Vodă, va avea loc un spectacol la care vor cânta pentru romașcani: Laura 

Haidău, Irina Loghin și artistul de talie internațională Faydee. 

Ziua Patronilor Municipiului Roman ”Sfinții Împăraţi Constantin Şi Elena” - Liturghia Sf. 

Împăraţi Constantin şi Elena la Biserica din Piaţa Republicii.

ORA 17.00 - la Muzeul de istorie - Palatul Nevruzzi, vor avea loc o Expoziție temporară cu tema 

„Muzee și Școli” și festivitatea de acordare a diplomelor de participare cadrelor didactice implicate în 

proiect.

Marți, 15 mai

Joi, 17 mai

Sâmbătă, 17 mai

Miercuri, 16 mai

ZIUA EDUCAȚIEI

Vineri, 18 mai

Duminică, 20 mai

Luni, 21 mai



Bogdan Costinel Andrieș, consilier local PNL
Bogdan Costinel Andrieș este consilier local din partea grupului PNL. Este născut pe 18 mai 1980, este căsătorit și, în 

prezent, este manager la societatea ABC Wood SRL. Bogdan Andrieș se află la cel de-al doilea mandat consecutiv de 

consilier local, în acest mandat fiind membru al comisiei pentru administrație publică. În 1999 a absolvit secția de Fizică-

Chimie a Colegiului Național ”Roman Vodă”, după care a absolvit cu diplomă de licență Universitatea Tehnică Gheorghe 

Asachi din Iași, fiind inginer de prelucrare a metalelor. 

1. Cum apreciați dvs. activitatea din Consiliul Local Roman?

Activitatea Consiliului Local cred că a fost una productivă, ținând cont și de faptul că PNL deține majoritatea, iar proiectele supuse 

dezbaterilor nu au fost blocate, tergiversate, ci ele au trecut de votul forului legislativ, fiind proiecte de interes pentru municipiul 

nostru. Au existat uneori și discuții mai aprinse pe unele proiecte, dar ele au fost constructive de cele mai multe ori. Cred că este un 

câștig pentru oraș faptul că PNL deține majoritatea în CL Roman și proiectele nu pot fi respinse doar din rațiuni politice. 

2. Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai stringente probleme ale cetățenilor municipiului Roman?

Locuitorii din municipiul Roman pun accent pe probleme legate de viața lor cotidiană, mai mult pe veniturile lor. Pe rețelele de socializare oamenii reclamă probleme punctuale, 

cum ar fi asfaltarea unor străzi, lipsa unor bănci, a unor coșuri de gunoi. Sunt și probleme stringente și care privesc un număr mai mare de persoane, cum ar fi starea drumurilor și a 

utilităților din cartierul bălcescu sau cartierul Lipovenesc. Există multe străzi încă demodernizate, dar s-au demarat lucrările de asfaltare pe câteva din străzile din Bălcescu, ceea ce 

este un început bun pentru locuitorii acestui cartier. Problema canalizării în cartierul Petru Rareș se rezvolvă acum, după ce s-au căutat ani la rândul soluții tehnice pentru ca pânza 

freatică să nu mai producă disconfort. Sunt sigur că, treptat, toate aceste probleme vor fi rezolvate în interesul locuitorilor din cele două zone ale orașului. 

3. Ce proiecte sau inițiative ați avut sau doriți să implementați în acest mandat?

Încă de la începutul acestui mandat, am fost întrebat în cadrul Biroului Local al PNL, ce aș dori să fac pentru oraș. Am spus că mi-aș dori ca în Roman să nu mai văd lucrări făcute 

de bucățele, cum ar fi străzile plombate. Când folosești un covor asfaltic de calitate atunci gradul de mulțumire a participanților în trafic este crescut. Una dintre propunerile mele, care 

a fost în același asentiment cu Primăriei, a fost necesitatea reabilitării fostei străzi Florilor, acum parte din bulevardul Roman Mușat. O altă dorință de-a mea, comunicată și domnului 

primar, a fost aceea că mi-aș dori să ne îndreptăm atenția și spre mediul de afaceri, în special pe partea de infrastructură. Mă refer la cei care desfășoară activități de producție sau 

comerț, unde căile de acces către sediile lor nu au fost luate în considerare. Am avut grijă până acum să asfaltăm străzi, trotuare și alei, dar mediul de afaceri este redus numeric și poate 

vocea sa nu a fost până acum auzită. Îmi doresc să refacem căile de acces către aceste spații. 

4. Sunteți un reprezentant al mediului privat, credeți că administrația locală și CL Roman ar putea ajuta și mai mult acest sector? 

Îmi doresc să avem o altă apropiere de mediul de afaceri, cu un accent pus nu doar pe firmele mari care vin și investesc în Roman, pentru care administrația locală asigură partea de 

infrastructura și utilitățile. Vrem să efectuăm astfel de lucrări, cum ar fi racordarea la rețeaua de energie electrică, și în zone în care sunt doar câțiva investitori care vor să ridice o hală 

sau un magazin. Trebuie să ne îndreptăm privirea și către agenții economici mici, pe care să-i sprijinim să se dezvolte. 

În perioada 25-27 mai 2018, la Roman, are loc cea de-a doua ediție a festivalului cultural internațional Blecher Fest. Blecher Fest 

2018 este un festival al comunității romașcane, organizat de Asociația Anima Intelligentia în parteneriat cu Primăria 

Municipiului Roman, ce își propune ca, timp de 3 zile, să transforme urbea noastră într-un efervescent „Spectacol viu în 

irealitatea imediată”.

Conturat în jurul personalității și creației scriitorului romașcan, de origine evreiască, Max Blecher, festivalul este o formă de 

manifestare culturală, prin intermediul căreia energia geniului avangardist al literaturii române ţese o reţea sănătoasă de 

interacţiune umană creativă, menită să împiedice orice tip de discriminare antisemită, rasială, șovină, xenofobă.

Festivalul va oferi numeroase oportunități, prin intermediul cărora publicul va putea să interacționeze cu invitați 

internaționali precum: Bruno Mazzoni (Italia), Fernando Klabin (Brazilia), Joanna Kornaś-Warwas (Polonia) sau Jan H. Mysjkin 

(Belgia), invitați ce au trei lucruri în comun: dragostea pentru limba și cultura română, dorința de a-l promova pe Max Blecher în 

țările lor natale și pasiunea pentru construirea de punți interculturale.

Programul ediției din 2018 va include, bineînțeles, și invitați de renume din spațiul literar românesc:  Doina Ioanid, Cosmin 

Perța, Alain Gavriluțiu, Sorin Mihai Grad, Dan Coman, Teodor Dună, Elena Vlădăreanu, precum și romașcanii Doris Mironescu, 

critic literar și coordonatorul literar al acestei ediții, și Emilian Pal, poet și ambasador al Blecher Fest 2018.

Activitățile incluse în programul celor 3 zile de festival sunt gândite în așa fel, încât să fie pe placul unui număr cât mai mare de 

participanți, indiferent de vârstă și de nivelul pasiunii lor pentru arta literară. Programul este unul diversificat, oferind 

participanților atât evenimente literare, cât și activități creative sau momente artistice.

Festivalul cultural internațional Blecher Fest, 
ediția II-a, 25-27 mai 2018

scriitor prin lecturi, recitări, alocuțiuni.

Locație: Cimitirul Evreiesc din Roman

o 13:00 - Festivitate premiere câștigători concurs 
de creație „Max Blecher”.

Locație: Sala de festivități a Primăriei Municipiului 
Roman

o  16 :00  –  STREET ART Blecher  Fes t 
Locație: strada Ștefan cel Mare, în zona 
restaurantului Casa Romașcană  (strada va fi 
închisă circulației automobilelor și deschisă 
evenimentelor artistice stradale).

Vor avea loc o serie de reprezentații artistice, 
ale membrilor comunității romașcane, precum și 
ale invitaților Blecher Fest, dintre care amintim:

� 17:00 - Workshop de miscare cu Momo Sanno 

� 17: 45 – Spectacol de pantomimă cu Trupa de 
teatru „Gong”, Roman

� 18:00 - Concert al ansamblului coral „Schola 
Cantorum Musatina” din Roman, condus de 
Felix-Cristian Pericica

� 21:00 - Performance de miscare cu Momo 
Sanno - Spectacol de dans stradal

 Vineri, 25 mai
Locație: curtea interioară a Colegiului Național 

Roman-Vodă (la trepte)

o 17:00 - Deschiderea celei de-a 2-a ediții Blecher Fest 

o 19:00 - Concert live de percuție al trupei 
academiei Gh. Dima din Cluj, extensia Piatra Neamț, 

 Sâmbătă, 26 mai
o 10:00 - Lansarea volumelor criticului literar 

Doris Mironescu: „Viața lui M. Blecher, împotriva 
biografiei”, ediția a doua, Humanitas, 2018; M. 
Blecher, „Opere”, ediție critică realizată la Fundația 
Națională pentru Știință și Artă, 2017. Invitați: criticii 
literari Nicoleta Popa Blanariu, Adrian Jicu, Adrian 
G. Romila

Locație: Biblioteca Municipală „George Radu Melidon”

o 11:30 - GPS Literar - pe un traseu care pornește 
din Parcul Municipal, pe strada Ștefan cel Mare, cu 
opriri în diferite locuri, actorii vor pune în scenă 
pagini din opera lui M. Blecher chiar în spațiile care 
l-au inspirat pe scriitor. 

Locație: Parcul Central Roman

o 15:00 - M. Blecher pe meridianele lumii - Masă 
rotundă cu traducătorii operei lui M. Blecher: Bruno  

Mazzoni (Italia), Fernando Klabin (Brazilia), 
JoannaKornas-Warwas (Polonia), Jan H. Mysjkin 
(Belgia).

Locație: Sala de festivități a Primăriei Municipiului 
Roman

o 16:00 - Workshop de miscare cu artistul Momo 
Sanno

o 17:30 - Concert de muzică clasică al Cvartetului 
Filarmonicii „George Enescu”, din București

Locație: Curtea interioară a Bibilotecii Municipale 
„George Radu Melidon”

o 20:00 - Performance URLETUL, de Allen 
Ginsberg, cu Ionuț Caras și Vasile Gherghel

Locație: Restaurant Casa Romașcană

o 21:30 - Concert Ferenc Ségercz Trio

Locație: Restaurant Casa Romașcană 

o 23:00 - Concert Trei Parale - concert de muzică 
veche românească

Locație: Restaurant Casa Romașcană

 Duminică, 27 mai
o 10:00 - Memento M. Blecher - prezentare a 

istoriei comunității evreiești din Roman; reculegere 
la mormântul lui M. Blecher; comemorare a marelui 


