
RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARUL MUNICIPIULUI ROMAN - 2018

Stimați romașcani,

Acesta este raportul de activitate al Primăriei municipiului Roman, a unei 
echipe de specialiști care, împreună cu mine, îmi place să cred că lucrăm bine și 
doar în interesul dumneavoastră. Nu am spus niciodată că munca și construirea  unei
echipe care să conlucreze sunt ușoare, dar cred că, în anul 2018, am reușit să 
continuăm să dezvoltăm comunitatea în care trăim, să venim cu idei noi care să ne 
ajute să comunicăm mai bine și mai rapid și să creionăm proiecte care să devină 
realitate în acest an și în cei care urmează.  

Din păcate, birocrația și deciziile guvernamentale au produs scăderea 
eficienței pe care mi-aș fi dorit-o să o avem în Primărie în 2018, dar am căutat și 
găsit soluții bune pentru ca, în ciuda scăderii veniturilor și a procedurilor groaie de 
atribuire a lucrărilor, orașul să continue să se dezvolte. Din cele 18 proiecte 
europene depuse, pentru opt am semnat deja contractele de finanțare. În următoarea 
perioadă, din fonduri europene, se vor realiza investiții importante, ce vor conduce, 
la final, la creșterea nivelului de trai al cetățenilor, prin îmbunătățirea infrastructurii
rutiere și educaționale, prin investiții în reabilitarea termică a blocurilor, prin 
amenajarea unor spații verzi, precum și prin modernizarea sistemului de sănătate. 

Avem semnat contractul multianual de asfaltare cu covor a străzilor, iar încă 
de anul trecut am început să asfaltăm și străzile de la periferie, iar anul acesta vom 
continua modernizarea străzilor din cartierele Petru Rareș și Bălcescu, la care vom 
adăuga reabilitarea cu pavele a trotuarelor. Un oraș nu are nevoie numai de 
infrastructură modernă, ci și de evenimente care să ofere tuturor categoriilor de 
cetățeni posibilitatea de a socializa, de a se cunoaște, de a se implica în viața 
comunității. În 2018, numai Primăria a reușit să organizeze peste 200 de manifestări,
apreciat fiind și Festivalul Zargidava, care a revitalizat ceea ce va fi pe viitor Parcul 
Zăvoi și care a permis cât mai multor oameni să descopere tradițiile, cultura și 
istoria țării. 

Soluția la multe probleme este comunicarea, iar din 2018, romașcanii au la 
dispoziție o aplicație - pentru Roman - care ne ajută pe noi să aflăm cât mai repede 
problemele din oraș și să vă arătăm dumneavoastră, cetățenilor, că avem soluții de 
rezolvare a lor și să facem asta într-un timp pe care mi-l doresc din ce în ce mai 
scurt. 

Am reușit să repunem pe roți ambulanța de intervenție mobilă care poate salva
vieți fără a fi nevoie de transportul pacienților la Spital, iar demersurile făcute au 
atras fonduri importante la unitatea medicală, care are, pentru multe specialități, 
aparatură modernă, iar personalul medical este pregătit pentru intervenții ce se 
execută în marile clinici. Înființarea secției de paliație va permite îngrijirea potrivită 
a persoanelor grav bolnave, oferindu-le suport și celor apropiați. Proiectul european
depus pentru amenajarea unui centru de imagistică este în evaluare și sunt sigur că 
el va crește și mai mult calitatea actului medical. 



Atenția este îndreptată și către tânăra generație, căreia, pe lângă reabilitarea a două
grădinițe, le vom moderniza cu suprafața de protecție alte patru locuri de joacă și 
vom amplasa coșuri de baschet în cartiere.  Reabilitarea în totalitate a clădirii din 
cartierul Bălcescu și darea ei în administrare ASCHF-R oferă un sprijin important 
persoanelor cu dizabilități și care au acum posibilitatea de a-și desfășura activitățile 
recreative și de recuperare în condiții optime. Sper ca și lucrările pe care le vom 
începe anul acesta la fostul azil de pe strada Veronica Micle să ofere asociațiilor de 
voluntari spațiul necesar pentru zecile de activități pe care le derulează pentru oraș. 
Începând cu anul acesta, am implementat pentru prima dată bugetarea participativă,
prin  care  practic  dumneavoastră,  cetățenii,  puteți  să  creionați  proiecte,  în  limita
sumei de 200.000 de lei, astfel încât, împreună, să facem cât mai multe lucruri bune
pentru  orașul  în  care  trăim.  Mai  multe  idei  și  soluții  vor  face  ca  viziunea  de
dezvoltare a Romanului să fie cea mai potrivită. 

Lucian Ovidiu Micu, 
Primarul municipiului Roman

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Pentru anul 2018, Bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Municipiului

Roman  a  fost  în  sumă  de  192.837,71  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 86.928,28 mii lei;

 bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau

parţial din venituri proprii în sumă de 105.909,43 mii lei din care: 96.754

mii lei Spitalul Municipal de Urgență Roman;

 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,

Ministerul Dezvoltării  Regionale și Administrației Publice  prin Programul Național

de  Dezvoltare  Locală,  Ministerul  Culturii  și  Identității  Naționale,  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.

Din execuția bugetară a bugetului local pe anul 2018 se constată:

- veniturile bugetului local prevăzute a se încasa conform bugetului de venituri

şi cheltuieli pe anul 2018 au fost în suma de 86.928,28 mii lei şi s-a încasat suma de

81.120,24 mii lei, procent de încasare 93% . 

- mii lei -

Prevăzute Realizat %
1- Venituri  proprii  din  taxe  și  impozite

locale
31.477,97 29.999,97 95

2- Cote și  sume defalcate  din impozitul
pe venit

22.355,23 22.355,24 100

3- Sume defalcate din TVA 23.485 22.851,82 97
4- Alte transferuri voluntare 1.050 1.003,94 95
5- Subvenții  buget  stat  și  de  la  alte

administrații
5.103,66 4.573,77 89

6- Sume primite de la Fondul European
de Dezvoltare

3.456,42 335,50 1

- TOTAL 86.928,28 81.120,24 93
 Din care: total venituri proprii (1+2) 53.833,20 52.355,21 97

Municipiul  Roman  a  încasat  în anul 2018 subvențiile de la bugetul de stat, de

la  Ministerul  Dezvoltării   Regionale  și  Administrației  Publice   prin  Programul

Național de Dezvoltare Locală în sumă 1.774 mii lei pentru obiectivele :

 - RK Rețele apă canal Cartier Petru Rareș 986 mii lei;

 - Construcții Sens Giratoriu nord 788 mii lei.

Cheltuielile bugetului local prevăzute a se efectua au fost în sumă de 87.353,08

mii lei și s-au plătit 81.183,64  mii lei procent de realizare de 93%,din care:

- pentru secțiunea de funcționare prevederile bugetare  de 73.880,80  mii lei și s-au

efectuat plăți  în sumă de  71.523,32  mii lei, procent de realizare  97%.



- pentru secțiunea de dezvoltare prevederile bugetare  au fost de  13.472,28   mii lei și

s-au efectuat plăți  de   9.660,32   mii lei  un procent de realizare  de 72%.

Conform detalierii  funcționale a cheltuielilor  situația pe capitole se prezintă

astfel:

- mii lei -

Capitole cheltuiala Prevederi Realizat %

Cap. 51 Autorităţi publice 11.879,81 11.722,83 98
Cap. 54 Servicii  publice

generale
1.456,61 1.427,68 98

Cap. 55 Dobânzi 915 891,77 97
Cap. 56 Transferuri  cu  caracter

general
0 0 0

Cap. 61 Ordine  publică  şi
siguranţă naţională

4.655 4.551,65 98

Cap. 65 Învăţământ 9.925,03 7.708 77
Cap. 66 Sănătate publică 3.891 3.826,16 98
Cap. 67 Cultură,  recreere,

religie
10.355,15 9.177,70 89

Cap. 68 Asigurări  şi  asistenţă
socială

13.443,98 13.102,60 97

Cap. 70 Locuinţe,  servicii  şi
dezv. publică

20.686,98 19.380,85 94

Cap. 74 Protecţia mediului 5.108,56 4.615,68 90
Cap. 84 Transporturi 5.035,96 4.778,72 95

TOTAL 87.353,08 81.183,64 93

Conform  detalierii  economice cheltuielile bugetului local se prezintă astfel :

- mii lei -

Denumire cheltuială Prevederi Realizat %

Titlul 10 - cheltuieli de personal 29.156,65 28.916,49 99
Titlul 20 - cheltuieli materiale 31.875,45 30.920,29 97
Titlul 30 - dobânzi 894,09 876,16 98
Titlul 40 - dobânzi 250 193,11 77
Titlul 51 - transferuri între unități 1.738 1.652,58 95
Titlul 55 - alte transferuri 445,88 445,87 100
Titlul 57 - asistență socială 6.237,50 5.592,45 90
Titlul 58 - proiecte FEN 4.227,08 1.377,28 33
Titlul 59 - burse 582 568,26 98
Titlul 70 - cheltuieli de capital 7.919,25 6.970,53 88



Titlul 81 - rambursări de credite 4.287 3.942,75 92
Titlul  85  -  recuperare  chelt.  anii
precedenți

-259,82 -272,13 105

TOTAL 87.353.08 81.183,64 93

Procentul mic de realizare al plăților la titlul 58 Proiecte cu fonduri externe

nerambursabile de 33% se datorează faptului că fiind  în primul an de derulare  al

celor 7 proiecte aprobate nu s-au finalizat toate procedurile de achiziții și atribuire a

lucrărilor   și de aceea nu au  putut  fi efectuate plățile. Totodată nu s-au putut întocmi

cererile de rambursare aferente  pentru  a încasa veniturile conform bugetului aprobat.

DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

        Direcția Impozite și Taxe Locale (DITL), 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 -

Nr.
crt.

Denumirea venitului
Program
2018

Realizat
2018

%

1 2 3 4

1.
Impozit venit transfer proprietate
imobiliară

184 100 54

2 Impozite şi taxe pe proprietate 15.101 18.253 121
3. Impozit pe spectacole 6 7 116
4. Taxe pentru utilizarea bunurilor 3.096 4.145 134
5. Alte impozite si taxe fiscale 710 799 112
6. Venituri din proprietate 2.213 2.347 106
7. Venituri din taxe administrative 38 63 166
8. Venituri din prestări servicii 615 313 51
9. Amenzi, penalități 2.918 2.903 99
10. Diverse venituri 453 565 125

TOTAL  VENITURI  PROPRII 25.334 29.495 116



Serviciul Impozite și Taxe persoane Juridice a prelucrat 12.218 documente și
au fost eliberate 998 certificate fiscale. S-au emis 1.479 titluri executorii și somaţii,
384 popriri bancare, 62 înscrieri în lista creditorilor  și 2.155 decizii impunere. Prin
executare silită s-au încasat  1.982.751 lei, din care 601.819 lei din popriri bancare.

În cadrul Serviciului impozite şi taxe locale persoane fizice, au fost înregistrate
26.739 cereri de soluţionare a unor probleme ale contribuabililor,  din care 19.174
dosare fiscale și 7.565 certificate fiscale.

În cadrul compartimentului urmărire impozite şi taxe s-au realizat următoarele:
- s-au primit, verificat, debitat şi confirmat un număr de 8.830 titluri executorii

emise de alte organe competente, respectiv amenzi contravenţionale, din care 233 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 1.658 de decizii de impunere si decizii accesorii
pentru  debitori  cu  sume  restante  în  valoare  de  4.705.404  lei  și  7  notificări
contractuale și decizii accesorii, din  care s-au încasat 6.
         - au fost emise 1.144 înștiințări de plată pentru contracte și decizii accesorii în
sumă de 2.913.594 lei.

- s-au întocmit şi transmis 705 somaţii şi 2.583  titluri executorii, pentru debite
restante în sumă de 10.663.299 lei, 1.709 popriri bancare  pentru 1.142 persoane - în
sumă de 4.621.648 lei.
    În urma executării silite a fost încasată suma de 2.349.015 lei, din care 583.239 lei
din popriri bancare la persoane fizice.

  pentru 1.678 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 opt Anunţuri Colective;

  S-au eliberat 171 adeverinţe pentru debitori cu domiciliul în alte localităţi,
care au achitat amenzi contravenţionale la unitatea noastră;

 S-au rezolvat  1.648 cereri cu diverse probleme din care 86 nefavorabil;
 S-au  primit  557  de  cereri  de  reducere  de  impozite  acordate  conform

HCL235/2017, rezolvându-se favorabil 557, reducerea fiind de 47.577  lei;
 S-au primit 225 de cereri de scutire pentru persoane încadrate în gradul I de

invaliditate, cu handicap accentuat sau grav, rezolvându-se favorabil un număr
de 219 cereri, pentru celelalte neavând temei legal. Menţionăm că, la această
dată, sunt în evidenţele noastre un număr de 1.016 persoane care beneficiază de
acest tip de scutire, acordată conform Legii 227/2015.

 au fost primite 31 cereri de transformare a amenzilor în zile muncă, din care
patru au fost respinse.

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI INVESTIȚII
SERVICIUL INVESTIŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE

Activitatea serviciului a fost canalizată pe următoarele obiective : 



1.  Modernizare  ansamblu  de  străzi  Mărului,  Tinosului,  Pescarilor  şi
Ocniței;
2. Canalizare menajeră pe străzile Nicolae Bălcescu, Avram Iancu şi Ion
Luca  Caragiale  şi  Canalizare  pluvială  pe  străzile  Petru  Rareş,  Nicolae
Bălcescu, Avram Iancu, fdt. Crişan şi Ion Luca Caragiale; 
3.  Întreţinere străzi în municipiul Roman;
4. „Pietonal Ultimul Tronson + Circulaţie parter 2+Acces pietonal secundar
Ştefan Cel Mare-rest de executat;
5. Îmbunătăţirea factorilor de mediu și condiţiilor de viața în Municipiul
Roman prin amenajarea parcului Jora, în cadrul POR 2016 finanţat prin ADR
Nord Est;
6. Urmărirea  investiţiilor  realizate  la  centrele  bugetare  de  pe  raza
municipiului;
7. Sistematizare circulaţie auto şi pietonală Piaţa Roman Vodă
8. Urmărirea diverselor lucrări la infrastructura rutieră;
9. Eliberarea avizelor de săpătură.

Modernizare ansamblu de străzi Mărului, Tinosului, Pescarilor şi Ocniței
S-au executat  lucrări  în  valoare  de 472.915  lei  cu TVA (aproximativ 17% din

valoarea contractului), constând în:
- Pe strada Tinosului, tronsonul cuprins între străzile Bogdan Dragoş şi Mărului, s-
au executat 1.060 mp de sistem rutier nou, s-au montat 300 ml de borduri mari şi
233 ml de borduri mici; s-au montat 527 mp de pavele la trotuare, atât la cele
pietonale,  cât  şi  la cele carosabile.   De asemenea s-au ridicat  în cotă capacele
căminelor  şi  gaigherelor  existente  şi  s-au  montat  unele  noi  acolo  unde  a  fost
necesar.
- Pe strada Mărului, tronsonul cuprins între străzile Narciselor şi Tinosului, s-au
executat 2.055 mp de sistem rutier nou, s-au montat 1.306 ml de borduri mici şi s-
au executat 748 mp de trotuare cu pavaj. Pe acest tronson s-au executat şanţuri
pentru evacuarea apelor provenite din precipitaţii.
- Pe strada Tinosului, tronsonul cuprins între strada Mărului şi zonă cu terenuri
agricole, s-a montat o rigolă carosabilă pentru preluarea apelor pluviale în lungime
de 115 ml.

Executant: S.C. PHR Construct Solutions S.R.L. Roman
Valoarea contractului iniţial este de 2.779.161,90 lei cu TVA
Durata de execuţie este de 3 ani, începând cu anul 2017.



 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  374.078,98  lei,  reprezentând  reţea  de
canalizare pluvială în lungime de 141,5 ml şi reţea de canalizare menajeră în lungime
de 1.171 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., din care lucrări
executate 64%.

Întreţinere străzi în municipiul Roman
S-au executat lucrări pe strada Păcii (tronsonul B-dul Republicii – Islazului, 3.5

92mp) şi strada Martir Cloşca (5.580mp), în valoare de 625.599 lei cu TVA. 

S-au mai executat lucrări pe următoarele străzi: Ecaterina Teodoroiu (tronson c
uprins între B-dul Republicii şi Martir Cloşca), Gh. Doja (tronson cuprins între B-dul
Republicii şi Martir Cloşca), Maramureş, Olteniei, Spiru Haret, Tudor Vladimirescu
(tronson cuprins între B-dul Republicii şi Martir Cloşca), Toma Stelian - în valoare de
aproximativ 2.000.000 lei cu TVA.

Lucrările executate sunt de tipul „Reparaţii cu covor asfaltic BA16 4 cm grosi
me, cu aşternere mecanică şi repararea stratului suport”.

Valoarea totală a contractului este de 6.287.000 lei cu TVA.

Durata de execuţie este de 36 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lu
crărilor.

Executantul lucrărilor este: SC DANLIN XXL SRL.

Pietonal  Ultimul  Tronson  +  Circulaţie  parter  2+Acces  pietonal  secundar
Ştefan Cel Mare - rest de executat

S-au  executat  vopsitorii  speciale  pereți,  confecţionare  și  placare  coşuri  de
gunoi (12bc), tencuieli decorative (400mp), pardoseli granit (68mp) - în valoare de
57.526,63 lei.

Executant:  S.C. ROBU CONSTRUCT S.R.L. Roman 

Valoarea contractului este de 4.580.097,38 lei cu TVA, din care lucrări 
executate 32,5%.

Îmbunătăţirea factorilor de mediu și condiţiilor de viața în Municipiul Roman 
prin amenajarea parcului Jora, în cadrul POR 2016 finanţat prin ADR Nord Est

Lucrările  pentru  executarea  obiectivului  se  execută  de  SC  OCCIDENTAL
CONSTRUCT SRL, fiind împărţite în două loturi: Lot 1 în valoare de 922.020,62 lei
şi Lot 2 în valoare de 460.412,73 lei.



Nu au fost decontate lucrări în anul 2018.

Urmărirea investiţiilor realizate la  centrele  bugetare de pe raza municipiului
Roman

Nr.
crt.

Centrul
bugetar

Unitatea de
învățământ

Lucrări executate
Valoare pe

unitatea
școlară

Valoare pe
centru
bugetar

1.
Colegiul

tehnic Vasile
Sav

Colegiul tehnic
Vasile Sav

Reparaţii alei
328,46mp

12.885,90

275.553,18

Cămin Colegiul
tehnic Vasile Sav

Reparat învelitoare 126.819,6 

Corp A Colegiul
tehnic Vasile Sav

Reparat învelitoare 125.207,75 

Scoala gimnaziala
Carol I

Înlocuit geam
termopan

1.771,56

Reparaţii alei
226,06mp

8.868,37

Nr.
crt.

Centrul
bugetar

Unitatea de
învățământ

Lucrări executate
Valoare pe

unitatea
școlară

Valoare pe
centru
bugetar

2.
Colegiul
tehnic

Danubiana

Colegiul tehnic
Danubiana

Reparaţii alee
377,15mp

15.394,11

71.770,05

Demontat şi montat
centrală termică 

7.949,12

Reparat instalaţie de
încălzire

26.881,91

Cămin Colegiul
tehnic Danubiana

Reparat acoperiş
cămin

6.583,14

Grădiniţa Danubiană
Reparaţii acoperiş

terasa
14.753,5

Grădiniţa cu pn nr.5
Reparaţii instalaţie de

încălzire
208,27

3.

Colegiul
tehnic Petru

Poni
Grădiniţa nr.6

Reparaţii alei
235,75mp

31.023,20
176.049,58

Înlocuire pompa
recirculare apă

nefacturat

Colegiul tehnic Petru
Poni

Reparaţii platforme
848,68mp

35.026,08

Înlocuit
cazane,reparaţie
centrală termică

19.528,00



Reparat acoperişuri 44.485,00
Reparat pereţi şi

tavane
45.987,30

4.
Colegiul
Național

Roman Vodă
Corp A

Trotuare cu pavele
alee

24.263,16
25.372,24

Reparaţie cazan
Garioni Aval

1.109,08

5.

Colegiul
tehnic 
Miron
Costin

Colegiul tehnic
Miron Costin

Reparaţii alei
1.867,30mp

86.783,33

99.623,66Reparaţie cazan Sime 436,73

Sala sport  colegiu
Reparaţii exterioare

sala sport
12.403,6

6.

Scoala
gimnaziala

Mihai
Eminescu

Scoala gimnaziala
Mihai Eminescu

Reparaţii alei
621,31mp

27.677,96

44.589,13

Grădiniţa nr.1,
str.Ion Creangă

Reparat canalizare 8.878,74
Reparaţii alee

204,75mp
8.032,43

Grădiniţa cu
program normal
nr.6,Primăverii

Reparaţii exterioare
Executat

parţial 50%

7.

Școala de
artă 

Sergiu
Celibidache

Școala de artă 
Sergiu Celibidache

Reparat streaşină 3.089

13.922,42

Reparat tâmplărie
PVC

881,42

Grădiniţa nr.4, str.
Ecaterina Teodoroiu

Amenajare grup
sanitar

9.952

Înlocuire instalaţie de
încălzire, reparaţie

centrală termică
Ariston

nefacturat

8.

Scoala
gimnaziala

Vasile
Alecsandri

Scoala gimnaziala
Vasile Alecsandri

Reparat scări din
beton

10.377,80

93.327,54

Reparaţii alei
89,73mp

3.854,78

Reparaţii platforme
1.514,71mp

62.077,16

Reparaţii paracare
150mp

13.939,52

Autorizare şi reparaţii
cazan 

nefacturat

Reparaţii instalaţie
alimentare cu apă şi

nefacturat



canalizare grupuri
sanitare

Grădiniţa cu
program prelungit

nr.5

Înlocuit coloană cu
apă

2.442,42

Reparaţie
inst.încălzire

635,86

9.

Scoala
gimnaziala
Calistrat
Hogaş
Hogaş

Scoala  gimnaziala
Calistrat Hogaş

Reparaţii alei
584,21mp

35.856,84

47.772,12

Reparaţii parcare
82,12mp

10.844,80

Montare bord. mici
38ml

1.070,48

Reparaţii instalaţie
încălzire

nefacturat

10.

Liceul cu
program
sportiv

Corp D Reparaţii la construcţii 78.836,17

141.023,22

Liceul cu program
sportiv

Reparaţii platforme
848,68mp

35.026,08

Scoala gimnaziala
Roman Musat

Reparaţii platforme
493,23mp

27.160,97

11.

Școala
gimnazială
Alexandru
Ioan Cuza

Scoala gimnazială
Alexandru Ioan Cuza

Reparaţii platforme
1.057,34mp

43.059,91 43.059,91

12.

Seminarul
teologic

Ep.Melchise
-

decStefanesc
u

Seminarul teologic 

Reparaţii alei
1.057,05mp

45.831,85

84.986,09
Reparaţie centrală
termică Optimus

28

Cabinet medical
Reparaţii curente
clădire, instalaţie

sanitară şi de încălzire
39.126,24

13.
Institutul și
Seminarul
franciscan

Institutul și
Seminarul franciscan

Reparaţii parcare
506,80mp

20.296,16 20.296,16

14. Primăria
mun.Roman

Cămin Casa
Bunicilor

Reparat tavane 29.995,08

1.127.960,
43

Sala de festivităţi Reparat instalaţie de
încălzire

80.741,5

Reparaţii interioare la
construcţii

34.938

Reparaţii instalaţie
electrică

74.050,35



Reparaţii exterioare
nişe 

8.490,1

Echipamente de
proiecţie şi audio
video, mocheta,
înlocuire scaune,

cortină şi sufita scena,
ferestre PVC cu

rulouri ext., uşi şi
pervaz balustrada  etaj

419.140,84 

Centrala termică
Reparat stâlpi şi

fundaţii
14.793

Clădire  Primăria
Roman

Înlocuire uşi  intrare
primărie 37mp

81.567,22

Biblioteca
G.R.Melidon

Înlocuire pompa
recirculare apă

280

Centru de
permanentă Dragoş

Voda

Reparaţie centrală
termică Motan

nefacturat

Spitalul Mun.de
Urgenţă Roman

Sistem de stingere a
incendiilor cu hidranţi

interiori şi exteriori

522.951,64
executat

383.964,34

Valoarea totală a lucrărilor este de 2.265.305,73 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de următoarele firme: S.C. Kadata Prest S.R.L. Roman,
S.C. Municipal Locato S.R.L Roman, S.C. Fărcaş Construct S.R.L. Roman, S.C. Icer
Construct S.R.L. Roman, SC Modern Construct DRL Roman, SC DKT Group SRL
Roman, SC Ciocoiu Construct SRL Buhoanca, SC Build Instal Electric SRL Roman,
SC DARCONS SRL Cordun, SC HIDROTERM SARoman, SC DE-KA Tour SRL,
Expert Music SRL Suceava, SC Ax Perpetuum Impex SRL Cluj, SC Sincron Sib SRL
Sibiu, SC Open Space SRL Roman

Sistematizare circulaţie auto şi pietonală Piaţa Roman Vodă
S-au executat lucrări în valoare de 226.927 lei, reprezentând 2.950 mp parcare;

s-au montat 372,5 ml borduri mari. Valoarea totală a contractului este de 485.716 lei
Executantul lucrărilor este SC DARCONS SRL Cordun.

Urmărirea diverselor lucrări la:
- infrastructura rutieră: vopsitorii mobilier stradal, reparat pavaje la trotuare, reparaţii
pardoseli amprentate pietonal, reparat scări de acces bocuri, executat lucrări la parcări



şi alei, văruit copaci, amenajare trotuare persoane cu dizabilităţi, reparaţii pardoseala
gang  piaţa  Smirodava,  racord  reţea  apa  la  reţeaua  publică  şi  branşament  apă  la
obiectivul  Pietonal  tronson  2  Ştefan  cel  Mare,  ridicări  în  cotă  (205  cămine,  55
gaighere şi 2 răsuflători gaz), achiziţie mixturi asfaltice (183,26 to) şi reparaţii sistem
rutier  cu  mixturi  asfaltice,  colmatare  rosturi  deschise  carosabil  E85  (5.000ml),
instalaţie  de  canalizare  str.Speranţei,  refacere  trotuar  cu  pardoseala  elicopterizata
color la fântână arteziană Scuar hotel Roman (496mp)
- s-au amenajat prin asfaltare 10.531 mp parcări noi astfel: Parcări Aleea Revoluţiei
1.083mp, Parcare str.Smirodava bl.2 – 867mp, Parcări str. Gloriei 2.517mp, Parcare
Colegiul tehnic Miron Costin 435mp, Parcare Dispensarul nr.7 str. Bogdan Dragoş
1.000mp, Parcare Posta Mare 3.700mp, Parcare Grădiniţa nr.10 Bălcescu 407mp şi
Parcare Colegiul Naţional Roman Voda Corp D 522mp.
Valoarea lucrărilor executate este de: 1.432.704 lei cu TVA.
Lucrările  au  fost  executate  de  firmele:  SC  ALMI  LAND  SRL  Roman,  SC
MUNICIPAL LOCATO SRL, ICER CONSTRUCT SRL, SC Ciocoiu Construct SRL
Buhoanca, SC DITO GROUP SRL Oradea, SC OCCIDENTAL CONSTRUCT SRL.
-  Amenajare  încăpere  pentru  înfiinţarea  muzeului  Centenarului  Războiului  pentru
reîntregirea neamului: placare şi vopsitorii pereţi şi tavane, înlocuire uşi şi ferestre,
pardoseli  din gresie  şi  parchet,  tencuieli  exterioare,  refacere  instalaţie  electrică  în
valoare de 106.881,92 lei. Lucrările au fost executate de SC Fărcaş Construct SRL  
-  Execuţie  guri  de scurgere  pentru preluare ape pluviale  32 bucăţi,  în  valoare de
36.917,61 le.
Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO SRL.
-  Racordare  la  canalizare  guri  de  preluare  ape  pluviale  254,1ml  în  valoare  de  :
66.600,05 lei  cu TVA. Lucrările  au fost  executate  de SC MUNICIPAL LOCATO
SRL.
- Servicii de curăţare manuală a gurilor de preluare ape pluviale 442 bucăţi în valoare
de 39.448,50 lei. Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO SRL.
- Servicii de curăţare canalizări prin spălare şi prin vidanjare în valoare de 42.597,44
lei. Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO SRL.
-  Servicii  de  dezinsecţie  (8000mp),  dezinfecţie(2000mp)  şi  deratizare(2205mp)  în
valoare de: 9.585,82 lei. Lucrările au fost executate de SC MUNICIPAL LOCATO
SRL.
- Lucrări de reparaţii curente clădire filtru Ştrand municipal în valoare de 6.847,87 lei
şi lucrări de reparaţii curente bazine Ştrand Municipal în valoare de 57.517,19 lei.
Lucrările au fost  executate de SC Modern Construct SRL 
- Sistem de supraveghere video cu 10 camere video în Cimitir Eternitatea în valoare
de 25.546,92 lei. Lucrările au fost executate de SCM Electro Univers



- Lucrări la: amenajare locuri de joacă pentru copii, reparaţii hidroizolaţie acoperiş
terasa  Servicii  Edilitare,  reparaţii  imobil  str.Bogdan  Dragoş,  nr.262  (reparaţii
interioare  şi  exterioare  la  construcţii,  reparaţii  instalaţie  de  încălzire),  reparaţii
învelitoare sector păsări Piaţa Centrală, reparaţii instalaţie nealimentare cu apă Piaţa
Centrală, igienizare Hala Centrală, reparaţii adăpost câini comunitari, reparaţii clădire
Evidenţa  populaţiei  (reparaţii  interioare  la  construcţii,  tâmplărie  exterioară  lemn
stratificat, reparaţii instalaţie electrică interioară) 
Valoarea lucrărilor este de: 329.910,7 lei cu TVA.
Lucrările au fost executate de firmele: SC ALMI LAND SRL Roman, SC Ciocoiu
Construct  SRL Buhoanca,  ICER CONSTRUCT SRL, SC MUNICIPAL LOCATO
SRL .

Eliberarea avizelor de săpătura
În perioada 1.01.2018 – 31.12.2018,  în urma solicitărilor s-au eliberat  225

avize de săpătură, din  care  135  de  avize  pentru  persoane  juridice  şi  90  de  avize
pentru persoane fizice.

SERVICIUL "MANAGEMENTUL PROIECTELOR"

           În anul  2018,  Serviciul "Managementul Proiectelor"  a avut în vedere
îndeplinirea principalelor obiective pentru atragerea fondurilor europene, naţionale şi
internaţionale,  precum  şi  desfăşurarea  în  condiţii  optime  a  implementării  tuturor
proiectelor aprobate şi contractate, în folosul comunităţii locale şi regionale, pentru
dezvoltarea municipiului Roman.
          Astfel, în cadrul acestui serviciu, s-au desfăşurat activităţi având drept scop
atragerea  fondurilor  externe  prin  accesarea  programelor  operaţionale  şi  a  altor
programe  privind  finanţarea  obiectivelor  de  investiţii  vizate  de  Primăria  Roman.
Activităţile  derulate  pe  parcursul  anului  2018  vizează  continuarea  implementării
proiectelor aprobate şi finalizarea cu succes a acestor proiecte, precum şi iniţierea de
noi proiecte şi depunerea lor pentru perioada programelor de finanţare 2014 - 2020.

Principalele  activităţi  desfăşurate  de întreaga echipă a  Serviciului  "Managementul
Proiectelor" pe parcursul anului 2018:

-  Urmărirea și informarea permanentă a apariției diferitelor programe de finanțare
pentru perioada 2014 – 2020, în vederea depunerii de noi proiecte, în conformitate cu
cerințele și nevoile comunității locale;
- Studierea Ghidurilor Solicitantului 2014 - 2020 (în consultare publică şi finale) şi a
legislaţiei specifice pentru diferitele linii de finanţare şi apeluri de proiecte ce s-au
deschis în anul 2016;



-  Organizarea şedinţelor de lucru  cu participarea factorilor de decizie din instituţie
pentru stabilirea prioritizării proiectelor;
-  Identificarea terenurilor şi a clădirilor în proprietate care fac  obiectul propunerilor
de proiect;
-  Identificarea  documentelor  necesare  pentru  depunerea  proiectelor,  în  funcţie  de
obiectivele propuse şi de resursele existente;
- Delegarea atribuţiilor specifice depunerii  dosarelor de proiecte pentru personalul
Serviciului "Managementul Proiectelor";
-  Studierea cererilor de finanţare tip din Ghidurile Solicitantului specifice fiecărei
axe de finanţare şi fiecărei priorităţi de investiţie, precum şi din Ghidul General 2014
- 2020;
- Colectarea informaţiilor, documentelor şi  actualizarea datelor pentru completarea
cererilor de finanţare;
-  Completarea cererilor de finanţare prin colaborarea membrilor echipei de proiect;
- Completarea  cererilor  de  finanţare  în  aplicaţia  MySMIS.  Realizarea  formatelor
electronice pentru fiecare proiect depus;
-  Arhivarea electronică şi în bibliorafturi a dosarelor proiectelor şi a documentaţiei
anexe cererilor de finanţare;
-   Multiplicarea   dosarelor  complete  ale  proiectelor,  conform  instrucţiunilor
ghidurilor;
- Depunerea  dosarelor  proiectelor  în  vederea  finanţării  şi  predarea  documentaţiei
specifice  la  sediile  organismelor  intermediare  (O.I.)  sau  ale  autorităţilor  de
management (A.M.).

În anul 2018, în funcţie  de perioada de deschidere a liniilor de finanţare ale
diferitelor programe, s-au depus următoarele proiecte:

Proiect Stadiu Program Axa Valoare
totală

1.  CREȘTEREA 
EFICIENȚEI 
ENERGETICE ÎN 
CLĂDIRILE 
REZIDENȚIALE DIN 
MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis: 122424

În
implementar

e

Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa prioritara 3, 
Prioritatea de 
investitii 3.1, 
Operatiunea A - 
Cladiri 
rezidentiale

924.901,96 
lei

2.  ÎMBUNĂTĂȚIREA 
FACTORILOR DE 
MEDIU ȘI 
CONDIȚIILOR DE 
VIAȚĂ ÎN 
MUNICIPIUL ROMAN
PRIN AMENAJAREA 
PARCULUI JORA, 
Smis: 122423

În
implementar

e

Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa prioritara 5, 
Prioritatea de 
investitii 5.2

1.888.718,7
3 lei



3.  ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CONDIŢIILOR DE 
MEDIU ŞI DE VIAŢĂ 
ÎN MUNICIPIUL 
ROMAN PRIN 
AMENAJAREA 
PARCULUI ZĂVOI, 
Smis: 118080

În
implementar

e

Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa prioritara 5, 
Prioritatea de 
investitii 5.2

4.295.562,7
6 lei

4.  CREȘTEREA 
EFICIENȚEI 
ENERGETICE A 
CLĂDIRII PUBLICE 
DIN MUNICIPIUL 
ROMAN, STR. 
SMIRODAVA NR. 28, 
Smis: 111476

În
implementar

e

Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa Prioritara 3, 
Prioritatea de 
Investitii 3.1, 
Operatiunea B – 
cladiri publice

7.922.196,8
8 lei

5.  CREȘTEREA 
EFICIENȚEI 
ENERGETICE ÎN 
SECTORUL 
LOCUINȚELOR DIN 
MUNICIPIUL ROMAN
Smis:  119146

În
implementar

e

Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa prioritara 3, 
Prioritatea de 
investitii 3.1, 
Operatiunea A - 
Cladiri 
rezidentiale

6.683.585,0
7 lei

6.  Noi TOŢI vrem la 
ŞCOALĂ!, Smis: 
107980

În
implementar

e

Programul 
Operațional 
Capital Uman
(POCU) 2014
- 2020

Axa Prioritară 6 - 
Educație și 
competențe

8.098.168,9
0 lei

7.  CREȘTEREA 
CAPACITĂȚII 
ADMINISTRATIVE A 
MUNICIPIULUI 
ROMAN PRIN 
REPROIECTAREA 
SMC ȘI 
INTRODUCEREA 
CAF, Smis: 122867

În
implementar

e

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativ
ă (POCA) 
2014 – 2020

Administrație 
publică și sistem 
judiciar accesibile
și transparente

417.610,47 
lei

8.  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ȘI 
ECHIPAREA 

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 

Axa 10, 
Prioritatea 10.1/ 
Obiectivul 

17.174.012,
64 lei



LICEULUI 
TEHNOLOGIC 
"VASILE SAV" (CORP
B, SALĂ DE SPORT ȘI
CORP ATELIERE) 
DIN MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis:122739

(POR) 2014 -
2020

Specific 10.2 
Cresterea 
gradului de 
participare la 
invatamantul 
profesional si 
tehnic si invatare 
pe tot parcursul 
vietii

9.  CONSTRUCȚIA ŞI 
ECHIPAREA 
INFRASTRUCTURII 
EDUCAŢIONALE 
PENTRU EDUCAȚIA 
TIMPURIE 
PREȘCOLARĂ ÎN 
MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis:124096

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 10, 
Prioritatea 10.1 / 
Obiectivul 
Specific 10.1a, 
Apel dedicat 
invatamantului 
anteprescolar si 
prescolar

5.716.185,4
3 lei

10.  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ŞI 
ECHIPAREA 
INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE 
PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
GENERAL 
OBLIGATORIU 
ŞCOALA DE ARTĂ 
"SERGIU 
CELIBIDACHE" DIN 
MUNICIPIUL 
ROMAN,  Smis:124150

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 10, 
Prioritatea 10.1 / 
Obiectivul 
Specific 10.1b, 
Apel dedicat 
invatamantului 
obligatoriu

6.492.423,9
6 lei

11.  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ȘI 
ECHIPAREA 
INFRASTRUCTURII 
EDUCAȚIONALE 
PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
GENERAL 
OBLIGATORIU - 

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 10, 
Prioritatea 10.1 / 
Obiectivul 
Specific 10.1b, 
Apel dedicat 
invatamantului 
obligatoriu

9.636.373,0
7 lei



CORPUL D AL 
"COLEGIULUI 
NAȚIONAL ROMAN-
VODĂ", Smis:124505

12.  PROIECT 
INTEGRAT DE 
CONSTRUIRE ŞI 
DOTARE A 
CORPULUI B ŞI A 
SĂLII DE SPORT - 
ŞCOALA COSTACHE 
NEGRI PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
GENERAL 
OBLIGATORIU ŞI 
REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA 
DRUMURILOR 
PUBLICE ÎN 
CARTIERUL PETRU 
RAREŞ DIN 
MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis:124964

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 13, 
Prioritatea 9b / 
Obiectivul 
Specific 13.1  
Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
populaţiei în 
oraşele mici şi 
mijlocii din 
Romania

18.459.735,
21 lei

13.  PROIECT 
INTEGRAT DE 
REABILITARE, 
MODERNIZARE, 
EXTINDERE ŞI 
DOTARE A ŞCOLII 
CAROL I, 
CONSTRUIRE ŞI 
DOTARE SALĂ DE 
SPORT - PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
GENERAL 
OBLIGATORIU, 
REABILITAREA ŞI 
DOTAREA 
GRĂDINIŢEI ŞI 
REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA 

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 13, 
Prioritatea 9b / 
Obiectivul 
Specific 13.1  
Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
populaţiei în 
oraşele mici şi 
mijlocii din 
Romania

16.245.248,
11 lei



DRUMURILOR 
PUBLICE ÎN 
CARTIERUL 
NICOLAE BĂLCESCU
DIN MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis:124965

14.  REABILITAREA 
ŞI MODERNIZAREA 
CLĂDIRILOR CU 
DESTINAŢIE 
SOCIALĂ PENTRU 
POPULAŢIA 
CARTIERULUI 
URBAN 
DEFAVORIZAT 
"ZONA FABRICII", 
REABILITAREA 
STRĂZII FABRICII ŞI 
CONSTRUIRE CĂI 
DE ACCES LA 
LOCUINŢELE 
SOCIALE ÎN 
MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis: 124968

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 13, 
Prioritatea 9b / 
Obiectivul 
Specific 13.1  
Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
populaţiei în 
oraşele mici şi 
mijlocii din 
Romania

15.353.243,
39 lei

15.  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA ŞI 
DOTAREA 
CENTRULUI 
MULTICULTURAL 
"UNIREA", 
REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA 
STRĂZILOR ŞI 
CĂILOR DE ACCES 
ÎN MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis: 124969

În evaluare

Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 13, 
Prioritatea 9b / 
Obiectivul 
Specific 13.1  
Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 
populaţiei în 
oraşele mici şi 
mijlocii din 
Romania

13.160.095,
35 lei

16.  CREȘTEREA 
EFICIENȚEI 
ENERGETICE ȘI 
EXTINDEREA 
SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC 

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 3, 
Prioritatea 3.1 / 
Operatiunea C - 
Iluminat Public

21.526.988,
03 lei 



DIN MUNICIPIUL 
ROMAN, Smis: 124942

17.  REABILITAREA, 
MODERNIZAREA, 
EXTINDEREA ȘI 
DOTAREA 
AMBULATORIULUI 
SPITALULUI 
MUNICIPAL DE 
URGENȚĂ ROMAN, 
Smis: 124970

În evaluare
Programul 
Operațional 
Regional 
(POR) 2014 -
2020

Axa 8, 
Prioritatea 8.1/ 
Obiectivul 
specific 8.1/ 
Operatiunea A - 
Ambulatorii

10.691.742,
05 lei

18.  ADMINISTRAȚIE 
ELECTRONICĂ LA 
NIVELUL 
MUNICIPIULUI 
ROMAN PENTRU 
REDUCEREA 
BIROCRAȚIEI, 
Smis:126260

În
implementar

e

Programul 
Operaţional 
Capacitate 
Administrativ
ă (POCA) 
2014 – 2020

Axa prioritară 2, 
Obiectivul 
specific 2.1

2.995.072,0
0 lei

     
De asemenea, s-au monitorizat continuu proiectele aflate în perioada de durabilitate, a
căror implementare s-a finalizat cu succes în anii anteriori:

-  Monitorizarea implementării  proiectului  M.H.C.:  „Microhidrocentrala  pe
Râul  Moldova,  Municipiul  Roman”,  proiect  aprobat  în  cadrul  Programului
Operaţional  Sectorial  Creşterea  Competitivităţii  Economice,  Axa  prioritară  4.:
"Creşterea  eficienţei  energetice  şi  a  securităţii  furnizării,  în  contextul  combaterii
schimbărilor  climatice",  Domeniul  de  intervenţie  4.2.:  "Valorificarea  resurselor
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi", Operaţiunea: "Sprijinirea
investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei
electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei,
a resurselor hidroenergetice (în unităţi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10
MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a  resurselor geotermale şi a altor resurse
regenerabile de energie", constând în derularea următoarelor activităţi: întocmirea şi
transmiterea către Ministerul Economiei a Raportului anual de durabilitate, în vederea
pregătirii vizitei anuale pe teren a monitorilor;  organizarea şedinţelor de monitorizare
a durabilităţii proiectului "Microhidrocentrala pe râul Moldova, Municipiul Roman”;
analiza managementului proiectului; verificarea corespondenţei cu realitatea datelor
transmise prin rapoartele  de progres;  colectarea datelor  suplimentare;  identificarea
problemelor  de  implementare  şi  stabilirea  măsurilor  corespunzătoare;  domenii  de
activitate abordate: management de proiect, tehnic, achiziţii publice, calitate, mediu,
informare şi publicitate; 



-   Monitorizarea  implementării  proiectului şi  evaluarea  periodică  post-
implementare  pentru  reabilitarea  infrastructurii  educaţionale: "Reabilitarea,
modernizarea şi dezvoltarea Colegiului Naţional "Roman - Vodă" - Corp B, în
vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii educaţionale", Cod SMIS: 53781,
proiect depus în parteneriat de către Municipiul Roman şi Colegiul Naţional "Roman
- Vodă", în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 –
Îmbunătăţirea  infrastructurii  sociale,  Domeniul  major  de  intervenţie  3.4  –
"Reabilitarea,  modernizarea,  dezvoltarea  şi  echiparea  infrastructurii  educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă",
Apelul de proiecte pentru fondurile realocate P.O.R. conform Deciziei Comisiei C
(2013)/9772 finale din 19.12.2013 (monitorizarea documentelor aferente proiectului;
întocmirea şi transmiterea Rapoartelor de durabilitate post-implementare; pregătirea
vizitelor de monitorizare pe teren; asigurarea disponibilităţii locaţiei, documentelor,
persoanelor, etc.);
- Monitorizarea şi evaluarea periodică post-implementare a proiectului P.I.D.U.:
„Reabilitarea infrastructurii  publice  urbane  a  municipiului  Roman –  zonele:
Scuar Hotel  Roman,  Pietonal  Ştefan  cel  Mare  -  tronsoanele  I  şi  IV,  Centru
Istoric Urban Ştefan cel Mare, zona cartierelor Favorit şi Cuza – Vodă” (Cod
SMIS:  7416)  -  Programul  Operaţional  Regional  2007  -  2013,  Axa  prioritară  1.:
"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli urbani de creştere", Domeniul de
intervenţie  1.1.:  "Planuri  integrate de dezvoltare urbană" -  Sub-domeniul:  „Centre
urbane" (monitorizarea documentelor aferente proiectului; întocmirea şi transmiterea
Rapoartelor de durabilitate post-implementare; pregătirea vizitelor de monitorizare pe
teren; asigurarea disponibilităţii locaţiei, documentelor, persoanelor, etc.);
-  Diseminarea de informaţii despre proiectele europene implementate - finalizate şi
aflate  în  implementare,  prin  distribuirea  de  broşuri  şi  pliante  de  promovare  a
proiectelor;  anunţuri  şi  comunicate  de presă,  spoturi  T.V. şi  anunţuri  radio pentru
promovarea  proiectelor  cu  finanţare  nerambursabilă  implementate  şi  aflate  în
implementare; verificarea permanentă a modului de funcţionare a echipamentelor şi
dotărilor achiziţionate prin aceste proiecte;
-  Realizarea  de  analize  periodice  pentru  evidenţierea  factorilor  favorabili  şi
nefavorabili  derulării  proiectelor,  atât  în  mediul  intern,  cât  şi  în  mediul  extern;
asigurarea  diseminării  rezultatelor  proiectului;  monitorizarea  şi  evaluarea  întregii
desfăşurări  a  proiectelor  în  diferite  etape:  iniţiere,  întocmire,  depunere,  aprobare,
implementare, derulare, finalizare, diseminare;
-   Actualizarea de  informații  și  date  de contact  (pe suport  de  hârtie  şi  în  format
electronic),  privind  toate  persoanele  şi  instituţiile  implicate  în  implementarea
proiectelor aprobate, cât şi pentru viitoarele proiecte ce vor fi iniţiate

                             



DIRECŢIA SERVICII  EDILITARE 

Direcţia Servicii  Edilitare are în competenţă 4 servicii, după cum urmează:
Serviciul  reparaţii  şi  întreţinere  patrimoniu,  Serviciul  administrare,  parcuri,  sere,
spaţii  verzi,  Serviciul   întreţinere  şi  reparaţii  drumuri,  alei  şi  parcări  și  Serviciul
administrare parcări şi semnalizare rutieră. 

1. Serviciul reparaţii şi întreţinere patrimoniu

În cursul anului 2018. formaţia construcţii a executat următoarele lucrări:

-  lucrări de reparaţii și  amenajare  sala de festivităţi a Primăriei, parchetat scenă şi o
încăpere anexă în sala de festivităţi a Primăriei;

-  lucrări de reparaţii şi igienizări: ale spaţiilor de la Starea Civilă, ale spaţiilor de la
Serviciul Paşapoarte şi Evidenta Populaţiei, sala automatelor de cafea, a unor spaţii
din corpul 1 a Școlii  nr.  7 (hol etaj 2 şi  casa scărilor),  6 ganguri de acces de pe
bulevardul Roman Musat, gangul de acces spre iaţa centrală, pereţii laterali ai scării
principale de acces în Primărie;

- vopsit fântânile arteziene din municipiu;

-  executat reparaţii la interiorul turnului de la Bibliotecă și a pereţilor exteriori la
Casa căsătoriilor 

-  executat reparaţii la soclul din beton al serei

-  reparaţii la soclul clădirii serviciul paşapoarte şi evidenta populaţiei

-  văruit pereţii laterali la scuarul din fata hotelului Roman

-  reparații și igenizare sala de clasa la Colegiul Miron Costin

-  igenizare a spaţiilor din bazar

-  reparaţiile și igenizare la 3 camere în clădirea de la evidența populației etaj II

-  reparații și igenizarea unei săli de clasa la Școala M. Eminescu

-  reparaţii şi igienizare a 10 birouri din primărie

- vopsit glafurile de la geamuri la scoala gimnazială R. Musat -  reparaţii şi igienizare
a subsolului vilei C. Hogaş

-  lucrări de reabilitare a camerei nr. 66 din primărie

-  refăcut glafurile unei uşi  la poliţia locală

-  lucrări de vopsitorii la scoala nr.  9 din str. V. Hugo

-  igienizarea spaţiilor la grădiniţă nr. 4 din str. Ec. Teodoroiu



-  refăcut glafurile geamurilor la grădiniţă din str. I. Creangă

-  igienizare la şcoala de arte Sergiu Celibidache

-  reparaţii  şi  igienizarea  spaţiilor  de  pe  platforma  serviciului  (birouri,  toalete  şi
vestiare)

-  executat reparaţii şi văruit perete lateral în holul de la intrarea în Primărie

-  igenizare 4 camere str Fabricii, montat uși, geamuri, reparaţii pereți și văruit (3
camere)

-  revopsit loc de joacă Gloriei

-  revizuit loc de joacă Central (confecţionat și înlocuit blaturi masa și bănci, vopsit)

-  reparaţie zidărie intrare parcare M. Eminescu 

-  executat reparaţii şi văruit faţada halei din platforma serviciului 

-  cofrat şi turnat un soclu din beton în parcarea de la C.N.R.V

-  finalizat reparaţia gardului din plăci de beton la Șrandul municipal

- refăcut vopsitoria la locurile de joacă din următoarele locaţii: Scoala nr. 6 (cartierul
N. Bălcescu), ANL (V. Lupu), stadionul Moldova.

- reparaţii şi igienizarea încăperilor din demisolul Primăriei destinate echipelor de la
serviciul spaţii verzi

-  executat lucrări la blocurile din str. Fabricii după cum urmează: Bl. 1 camera 15 –
montat plafon din OSB; Bl. 3 camera 13 – montat geam şi zidit o porţiune de perete
aferent geamului, placat tavanul cu OSB

-  executat și înlocuit 18 buc jardiniere și 20 buc elemente pentru jardiniere 

-  confecţionat și montat 20 buc şipci pentru reparat foişoare

-  confecţionat și montat 120 buc ştacheţi pentru bănci 

-  confecţionat 6 buc. geamuri pentru blocurile din str. Fabricii

-  reparat schelet din lemn pentru susţinerea lădiţelor cu flori în sensul giratoriu  din
intersecţia R.Musat cu B-dul Republicii

-  confecţionat și  montat 450 buc elementele găsite deteriorate şi montat la locuri de
joaca-  str.  A.  Pann,  B-dul  Republicii,  I.  Creangă,  Gloriei,  Fdt.  Păcii,  P.  Donici,
stadionul Moldova,Vlad Ţepeş, Smirodava, Școala nr. 6 cartier N. Bălcescu, Aleea
Revoluţiei, T. Vladimirescu, D. Gherea, str. 22 decembrie, Energiei, stadion Moldova,
ANL

-  confecţionat și montat 200 buc elemente pentru puntea de pe râul Moldova



-  placat cu plăci din OSB tavanul camerei nr. 13 Bl. 4 din str. Fabricii

-  montat 10 pergole în str. Smirodava Bl. 1, str. B-dul Republicii, B Dragoş, Roman
Musat

-  înlocuit  ferestrele  laterale  la  pergolele  deteriorate  în  următoarele  străzi:  B-dul
Republicii, Smirodava, B. Dragoş și Roman Musat

-  reparat geamuri la Clubul ţevilor

-  demontat podina şi turnat beton, confecţionat elemente și montat podină la foişorul
din Parcul municipal

-  reparat coşurile de gunoi găsite deteriorate

-  montat loc de joacă complet în str. B. Dragoş bl.7

-  confecţionat longrine pentru echipa de asfaltatori

 -  montat bănci şi balansoare la locul de joacă din str. Ec. Teodoroiu

-  confecţionat şi montat ştacheţi în parcul din faţa complexului Profi 

-  confecţionat şi montat elemente din lemn la scuarul din fata hotelului

-  confecţionat, vopsit şi montat ştacheţi loc de joacă din zona stadionului Moldova

-  executat cofrag şi turnat beton la sera Primăriei (100ml)

-  pregătit şi montat împrejmuire în parcul Zăvoi în vederea manifestărilor ce vor
avea loc 

-  confecţionat panouri publicitare din lemn

- demontat și refăcut o porţiune din gardul ce împrejmuieşte Ștrandul municipal

-  parchetat o jumătate din suprafaţa unei camere de C.S.M.

- înlocuit 2 balansoare şi un tobogan la locurile de joacă din str. R. Musat şi zona
stadionului Moldova                                                  

-  confecţionat 16 buc cofraje, turnat beton pentru cuburi blocare acces auto

-  reparat foişor şi înlocuit 2 leagăne la locul de joacă din str. V. Ţepeş

-  înlocuit 2 jardiniere din zona magazinului Altex, 4 bucăți în Pietonal

-  confecţionat un toc pentru ușă în strada Fabricii

-  reparat pergola în zona Hotelului 

- consolidat foişor,  confecţionat şi  montat elemente acoperiş la locul de joacă din
vecinătatea farmaciei Stejara



- dezmembrat loc de joacă - Biserica Precista

- înlocuit 15 coşuri de gunoi-parc Muzeu de Artă, 9 buc Ştefan cel Mare

- montat loc de joacă - Grădinița Melchisedec,

- lucrări de amenajare circumscripţia electorală nr.57

- înlocuit ușa și pardoseala punct control platformă

- confecţionat cofrag și turnat beton canal energetic bl.36 Smirodava,

-  montat plasă sintetică la o porţiune de gard ce împrejmuieşte platforma

 - confecţionat 1200 buc tutori din lemn pentru I.S.U.                                         

-  montat uşi la blocurile din straa Fabricii - blocul 3 camerele: 17, 21, 52

-  montat geamuri  în strada Fabricii - bloc 1, camera 14; bloc 3 camerele 13 şi 24

-  montat panouri, podină, asamblat căsuţa patinoar

-  transportat şi aşezat pe poziţie în Piaţa Roman Vodă 14 bucăți căsuţe din lemn

-  efectuat reparaţii la căsuţele din lemn din Piaţa Roman Vodă

-  executat 6 bucăți geam necesare la blocurile din strada Fabrici

-  montat 2 uşi şi 2 geamuri la blocurile 2 şi 3 din strada Fabricii

- montat 8 bucăți coşuri gunoi şi reparat cele găsite deteriorate pe b-dul R. Musat 

-  montat pereţi şi tavan în strada Fabricii bloc 1, camera 14

-  reparat pereţi hol în bloc 1 strada Fabricii

-  executat reparaţii şi igienizat 3 birouri parter Primărie 

-  confecţionat 10 geamuri pentru pergole

 Formaţia confecţii metalice şi instalaţii electrice: 

-  confecţionat 60 bucăți de indicatoare rutiere

-  confecţionat 200 bucăți coliere pentru indicatoare

-  îndreptat stâlpi de protecţie parcare Roman Vodă şi Liceul nr.3

-  montat camera monitorizare trafic în strada Zambilelor şi Cărămidăriei

-  montat iluminat şi prize la depozitul de carte al Bibliotecii municipale

-  reparat iluminat bloc 2 strada Fabricii

-  înlocuit tablouri electrice la Colegiul Național Roman Vodă, corpul D



-  demontat, echipat şi montat la loc trei tablouri electrice la Colegiul Roman Vodă,
corpul D

-  montat copertină la staţia de pompare de pe variantă

 - confecţionat schelet metalic pentru platformă rampa utilaje

-  confecţionat gărduţ metalic pentru spaţii verzi – 50 ml

-  înlocuit rulmenţii la pompele fântânii arteziene din Pietonal

-  confecţionat suport pentu susţinerea proiectoarelor în sala de festivităţi

-  confecţionat şi montat suporţi pentru ornamentele luminoase pentu Ora Pământului

-  montat şufă pentru susţinerea ornamentelor stradale cu ocazia sărbătorilor pascale

-  montat benere luminoase în Piaţa Roman Vodă

-  montat figurine pascale şi efectuat conexiunile necesare

-  reparat gard spaţii verzi în strada B. Dragoş 

-  confectionart rampă pentru utilaje

-  executat lucrări de extindere și reabiltare sera strada Ogoarelor

-  alimentat cu energie pompă refulare

-  montat tăbliţe de orientare la semafoare

-  executat lucrări electrice la staţia de pompare de pe variantă

-  executat lucrări de extindere seră

-  debranşat căsuţele din platoul central şi transportat în Ștrandul municipal

-  repoziţionat proiectoarele fântânii arteziene din Pietonal

-  modificat rampă acces pentru persoane cu handicap din str. B. Dragoş, bloc 5

-  montat stâlp, consolă şi semafoare în strada Ogoarelor

-  schimbat semafor auto din faţa magazinului Central

-  verificat  şi  pus  în  funcţiune  fântânile  arteziene   din  următoarele  zone:  parcul
Primăriei, Hotel, Spitalul vechi şi Pietonal

-  montat gărduţ metalic la spaţiile verzi în str. Bogdan Dragoş, bloc 3-5 şi Pietonal

-  confecţionat coşuri pentru roabe - 5 bucăți

-  blocat uşi acces la fostul cinema Unirea

-  reparat aparate fitness din Parcul Municipal



-  montat scenă mică şi  alimentarea cu energie aferentă în parcarea Roman Voda-
confecţionat porţi metalice pentru Colegiul R Voda corpul B

-  pus în funcţiune fântânile din zona poliţiei şi casa Celibidache

-  confecţionat şi montat stâlp susţinere semafor necesar în intersecţia str. M. Viteazu
cu Ștefan cel Mare

-  demontat camere supraveghere trafic în strada Cocorului

-  intervenţie la reţeaua de alimentare cu energie la Liceul nr. 5 corpul din strada M.
Eminescu

- efectuat  alimentarea  cu energie  electrică  a  tuturor  echipamentelor  din parcul  de
joacă din fata Primăriei, ocazionate de zilele Romanului

-  modificat şi montat stâlpi metalici în Pietonal

-  montat stâlpi metalici în sensul giratoriu de la Dedeman

-  reparat împrejmuire la locul de joacă din str. Aleea Revoluţiei 

-  reparat oblon remorcă

-  montat poarta acces la Colegiul Roman Vodă corpul D

-  îndreptat un braţ susţinere în sensul giratoriu de la Dedeman

-  schimbat semafoare în zona: B-dul N. Bălcescu  -- gară

-  montat camere supraveghere trafic în străzile: N. Bălcescu şi Avram Iancu 

-  intervenţie la reţeaua electrică aeriană la Liceul nr. 5 în str. M. Eminescu

-  montat camere monitorizare în Ştrandul municipal

-  desfiinţat loc de joacă în str. B. Dragoş Bl. 7, Aleea Revoluţiei

-  confecţionat suporţi pentru proiectoare scuar zona hotel Roman

-  montat sisteme de avertizare acustică la trecerile de pietoni

-  alimentat cu energie loc de joacă în Parcul municipal

-  confecţionat suporţi susţinere pergole 

-  confecţionat 1 buc. platforma gospodăreasca şi reparat alte 25 bucăţi

-  montat doze în beton în scuarul de la Hotel

-  executat alimentările cu energie la târgul ,,România în sărbătoare,,

-  montat stâlpi de protecţie în pietonal şi strada B. Dragoş

-  confecţionat şi montat gard de protecţie în strada B. Dragoş, bloc 7



-  reparat complex de joacă în atelierul serviciului

-  demontat alimentările cu energie în Piaţa Roman Vodă 

-  pregătit tablouri electrice pentru Festivalul Medieval 

-  intervenţii şi reparaţii semafoare în Pietonal şi strada D. Gherea

-   pregătit  alimentările  cu energie  în  vederea  desfăşurării  activităţilor  culturale  în
parcul municipal

-  realizat împrejmuire (stâlpi şi gard) la locul de joacă din zona A.N.L.

-  modificat instalaţia electrică la sala de clasa de la scoala M. Eminescu

-  reparat numărător la semaforul central

-  reparaţii la instalaţia de iluminat din biblioteca municipală

-  executat reparaţii la semaforul din str. Ogoarelor

-   montat  bănci  în  str.  T.  Vladimirescu  Bl.  23;  B-dul  Republicii  Bl.  68  Sc.  A;
Sucedava bl. 8 Sc. B.

-  montat împrejmuire la terenul de sport la Școala Sergiu Celibidache 

-  amenajat loc de joacă din cartierul A.N.L.

-  montat,demontat alimentarea cu energie în parcul Zăvoi în vederea manifestărilor
ce vor avea loc

-  montat şi demontat alimentare cu energie în parcarea Colegiului Roman Voda cu
ocazia rulării de filme 

-  executat instalaţie electrică la scoala nr. 1 (prize şi alimentare calculatoare)

-  montare şi alimentare cu energie de indicatoare luminoase în B-dul N. Bălcescu
(zona barierei )

-  executat instalaţia electrică pentru o sală de calculatoare la Școala nr.11

-  schimbat tablou electric general la liceul R. Voda corpul D

-  înlocuit tuburile lămpilor de iluminat la Poliţia Locală

-  reparat 4 buc. bănci la grădiniţă din cadrul Episcopiei

-  confecţionat şi montat rafturi în sera Primăriei

-  montat bănci la asociaţiile de proprietari nr.:  13,16 şi 22

-  montat bănci la asociaţiile de proprietari nr.: 15 , 33 , 44 , şi 52 în total 30 buc.

-  alimentat cu energie electrică scena din Parcul municipal



-  refăcut reţeaua electrică exterioară la Colegiul M. Costin

-  schimbat coloana de alimentare cu energie electrică la liceul M. Costin

-  intervenţii la instalaţiile electrice de la L.P.S. şi Sala Polivalenta

-  efectuat racorduri elecrice între clădiri la Colegiul M. Costin

-  montat reţea de internet la biroul resurse umane (camera 21)

-  înlocuit tablouri electrice la Școala nr.  9

-  montat garduri metalice la Școala nr. 6 din cartierul  N. Bălcescu

-  montat bănci şi gărduţ metalic în str. Smirodava

-  confecţionat un stâlp metalic pentru iluminat

-  montat bănci în str.: Sucedava, P. Donici şi Duzilor

-  montat 4 buc. tablouri electrice la scoala nr. 9

-  alimentat cu energie ,,Festivalul Diasporei”

-  montat stâlp metalic pentru iluminat în str. St. Cel Mare Bl. 4

-  reparat porţi platformă în str. P. Donici

-  înlocuit stâlpişori în parcarea primăriei

-  montat  bănci  în  următoarele  locaţii:  asociaţia  de  prop.  nr.  20  =  10  buc.;  str.
Sucedava Bl. 7 şi 8 = 2 buc.; str. P. Donici  Bl. 6 = 1 buc.; str. Fdt. Duzilor Bl. 1 = 1
buc.

-  montat instalaţie electrică la camerele 20 şi 66 din Primărie

-  montat 2 buc. coşuri la intrarea în Policlinica

-  montat stâlp metalic pentru iluminat în str. St. Cel Mare Bl. 4

-  înlocuit tablouri electrice la grădiniţă nr. 6 din cartierul N. Bălcescu

-  blindat conducta la centrala termică a Școlii nr. 1

-  confecţionat  suporţi  metalici  pentru montare  pompe submersibile  la  fântâna din
pietonal

 - împrejmuit loc de colectare a deşeurilor gospodăreşti în zona bisericii Armeneşti

-  montat lămpi iluminat public în str. St. Cel Mare bl. 4

-  executat instalaţia electrică la camera nr. 20 din Primărie

-  montat bariere la  R. Voda şi primărie 



-  executat lucrări de sudură la centrala termică a şcolii nr. 1

-  montat bariera acces în zona garajelor primăriei

-  recondiţionat bariera ce se va monta la liceul nr. 3

-  montat împrejmuire la bl. 5 str. B. Dragoş

-  montat elemente la acoperişul serei

-  montat bănci în str.: Eternităţii şi Energiei ,parc statuie Roman Mușat

-  revizia iluminatului ornamental

-  montat cablu de date cam. 59 Primărie,

-  montat bariera intrare parcare M. Eminescu,

-  consolidat(sudat)tobogan loc de joacă Central,

-  confecţionat suporţi figurine ornamentale.

-  confecţionat suport cupola lumini Primărie,

-  intervenţie la instalația electrică Liceul nr.1,

-  montat un stâlp metalic în interiorul fântânii din fata Primăriei

-  montat ghirlande în oraș

-  reparat schelet luminos tip păianjen 

-  confecţionat tăbliţe indicatoare pentru toaleta publică

-  realizat conectarea cu energie electrică a celor 14 buc. căsuţe din lemn

-  montat ghirlande în piaţa centrală şi punerea lor în funcțiune

-  confecţionat  6  buc.  suporţi  metalici  şi  montat  pe  ei  instalaţia  electrică  pentru
iluminatul platformei

-  verificat tot sistemul de iluminare a ghirlandelor din oraş 

-  revizuit călească pentru evenimentele de Crăciun

 Alte lucrări:

-  intervenţie la instalaţia de încălzire a creşei Smirodava

-  intervenţie la instalaţia de apă a Bibliotecii municipale

-  montat radiator încălzire în birou parter primărie

-  intervenţie  la  instalaţia  de alimentare  cu apă a  bazinului  şi  grupului  sanitar  din
parcul municipal



-  verificat instalaţia de apă din sensul giratoriu  R. Musat / B-dul Republicii

-  montat  aspersoare  în  sensul  giratoriu  din  intersecţia  str.  R.  Musat  cu  B-dul
Republicii

-  reparat instalaţie alimentare cu apă la fântâna de la Biblioteca municipală

-  montat sorburi la cascada din parcul municipal

- montat ceas programator în sensul giratoriu din intersecţia Roman Voda cu B-dul
Republicii

-   reparat  cişmea  şi  montat  în  parcul  din  fata  Primăriei  (  inclusiv  instalaţia  de
alimentare cu apă )

-  montat pompa evacuare apa la fântâna arteziană din parcul municipal

-  interventii la instalaţia de alimentare cu apa în Piaţa Centrală şi Poliţa Locală 

-  reparaţii la instalaţia de alimentare cu apă la blocurile din str. Fabricii

-  intervenţii la instalaţia de apă din piaţa centrală

-  intervenţie la instalaţia de alimentare cu apa de pe platforma serviciului

-  intervenţie  la instalaţia sanitară din Primărie

-  înlocuit instalaţia de încălzire la camera nr. 20  din Primărie

-  intervenţie la instalaţia de alimentare cu apă la blocurile din str, Fabricii

-  montat boiler şi instalaţia aferentă în Primărie

-  intervenţii la instalaţia de încălzire din Primărie

-   revizuit  şi  înlocuit  elementele  deteriorate  la  instalaţia  de alimentare  cu apa,  la
grupul sanitar din spatele judecătoriei

-  verificat instalaţia de alimentare cu apa din str. Fabricii

2. SERVICIUL ADMINISTRARE, PARCURI, SERE, SPAŢII VERZI 

 Activitatea pe parcursul anului 2018 a avut ca obiective, întreţinerea, salubrizarea,
exploatarea, şi  protejarea spaţiilor verzi,  a lacului de agrement, aleelor,  locului de
joacă,   locului  de  fitness,  mobilierului  stradal,  împrejmuirilor,  constuctiilor,
adăposturilor pentru păsări şi căprioare, utilajelor ce asigură alimentarea cu apa din
puţuri a lacului, fântânilor arteziene şi cascadei.
În acest sens s-au efectuat următoarele activităţi:
  -refacerea împrejmuirii lacului de agreement prin înlocuirea şi repararea elementelor
deteriorate de factorii biotici
  -inlocuirea cu elemente din lemn prelucrat ornamental, a împrejmuirii platoului şi
mâinii de lucru de pe ,,insula cascada”



  -constructia de alei noi din piatră şi lemn
  -vopsirea elementelor din gardul metalic ce împrejmuieşte trenul de minifotbal
  - recondiţionarea mobilierului urban (bănci şi coşuri pentru deşeuri),  amenajarea de
noi  jardinière pentru flori
  - reconfigurarea ţarcurilor pentru căprioare
  - înlocuirea pavimentului foişorului
  - refacerea terasamentelor şi pavimentelor aleelor
  - dotarea lacului de agrement cu încă 2 hidrobiciclete şi optimizarea programului de
funcţionare
  - plantarea a peste 500 arbori
  -plantarea de flori şi arbuşti ornamentali
 - ierbicidarea suprafeţelor, executarea protecţiei împotriva dăunătorilor prin aplicarea
de tratamente fitosanitare
- adunarea şi transportul resturilor vegetale de pe întreaga suprafaţă a parcului 
- încasările realizate   au fost de  140.770 lei

În ceea ce priveşte întreţinere a spaţiului verde, s-au efectut tăieri de corecţie a
arborilor şi arbuştilor, lucrări de gazonare . plantarea gardului viu, cosirea, greblarea,
adunarea şi transportul materialului vegetal.

Referitor la speciile de păsări exotice şi căprioare existente în  cadrul grădinii
zoologice,  s-a  urmărit  şi  realizat  majorarea  numărului  acestora,  prin  atenta
supraveghere, îngrijire şi crearea unor condiţii speciale de habitat, ambient şi hrana,
precum şi îmbogăţirea colecţiei existente cu specii noi. 
          Activitățile  din cadrul SAPSSV pe parcursul anului 2018 au avut drept scop
întreținerea spațiilor verzi  după cum urmează:

-  cosit  aliniamentele  stradale,  alveole,  scuaruri,  spații  verzi  din  ansamblurile  de
locuințe, școli, grădinițe

- tuns gard viu aliniamente stradale și zone modernizate ( A.Pann, B-dul Republicii)

-  plantări  de arbori  și  arbuști  în parcuri,  aliniamentele  stradale,  zone modernizate
(Ştefan cel Mare, B-dul Republicii, Muzeu de Artă, bibliotecă etc)

- Udat plantații floricole și a arborilor

- Refacerea suprafețelor distruse cu gazon

- Ierbicidarea aleilor pavate

- Tăieri de corecție arbori (lăstărit)

- Producere material floricol, amenajări floricole

Prin contractul încheiat cu S.C ISEO SRL a fost întreținută o suprafață de 96750 mp
de spații verzi, valoarea contractului fiind de 163.349 lei.

Pe tot parcursul anului 2018 au fost plantate peste 150.000 fire flori anuale, bienale,
și crizanteme,varză decorativă, material floricol produs în serele primăriei.       



Au fost plantați :      

-  30 molid – Casa de cultură, parc poliție, parc primărie,

- 30 buc arbuşti decorativi în Pietonal Ștefan cel Mare

    Către asociațiile de propietari au fost distribuiți pentru a fi plantați 1.100 buc arbori
respectiv tei, paltin, frasin, mesteacăn.

       Toaletări  - 800 buc arbori din asociații de proprietari

       Doborâri  - 243 buc rezultând un volum de 372,43 m³ 

      Lucrarea a fost executată de S.C EXTREM PROFIL PIATRA NEAMȚ

3.  SERVICIUL  ÎNTREŢINERE  ŞI  REPARAŢII  DRUMURI,   ALEI  ŞI
PARCĂRI

    În cursul  anului  2018 serviciul  întreţinere şi  reparaţii  drumuri,  alei  parcări,  a
executat lucrări de reparaţii  cu mixtură asfaltică pe raza municipiului totalizând o
suprafaţă de 10.381 mp.

4. SERVICIUL ADMINISTRARE PARCĂRI ŞI SEMNALIZARE RUTIERĂ  

   Serviciul Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră, din cadrul Direcției
Servicii Edilitare,  are ca principale obiective administrarea parcărilor de reședință și
publice  de  pe  raza  Municipiului  Roman,  cât  și  semnalizarea  rutieră  orizontală  și
verticală, pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării fluente şi în condiţii de
siguranţă a traficului  rutier  şi  pietonal  în scopul  prevenirii  accidentelor  rutiere,  în
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 republicată şi H.C.L. nr. 14/2009.

1)  În acest sens, în anul 2018,  pe raza Municipiului Roman s-au executat
următoarele lucrări, conform celor stabilite în programul anual privind amenajarea,
marcarea şi semnalizarea rutieră:

-  spălarea, vopsirea şi repoziționarea unui număr de 304 indicatoare rutiere pe
E85, arterele principale şi secundare;

-  înlocuirea și repararea a 174 indicatoare rutiere deteriorate şi avariate;

-  montarea  și  demontarea  limitatoarelor  de  viteză  pe  17  amplasamente,  în
imediata vecinătate a accesului în şcoli, pentru siguranţa elevilor;

-  folierea şi  montarea a 208 indicatoare rutiere noi  de orientare,  informare,
avertizare și restricție;

-   pe  raza  municipiului  s-au  executat  marcaje  rutiere  longitudinale  şi
transversale cu vopsea de tip monocomponent pe o lungime de 61 ,560 km rețea



stradală, cât şi 250 mp marcaje transversale de tip bicomponent constând în treceri de
pietoni și 58 mp marcaje diverse de tip preformat termoplastic . 

    2)   De asemenea, pe parcursul anului 2018, pe linie de administrare parcări
de  reşedinţă,  în  conformitate  cu  prevederile  H.C.L.  nr.  101/2012  (ulterior  HCL
220/27.09.2018),  privind  regimul  juridic,  întreţinerea  şi  exploatarea  locurilor  de
parcare de pe raza Municipiului Roman,  s-au realizat următoarele: 

-   actualizarea  bazei  de date  cu  titularii  de contracte  de  închiriere,  care  au
efectuat plata chiriei în decursul anului 2018;

- refacerea integrală a marcajele pentru 155 parcări de reşedinţă;

 - primirea documentaţiilor şi întocmirea unui număr de 284 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  11  parcări  noi  totalizând  288  locuri,
parcurgându-se  etapele  procedurale  (înştiinţare,  înscriere,  licitaţie)  în  vederea
închirierii acestora. Au fost emise 272 contracte noi, astfel încât, la sfârșitul anului
2018, numărul total de parcări de reședință amenajate pe raza Municipiului Roman
ajungând la 180, totalizând 4.006 de locuri, din care 3.598 de locuri sunt închiriate.

3)    În ceea ce privește administrarea parcărilor publice, pe raza municipiului sunt
amenajate un număr de 423 locuri de parcare cu plată, pe care sunt montate 22 de
parcometre. În anul 2016, încasările totale în cazul parcărilor publice cu plată au fost
de 253.067,8 lei, din care 16.920 lei reprezintă contravaloarea emiterii unui număr de
266 de tichete abonament.  În același  timp, în cursul  anului  2018 a fost  demarată
procedura  de  extindere  a  zonelor  cu  parcări  publice  și  de  achiziție  a  serviciilor
necesare implementării sistemului de plată a acestora prin SMS.

DIRECŢIA URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. ACTE DE AUTORIZARE ÎN CONSTRUCŢII 
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 în anul precedent. Astfel,  au fost eliberate 481
Certificate de urbanism, din care 102 pentru operaţiuni notariale (alipiri, dezmembrări, înstrăinări
de imobile),  245  Autorizaţii de construire, din care  40 pentru  locuinţe noi şi  19 autorizaţii de
desfiinţare, taxele încasate fiind în cuantum de 754.651,57 lei. Între acestea,  3 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. În total s-au consemnat 3  procese-
verbale de control ale I.S.C. 

2.DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII 
Au fost urmărite toate construcţiile autorizate, pe faze de execuţie – de la trasarea în teren (111

de cazuri) şi până la recepţia la terminarea lucrărilor (101 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 14.000 de lei,  care au fost achitate.  Au fost somate 3
persoane pentru sistarea lucrărilor, şi o persoană 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. 

3.URBANISM ŞI NOMENCLATOR STRADAL 
3.1. URBANISM 
Prin  Planul  Urbanistic  General  şi  Regulamentul  Local  aferent  s-a  reuşit  cuprinderea

dezideratelor principale privind dezvoltarea urbanistică a localităţii, astfel că majoritatea  actelor de
autorizare  în  construcţii  s-au  emis  fără  să  se  impună ca  necesare  alte  proiecte  de  urbanism sau
amenajarea teritoriului. 

Cu toate  acestea,  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.

3.2.  NOMENCLATOR  STRADAL:  prin  atribuirea  unor  noi  denumiri  de  străzi   sau
redenumirea  altora,  a  fost  necesară  eliberarea  a  121 certificate  de  nomenclatură  stradală  şi  s-au
eliberat  152 adeverinţe  privind adresa  actuală  a  locuitorilor  cărora  li  s-au  preschimbat  actele  de
identitate.

4 . VALORIFICAREA PATRIMONIULUI  MUNICIPIULUI 
În  aplicarea  prevederilor  Legii  50/1991  pentru  folosirea  raţională  a  terenurilor  aparţinând

domeniului privat al municipiului s-a continuat activitatea de concesionare şi închiriere a terenurilor
destinate executării de construcţii.

 S-au organizat  5 licitaţii pentru concesionarea unori terenuri destinate construcţiilor, care s-au
concretizat, împreună cu concesionările directe, în  26 contracte noi,  existând la această dată  964
contracte de concesiune. S-au vândut imobile (terenuri și/sau construcții) în valoare de 134 253  lei.

 5.  CADASTRU ŞI FOND FUNCIAR



În anul 2018 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  30 de  noi titluri de proprietate și s-au  modificat  5, ca
urmare a unor sentinţe civile sau pentru corecţii de nume.

S-au eliberat,  de asemenea,  182 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 (72  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 – 4 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. 

6. COMPARTIMENT AGRICOL
Ca urmare a bilanţului teritorial existent,  s-a procedat la  revizuirea registrelor agricole, în care

până la sfârşitul lui 2018 existau 1.615 poziţii de rol agricol şi s-au eliberat aproximativ  4.500 de
adeverinţe legate de acesta, necesare la APIA, evidența populației, asistență socială, impozite, burse,
CAS, șomaj etc.

S-au eliberat 30 de atestate de producător agricol și 29 de carnete de comercializare a produselor
agricole.

S-au prelungit – prin acte adiţionale – 7 contracte închirieri pășuni, 161 contracte arendă și s-a
întocmit amenajamentul pastoral.

7. PROIECTE DE HOTĂRÂRI  SUPUSE APROBĂRII  CONSILIULUI LOCAL
În cursul anului 2018 s-au iniţiat  51 de proiecte de hotărâri înaintate spre analiză şi aprobare

Consiliului local, referitoare la darea în administrare, preluarea sau transmiterea unor terenuri şi/sau
bunuri aparţinând domeniului public sau privat al municipiului – în principal către E.ON, proiecte
privind aprobarea concesionării sau vânzării unor terenuri, proiecte privind  aprobarea unor proiecte
de urbanism,  realizare a unor investiţii noi, regulamente multianuale în domeniu etc., încercându-se
prin adoptarea acestora o mai bună coordonare a activităţii de dezvoltare urbanistică şi amenajare a
teritoriului.

Sarcina  principală  în  aplicarea  hotărârilor  adoptate  a  revenit  direcţiei,  care  a  întocmit  şi
documentaţiile tehnico-juridice necesare operaţiunilor legale decurgând din acestea.

DIRECŢIA  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

         Direcţia  de Asistenţă Socială (DAS) 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  constă  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.

Asistența  socială  are  trei  funcţii  de  consultanţă;  găsirea  de  soluţii  pentru
problemele  de  funcţionare  socială  împreună  cu  indivizii,  familiile,  grupurile   de
management  al  resurselor;  conectarea  clienţilor  la  resurse,  prin  furnizarea  de
informaţii despre resursele disponibile şi de educaţie; oferirea de informaţii privind
realizarea  eficientă  a  sarcinilor  de viaţă,  îndeplinirea  rolurilor  parentale,  învăţarea
unor tehnici de controlare a furiei.

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. Personalul prezintă expertiza şi experienţa profesională, aplicând
tehnicile  şi  principiile  asistenţei  sociale,  îşi  utilizează  permanent  cunoştinţele  şi
abilităţile profesionale pentru a sfătui şi ghida clienţii. 

În 2018, D.A.S. a prestat următoarele activităţi:
• primirea  unui  număr  de  318 cereri  pentru  acordarea  alocaţiei  de  stat

pentru copii,  precum şi acte doveditoare din care rezultă îndeplinirea
condiţiilor legale de acordare a acestui drept;

• primirea  şi  soluţionarea  cererilor  pentru  acordarea  ajutorului  social
conform  legii  nr.  416/2001  privind  venitul  minim  garantat,  cu
modificările şi completările ulterioare - 32 de dosare noi;

• efectuarea  unui  număr  estimativ  de  364  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 platilor 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.) –78;

• distribuirea laptelui praf şi întocmirea situaţiei lunare pentru Direcţia de
Sănătate Publica Neamţ – 125 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 – 318
dosare indemnizaţie şi 207 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- 145 cereri;



• întocmirea  şi  transmiterea  la  AJPIS  Neamţ  a  documentaţiei  necesare
efectuării platilor către beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei
cu combustibili solizi sau lichizi, - 14 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 - 6
cereri; efectuarea unui număr de 4 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;

• am răspuns  la  213 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; 

• prin Serviciul Beneficii de Asistenţă Socială s-a primit un număr de 105
cereri  şi  declaraţii  pe propria răspundere pentru acordarea 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  de
termene  clare  de  depunerea  a  acestor  acte;  verificarea  periodică  la
interval de 3 luni sau ori de câte ori apar modificări prin ancheta socială
beneficiarilor de alocaţie de susţinere a familiei; 

• acordarea a 420 tichete sociale pentru copii de grădiniţă, prin stimulent
educaţional conform legii 248/2015; 

• întocmirea de 22 dosare sociale pentru internările în centre de asistenţă
şi  îngrijire  pentru  persoanele  vârstnice,  în  limita  atribuţiilor  ce  revin
D.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  asistența  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 8  persoane decedate,
fără aparţinători;

• întocmirea şi  evidenţa  unui număr de 292 anchete sociale solicitate de
către instanţele judecătoreşti şi Parchet;

• organizarea   şi  efectuarea  unui  număr  de  68   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 21 dispoziţii privind numirea unui curator special conform
Codului Civil;

• întocmirea de 114 anchete pentru menţinere plasament minori la AMP,
89 anchete sociale pentru plasament familial şi rezidenţial, 12 anchete cu



propunere măsură de protecţie, 5 anchete revocări măsuri de protecţie
minor, 16 monitorizări mame minore şi 67 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;

• 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 – 4;

• 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 693 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  19  anchete
sociale  pentru  încadrare  ca  asistent  personal,  verificarea  periodică  la
domiciliu  a  asistenţilor  personali-  118;  Întocmeşte  documentaţia  şi
dispoziţiile  pentru  acordarea  indemnizaţiilor  persoanelor  cu  handicap
grav, întocmirea statelor de plată pentru indemnizaţiile persoanelor cu
handicap grav - 327; 

• anchete sociale pentru burse sociale-26; 
• anchete sociale pentru reevaluare asistaţi centre rezidentiale- 49;
• monitorizări pentru minorii cu handicap– 167;
• eliberare card –legitimatie de parcare pentru persoanele încadrate într-un

grad de handicap- 99; 
• 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 114 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
munca în străinătate. Au fost monitorizate 317 familii;

• efectuarea  de   25  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 s-au  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 .

În martie 2009 a fost înfiinţată Casa Speranţei – Adăpost de găzduire temporară
pentru persoanele aflate în situaţie de risc social. În anul 2018 au fost găzduite 13
persoane aflate în dificultate.

În anul 2018 am actualizat 150 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  2018,  ca  urmare  a  Hotărârii  de  Consiliu  Local  nr.  20/2018,  s-au
distribuit  tichete sociale la un număr de 1.700 persoane,  pentru achiziţionarea de
alimente de bază pentru pensionarii până în 700 lei/lunar.

Conform HCL 19/2018  au fost eliberate 2200 legitimații de transport local
pentru pensionarii cu pensii până în 850 lei, persoane cu handicap grav şi accentuat,
şomeri, beneficiari ai ajutorului social, elevi, persoane persecutate politic, veterani de
război şi revoluţionari.

În structura D.A.S. funcţionează următoarele centre: Centrul Rezidențial pentru
persoane  vârstnice  Casa  Bunicilor,  Centrul  pentru  Servicii  Sociale  Casa  Pâinii,
Centrul de zi pentru copii antepreşcolari aflaţi în situaţii de risc – Casa Fluturaşilor și
Adăpostul de noapte Casa Speranţei.  

Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor
Centrul încurajează și promovează un stil de viață independent, iar activitatea 

principală  este asigurarea unei vieți decente vârstnicilor, încurajarea, sprijinirea și 
oferirea unui mediu activ prin oferirea de servicii și activități diverse. 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 activități de 
socializare.

Calendar activități realizate 2018:

Ianuarie 2018: 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Romane;

Februarie 2018: Atelier mărtişoare, Sf. Valentin, Dragobetele;

Martie 2018: Atelier felicitări 8Martie,  Ziua Femeii, Atelier decorațiuni Pascale;

Aprilie 2018: organizarea mesei Pascale pentru beneficiarii centrului rezidențial;

Mai 2018: Ziua Porților Deschise, Sf. Constantin şi Elena – Ștrandul Municipal;

Iunie  2018: Ziua Copilului, De Sânziene iubește românește;

Iulie 2018:Sf. Ilie, Ziua Justiției, Ziua internațională a prieteniei, Exercițiu alarmare 
în caz de incendiu;

August 2018:Bunicii au participat la Zilele Diasporei, vizita Surorilor Doretee, vizita 
în Bâlciul anual;

Septembrie 2018:excursie la Mănăstirea Cămârzani, Sf. Maria;

Octombrie 2018: Ziua internațională a persoanelor vârstnice, vizită la Arhiepiscopia 
Romanului și Bacăului;

Noiembrie 2018: Atelier – realizare decorațiuni sărbători de iarnă;

Decembrie 2018: 1 Decembrie, Sf. Nicolae, Sărbători de iarnă.

Numărul mediu de beneficiari cazaţi în centru a fost de 36 de persoane 
vârstnice, înregistrându-se în baza de date șase admiteri, două decese şi 5 persoane 
reintegrate în familie. La data de 31.12.2018, pe lista de aşteptare figurau 90 de 
persoane. La finalul perioadei de raportare centrul funcţiona la capacitate maximă de 
locuri. Pe parcursul anului 2018, personalul din cadrul cabinetului medical a asigurat 
servicii medicale permanente pentru un număr de 39 beneficiari

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

Activitatea desfăşurată în centru pe parcursul anului şcolar 2017-2018 a avut în
vedere fundamentarea principalelor acţiuni într-un cadru instituţional coerent pentru
îndeplinirea misiunii Centrului de Zi în conformitate cu Ordinul secretarului de stat al
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr.24/2004 pentru aprobarea
Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi. 



S-au desfăşurat activităţi de informare a comunităţii privind serviciile de care
beneficiază  copiii  prin  intermediul  centrului.  În  perioada  februarie-martie  2018 s-a
desfăşurat  campania  de  informare:  ”Cel  mai  bine  e  acasă”,  având  ca  scop
sensibilizarea comunității privind prevenirea abandonului și instituționalizării copiilor.
S-au  organizat  întâlniri  cu  părinţii  copiilor  din  centru  şi  cu  familiile  copiilor  care
beneficiază de serviciile centrului “Casa Fluturaşilor”.

Un obiectiv principal urmărit în desfăşurarea activităţilor din cadrul centrului
este  menţinerea  unor  relaţii  de  colaborare  activă  cu  familiile  beneficiarilor..  La
începutul  anului  şcolar  părinţilor/reprezentanţilor  legali  le-au  fost  prezentate
activităţile  ce  urmează  a  fi  desfăşurate  în  programul  centrului  precum şi  stabilirea
modului de colaborare între aceştia şi personalul specializat. La nivelul centrului s-a
constituit  un  Comitet  pentru  părinți,  care  să  vină  cu  propuneri  de  activități  socio-
eucative și de relaxare.

În  anul  antepreşcolar  2018,  Centrul  de  Zi  a  oferit  în  continuare  sprijinul  și
ajutorul  arătat  și  în anii  precedenți  copiilor  aflaţi  în situaţii  de risc  din Municipiul
Roman. Pe lângă creearea unor condiții favorabile, ne-am străduit să oferim copiilor un
climat afectiv sănătos pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor prin creearea
unor activităţi diversificate, adaptate vârstei și nivelului lor de dezvoltare. În acest an
antepreşcolar  am început  activitatea  cu  un  număr  de  30  de  copii,  aceasta  fiind  şi
capacitatea maximă a centrului.

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.

DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE ŞI ILUMINAT PUBLIC  ROMAN

În anul 2018, Direcţia Administrare Pieţe şi Iluminat Public, prin activitatea
desfăşurată,  a  administrat  cele  5  pieţe  ale  municipiului,  Bazarul   municipal,
urmărindu-se  încasarea  taxelor  conform  H.C.L.  nr.234/31.10.2017  şi  crearea  de
condiţii pentru desfăşurarea unui comerţ modern atât pentru vânzători, cât şi pentru
cumpărători şi a avut în gestiune directă Serviciul de Iluminat Public în Municipiul
Roman.



Din activităţile desfăşurate în anul 2018 s-au realizat următoarele venituri:

              -- lei --
Specificaţii Realizat 2018

Total venituri, din care: 2.267.311
- taxe piață, din care
  Bâlci

838.085
113.454

- chirii 777.443
- taxa teren 60.981
- venituri din anii precedenţi 86.884                                           
- subvenţii
Din care Iluminat

                                            503.918
                                            216.155

Din veniturile realizate, s-au efectuat următoarele cheltuieli:

Nr.
crt.

Specificaţie

TOTAL din care: 2.190.418
  1. Cheltuieli de personal 1.254.895

 2. Cheltuieli pentru intretinere 906.867

- încălzit şi iluminat                    168.975
- apă, canal, salubritate 344.444
- poştă, telefon, radio 10.384
- furnituri de birou,chitanţe piaţă 5.456
- materiale de curăţenie 8.842
- materiale de întreţinere şi prestări servicii 303.696

3. Obiecte de inventar 9.572
4. Reparaţii curente                    51.505      
5. Publicaţii                 1.993
6. Alte cheltuieli 2.000
7. Cheltuieli de investiţii 28.656
8. Iluminat

Din care- Cheltuieli de personal
               -Cheltuieli materiale

                        216.155
                      158.557
                        57.598

Din sumele prevăzute pentru  reparaţii curente şi investiţii, au fost efectuate
lucrări de reparaţii şi dotări la obiectivele existente, astfel:

 În  Piaţa  Centrală  s-au  efectuat  lucrări  de  reparaţii  la  învelitoarea  din
Sectorul  de  comercializare  a  păsărilor  vii,  fiind  înlocuită  cu  una  din
tablă.



 La  Hala  Centrală  s-au  efectuat  lucrări  de  reparaţii  şi  văruieli  la
interioare,  reparaţii  la  utilajele  frigorifice  și  s-au  achiziţionat  două
instanturi de apă caldă.

 La Chioşcurile din Piaţa Centrală s-a achiziţionat un sistem de răcire a
aerului pe timp de vară, format din trei aparate de aer condiţionat de
22000 BTU.

 La Piaţa Smirodava s-a achiziţionat un aparat de aer condiţionat pentru
încălzire, urmând ca în acest an să mai achiziţionăm două aparate.

Pentru  buna  desfăşurare  a  Bălciului  anual  2018,  s-au  efectuat   lucrări  de
reparaţii  şi  igienizare  la  grupurile  sociale,  clădirea  administrativă,  la  gardul
împrejmuitor şi la instalaţiile electrice şi de apă.

La activitatea de Iluminat Public s-au efectuat următoarele activitati:

1. S-a lucrat la reabilitarea tablourilor electrice de la Şcoala Gimnazială 
„Calistrat Hogaş”.

2. S-au tras circuite de prize la cabinet director Şcoala „Mihai Eminescu”.
3. S-au montat întrerupătoare în sălile de clasă de la Școala „Vasile 

Alecsandri”.
4. S-a tras rețea de alimentare pentru iluminat la Liceul 1.
5. S-au reparat și pus în functiune lampadarele de pe Eternității, bulevardul 

Republicii și Smirodava.
6. S-au schimbat 16 lămpi stradale.
7. S-a remediat iluminatul din Pietonal (s-au înlocuit globuri și becuri).
8. În Parcul Municipal s-au reparat peste 70 de lămpi.
9. S-au făcut măsurători la prizele de pământ la clădirile aferente 

Municipiului Roman (școli, grădinițe, alte locații).
10.La standurile din Piața Mare s-au tras circuite pentru aparatele de aer 

condiționat.
11.S-au înlocuit cutii de derivație la rețeaua de iluminat public (la punctul 

de aprindere de la sens giratoriu Florilor și de la sens giratoriu Favorit.
12.S-au făcut 577 de inteventii la iluminatul stradal, pietonal, ornamental, 

parc.
13.S-au montat și demontat circuite de priză pentru standurile din Bazar, cu 

ocazia Bâlciului.
14.S-a lucrat la verificarea și montarea instalațiilor ornamentale pentru 

sărbătorile de iarnă.

                    
DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Activități concrete desfășurate de către funcțiile de execuție pe linie de evidența

persoanelor:

a. Activităţi specifice pentru eliberarea cărților de identitate și înregistrarea 
acestora:



 - preluarea, verificarea şi înregistrarea internă a documentelor specifice; 
- întocmirea cărţilor de identitate şi a celorlalte înregistrări interne şi externe 
specifice; 
- eliberarea cărţilor de identitate; 
-întocmirea şi transmiterea raportărilor specifice în termenele stabilite. 
b. Activităţi specifice pentru actualizarea datelor privitoare la naşteri: 
- primirea comunicărilor de modificări; 
- procesarea specifică a comunicărilor primite; 
c. Activităţi specifice pentru actualizarea datelor de stare civilă: 
- primirea comunicărilor de modificări; 
- procesarea specifică a comunicărilor primite. 
d. Activităţi specifice pentru actualizarea datelor privitoare la decese: 
- primirea actelor de identitate ale persoanelor decedate şi a borderourilor specifice; 
- procesarea specifică a documentelor primite. 
e. Activităţi specifice pentru înregistrarea dobândirii statutului de cetăţean român cu 
domiciliul în străinătate: 
- primirea comunicărilor; 
- procesarea specifică a documentelor primite.
f. Activităţi specifice pentru înregistrarea în R.N.E.P. a urmatoarelor tipuri de 
menţiuni: 
- menţiuni de divorţ 
- menţiuni de casatorie 
- menţiuni privind interzicerea dreptului de alege şi de a fi ales, de a se afla în 
anumite localităţi, obligarea de a nu părăsi localitatea 
- menţiuni de restanţier pentru persoanele care nu au solicitat eliberarea actului de 
identitate în termenul prevăzut de lege 
- primirea comunicărilor; 
- procesarea specifică a documentelor primite. 
g. Activităţi de comunicare a datelor cu caracter personal (în conformitate cu 
Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor):
- primirea solicitărilor;
- procesarea specifică a documentelor primite.

Rezultate obținute din activitățile desfășurate în anul 2018

Nr.
Crt.

Rezultat obtinut

1 Total cereri de eliberare a actelor de identitate:
- primit: 16.830 (din care 3.911 cereri depuse prin intermediul ghișeului on-
line)
- solutionate: 16.830
- 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  03.01.2018-28.12.2018  s-au  prezentat  pentru
depunerea cererii și documentelor privind eliberarea cărții de identitate în urma
programării on-line un număr de 3.911 persoane. De asemenea,  764 persoane
și-au  exprimat  mulțumirea  cu  privire  la  sistemul  de  programări  on-line
implementat.

2 Cereri date cu caracter personal: 1.142(1.007 pentru instituții ale statului, 107
pentru agenți economici și 28 pentru persoane fizice).
Soluţionate favorabil: 1.142. 

3 Activități privind persoanele restanțiere:        
S-au  înaintat  în  perioada  analizată  un  nr.  De  3.642 de  invitaţii  pentru
persoanele cu CI expirat, astfel: 889 invitații aferente trimestrului IV 2017, 933
invitații  pentru  trimestrul  I  2018,  969 invitații  pentru  trimestrul  II  și  851
invitații  pentru  trimestrul  III.  Menționăm  faptul  că  invitațiile  aferente
trimestrului IV 2018 se vor lista și înainta în cursul lunii ianuarie 2019. 
Au fost efectuate toate menţiunile de restanţier justificat.
Au fost distruse în această perioadă un număr de 67 de cărți de alegător.
Au fost prelucrate si insusite toate  radiogramele si instructiunile primite prin
FTP de la DJEP-Neamt(43 de instruiri).
Au fost efectuate nu număr de  586 actualizări în R.N.E.P. privind mențiunile
corespunzătoare  în  baza  sentințelor  primite  de  la  instanțele
judecătorești(mențiuni cu privire la art. 64 CP/66 NCP, control judiciar, etc.).
Începând cu data de 12.02.2018 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 același timp campania a fost mediatizată și prin ședința organizată
în data de 31.01.2018 cu membrii  Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară
„Roman  Metropolitan”,  respectiv  primarii  celor  24  de  comune  arondate
D.L.E.P.  Roman concretizându-se prin 46 deplasări  cu camera mobilă  fiind
puși astfel în legalitate un număr de 824 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 5
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 au fost transmise un număr de 16 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
menționate  s-a  adus  la  cunoştinţă  programul  de  lucru  cu  publicul  şi
documentele necesare în vederea depunerii cererii privind eliberarea primului
act de identitate/eliberării actului de identitate ca urmare a expirării. În acest



sens în cadrul biroului există o mapă cu documentele aferente acestei acţiuni
desfăşurate în colaborare cu reprezentanţii  unităţilor şcolare. În completarea
celor de mai sus precizăm că în urma colaborării  cu conducerea Colegiului
Tehnic Petru Poni au fost aplicate 44 vize de reședință pentru elevii cazați în
căminul internat al colegiului.

4 Arhivă:
-  Ca urmare a adresei nr. SJANNT-304-U din 28.02.2018 înaintată de către
Ministerul  Afacerilor  Interne  –  Arhivele  Naționale  și  înregistrată  la  Biroul
Evidența  Peroanelor  cu  nr.  88369  din  13.03.2018,  s-a  primit  confirmarea
procesului  verbal  nr.  1/23.01.2018  al  comisiei  de  selecționare  privind
eliminarea a 449 volume create de Biroul de Evidență a Persoanelor în anii
2007-2015 ale căror termene de păstrare prevăzute în nomenclatorul arhivistic
al instituției au expirat și nu mai prezintă importanță documentară sau practică.
În acest sens s-a procedat la distrugerea prin ardere a documentelor amintite
mai sus.

5 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 –  ghiseul.ro,  la
poștă – prin mandat poștal sau la bancă – prin virament bancar.

6 Vize de reședință: s-au aplicat 1097 vize de reşedinţă.
7 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: 1564.

8 Actualizări privind decesul persoanelor conform borderourilor primite: 2432.
9 Mențiuni efectuate în R.N.E.P. pe baza comunicărilor judecătorești: 586.
10 Sancţiuni contravenţionale: 176(6105 Lei).
11 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. 
Biroul Evidența Persoanei a mediat și pus în legalitate în cursul anului 2018 un
număr de 328 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.

12 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 urma cărora s-au pus în legalitate
122 de persoane.
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  urma  controlului  din  data  de  07.06.2018  efectuat  de  reprezentanți  ai
Autorității  Electorale  Permanente  –  Biroul  Județean  Neamț,  a  fost  identificat  un
număr de 129 persoane fără date privind seria și  numărul actului  de identitate în
aplicația informatică a Registrului Electoral datorită faptului că acestea sunt persoane
majore, care nu au solicitat în termenul prevăzut de lege eliberarea primului act de
identitate.  În  urma  verificărilor  efectuate,  un  număr  de  10  persoane  au  dobândit
statutul de C.R.D.S. iar 14 persoane au fost puse în legalitate cu acte de identitate.

De asemenea, s-a procedat la identificarea celorlalte 105 persoane în teren cu
ajutorul lucrătorilor de ordine publică și invitarea la sediul D.L.E.P. Roman – Biroul
Evidența Persoanelor pentru punerea în legalitate, precum și efectuarea în RNEP a
mențiunilor corespunzătoare.

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE  PE  LINIE  DE STARE CIVILĂ

Biroul  de  stare  civilă  din  cadrul  D.L.E.P.  Roman  a  îndrumat,  coordonat
activitatea de stare  civilă desfăşurată  urmărindu-se modul în care ofiţerii  de stare
civilă îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin, potrivit Legii nr. 119/1996 cu privire la
actele de stare civilă republicată şi  Metodologia de aplicare unitară a dispoziţiilor
acesteia.

Rezultate obtinute din activitățile desfășurate în anul 2018 

• acte de naştere: 1299;
• acte de căsătorie: 351;
• acte de deces: 1000;
• transcrieri acte de stare civilă : 175;
• schimbări de nume: 11;
• schimbări de nume din străinătate: 5;
• ortografieri: 0;
• livrete de familie: 0; 
• căsătorii mixte desfăcute prin divorț: 8; 
• căsătorii mixte: 5;
• convenții matrimoniale: 6;
• comunicări DEPABD (căsătorii, divorț, deces): 15;
• adeverinţe privind componenţa familiei(formularul E401): 4;
• rectificări de rubrici din cuprinsul actelor de stare civilă: 23;
• anulări acte: 0;
• completări și modificări: 0;
• înregistrări tardive: 4;
• declararea judecătorească a morții: 2;
• reconstituiri: 0;
• eliberări certificate de naştere: 3.719 din care 2.419 la cerere;



• eliberări certificate de căsătorie: 584 din care 233 la cerere;
• eliberări certificate de deces: 1.156 din care 156 la cerere;
• eliberări dovezi (anexa 9): 218;
• eliberat extrase pentru uz oficial: 324;
• eliberat extrase multilingv: 272;
• sentinţe de divorţ: 66;
• divorturi privind Legea 202/2010 : 24;
•sentinţe civile pentru stabilirea paternităţii, stabilirea filiaţiei, contestarea recunoaşterii
şi încuviinţarea purtării numelui: 1;
• sentinţe interdicții: 7;
• hotărâri străine recunoscute prin exequator: 3;
• declaraţii de recunoaştere ulterioara: 45; 
• procese verbale pentru rectificare CNP: 3; 
• menţiuni intrate în perioada mai sus amintită : 2019;
• mentiuni din exterior operate: 2019;
• menţiuni proprii operate: 2132;
• menţiuni comunicate la spclep din țară: 1540;
• menţiuni privind renunţarea / redobândirea cetăţeniei române, înregistrate şi înaintate
primăriilor în vederea înregistrării şi operării în actele de stare civilă: 2;
• procese verbale contravenții: 268 (26800 lei).
           Începând cu data de 12.02.2018 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 același timp campa-
nia a fost mediatizată și prin ședința organizată în data de 31.01.2018 cu membrii Aso-
ciației de Dezvoltare Intercomunitară „Roman Metropolitan”, respectiv primarii celor
24 de comune arondate D.L.E.P. Roman.

      Biroul de stare civilă a eliberat în cursul anului 2018 un număr de 119 acte de
stare civilă pentru cetăţenii de etnie romă (80 certificate de naştere, 12 certificate de
căsătorie şi 22 de deces).
           Au fost oficiate un număr de 330 căsătorii în cursul anului 2018.
           

REALIZĂRI

1.  Continuarea  campaniei  „Atenţie  la  identitate/Intră  în  legalitate!”  privind
informarea cetățenilor cu privire la eliberarea actelor de identitate și a documentelor
de stare civilă,  campanie desfășurată  în colaborare cu reprezentanții  Asociației  de
Dezvoltare  Intercomunitară  Roman  Metropolitan  și  promovată  atât  în  cadrul
Adunărilor  Generale  ale  Asociațiilor  de Proprietari,  în  presă cât  și  prin  afișare  la
sediile primăriilor comunelor arondate D.L.E.P. Roman.
2.  Respectarea  termenului  de  soluționare  a  cererilor  privind  eliberarea  actului  de
identitate de maxim 5 zile lucrătoare, respectiv 14 zile lucrătoare în cazul în care sunt
necesare verificări în teren.
3. Implementarea unui sistem de programare on-line a căsătoriei.



4.  Implementarea  unui  sistem  de  informare  a  cetățenilor  prin  S.M.S.  cu  privind
eliberarea actului de identitate.

DIRECŢIA MUNICIPAL LOCATO (fosta SC Municipal Locato SA)

Sectorul de prestări servicii efectuează lucrări de reparaţii şi întreţinere la toate
locuinţele aflate  în administrarea societăţii  şi  închiriate  către  populaţie,  igienizări,
deratizări,  dezinfecţii,  vidanjări,  întreţinere  reparaţii  şi  înlocuire  reţele  de  apă  şi
canalizare şi reparaţii la construcţii către terţi, efectuate prin contractarea de servicii.
Beneficiari au fost: Administraţia Pieţelor, Primăria Municipiului Roman, Asociaţii
de locatari, Școli şi grădiniţe de copii.

În sectorul ”Adăpost câini fără stăpâni”, cheltuielile de prestări servicii sunt
formate  din  cheltuieli  cu  asistenţa  medicală  (veterinară),  utilităţi;  cheltuielile
materiale sunt efectuate pentru achiziţionarea de medicamente şi tranchilizante, crose,
hrană câini,  material  de curăţenie şi  dezinfecţie.  În cursul  anului  2018 activitatea
adăpostului  câini  fără  stăpâni  a  constat  din:  câini  capturaţi  -  573;  câini  daţi  spre
adopţie  –  216;  câini  revendicaţi  –  11;  câini  vaccinaţi  antirabic  –  573;  câini
deparazitaţi  – 573; câini  eutanasiaţi  – 352; câini  cipati  – 343; câini  trataţi  64.  În
cursul anului 2018 adăpostul a fost verificat de 5 ori de către D.S.V.S.A. Neamţ. Tot
în acest an au fost încheiate un număr de 13 contracte cu primării din diverse comune
vecine municipiului Roman pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Cu privire la Serviciul de Fond Locativ,  Municipal Locato a avut în derulare
mai  multe  contracte  de  închiriere,  din  care:   306   contracte  locuinţe  ANL,   48
contracte pentru locuinţe sociale,  65  contracte pentru locuinţe în blocuri vechi,  139
contracte pentru locuinţe de case naţionalizate,  10 contracte pentru spaţii comerciale,
83  contracte pentru boxe, 9 contracte terenuri garaje.

ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE

SC Municipal  Locato  Serv  SA încheie  anul  financiar  2018  cu  un  profit  brut  de
181.726,11  lei.

Situaţia  principalilor  indicatori  financiari,  comparativ  an  2018  faţă  de  2017,  este
următoarea:

-lei-

Nr
.
Cr
t.

Denumire indicator An 2017 An 2018 Diferenţe
(+/-)

Procent
creştere(%)

1 Venituri  din
exploatare

4.487.060 5.300.697 +813.637 18,13



2 Cheltuieli  de
exploatare

4.464.079 5.125.940 +661.861 14,83

3 Profit  activitate
exploatare

22.981 174.757 +151.776 660,44

4 Venituri financiare 0 8.361 +8.361
5 Cheltuieli financiare 0 1.392 +1.392
6 Profit  activitate

financiară
0 6.969 +6.969

7 Rezultat  brut
exerciţiu

22.981 181.726 +158.745

8 Impozit pe profit 3.677 30.972 +27.295
9 Profit net 19.304 150.754 +131.450 680.94

Creşterea profitului net de 6,6 ori mai mult în 2018 faţă de 2017 se datorează
creşterii cifrei de afacere cu 18,13% faţă de o creştere mai redusă a cheltuielilor de
doar  14,83%.   Pe  întreg  parcursul  anului  s-a  avut  în  vedere  gestionarea  atentă  a
cheltuielilor.

În structura surselor, situaţia veniturilor din exploatare se prezintă astfel:

Nr
.
Cr
t.

Denumire indicator An 2017 An 2018 Diferenţe
(+/-)

Procent(%)
(+/-)

1 Venituri  din  lucrări
prestate  şi  servicii
executate

3.466.746 4.324.488 +857.742 +24,74

2 Venituri  din
redevenţe,  locaţii  şi
chirii

994.861 939.261 -55.600 -5,59

3 Venituri din activităţi
diverse

2.686 15.529 +12.843 +478,15

4 Alte venituri 22.767 21.419 -1.348 +5.92
TOTAL 4.487.060 5.300.697 +813.637 +18,13
În 2018 creşterea veniturilor din lucrări prestate şi servicii executate a avut cea

mai mare influenţă în creşterea cifrei de afacere.

Situaţia  comparativă  a  cheltuielilor  de  exploatare  în  2018  faţă  de  2017  se
prezintă astfel:

Nr
.
Cr
t.

Denumire indicator An 2017 An 2018 Diferenţe
(+/-)

Procent(%)

1 Cheltuieli materiale 599.658 489.726 -109.932 -18,33



2 Cheltuieli  cu
personalul  şi
asigurări sociale

2.455.277 2.693.433 +238.156 +9,70

3 Cheltuieli  cu
amortizarea

34.186 62.931 +28.745 +84,08

4 Cheltuieli cu prestaţii
externe

1.263.548 1.448.996 +185.448 +14,68

5 Cheltuieli  cu  alte
impozite şi taxe

8.904 30.757 +21.853 +245,43

6 Cheltuieli  cu
redevenţe,  locaţii  şi
chirii

97.365 384.857 +287.492 +295,27

7 Alte cheltuieli 5.141 15.240 +10.099 +196,44
TOTAL 4.464.079 5.125.940 +661.861 14,83

La 31.12.2018 activitatea SC Municipal Locato Serv SA se încheie, urmând ca,
din  data  de  01.01.2019,  aceasta  să  se  desfăşoare  în  cadrul  unei  direcţii  cu
personalitate juridică în cadrul Primăriei Municipiului Roman.

DIRECȚIA TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII 
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

În cursul anului 2018 au fost derulate un număr de 5 proceduri de atribuire prin
Procedura  simplificată  în  platforma  electronică  SICAP,  în  valoare  totală  de
10.655.809,67 lei cu TVA inclus, și un număr de 1.181 de proceduri de Cumpărări
Directe derulate exclusiv prin mijloace electronice pe platforma SICAP (valori sub
pragurile reglementate de Legea 98/2016), în valoare de 11.646.605,61 lei cu TVA
inclus.  Prin  Bursa  de  Mărfuri  au  fost  derulate  un  număr  de  două  proceduri  de
achiziție publică (gaz metan și energie electrică) în valoare totală de 5.626.917,38 lei
cu  TVA inclus.  Se  află  în  derulare  un  număr  de  4  proceduri  de  atribuire  prin
procedură simplificată în platforma electronică SICAP, inițiate în cursul anului 2018,
neatribuite, actualmente toate în diferite faze de evaluare, necontestate.

În  cursul  anului  2018  a  existat  o  singură  procedură  de  achiziție  publică
contestată  la  Consiliul  Național  de  Soluționare  a  Contestațiilor.  CNSC  a  respins
contestația.

În colaborare cu Biroul Juridic-Contencios s-a asigurat pe tot parcursul anului
2018 fluxul de informații și documente în vederea soluționării cauzelor aflate pe rolul
instanțelor  de  judecată,  respectiv  corecții  financiare  aplicate  unor  proiecte  cu
finanțare din fonduri UE. Toate cauzele au fost finalizate în favoarea municipiului
Roman. Mai există cauze pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție. În colaborare cu
Serviciul Managementul Proiectelor s-a asigurat pe tot parcursul anului 2018 fluxul



de informații și documente, inclusiv răspunsuri la solicitări de clarificări în vederea
monitorizării  post  implementare  a  tuturor  proiectelor  cu  finanțare  europeană.
Totodată,  s-au  pregătit  documentele  necesare  depunerii  de  noi  cereri  de  finanțare
aferente exercițiului financiar 2014-2020.

DIRECȚIA CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN

Bazele sportive și de agrement gestionate de CSM Roman au constituit un punct
de atracție foarte apreciat de romașcani și utilizatorii din alte localități și în anul 2018.

În vederea promovării bazei de agrement și a sportului în rândurile cetățenilor,
indiferent de vârstă, au fost organizate diverse evenimente în C.S.A. „Moldova”: prima
ediție a „MTB Roman Maraton”, concurs de ciclism, caravana de joacă - parteneriat
cu  Asociația  Bucurie  în  Mișcare  România,  petreceri  în  Ștrand  în  asociere  cu
Municipiul Roman, parada moto “Alege Viața!”, în asociere cu Clubul Moto Mușatinii
Roman. Ediția „MTB Roman Maraton” din data de 5 mai 2018 a reunit participanți din
Roman, dar și din alte zone ale țării, fiind prezenți 470 de concurenți – 320 de adulți și
150 de copii. Evenimentul a beneficiat și de implicarea a peste 130 de voluntari. 

Pentru  suplimentarea  veniturilor  clubului  și  popularizarea  bazei  sportive
administrate au fost organizate evenimentele: Târgul de Mărțișor și Târgul de Paște,
fiind încasată suma de 41.700 lei.

Serviciile  Complexului  „Moldova”  au  fost  accesate  de  peste  50.000  de
utilizatori pe durata sezonului estival. Bazinul de Înot din cadrul Complexului „Sala
Sporturilor” a atras și el peste 15.000 de clienți, atât la agrement, cât și la inițierea în
înot. Oferta la Bazinul de Înot a fost diversificată prin introducerea de mai multe tipuri
de abonamente, pentru o lună, trei luni, șase luni, douăsprezece luni și posibilitatea de
a  închiria  un  culoar  pentru  înot  didactic.  Datorită  solicitărilor  venite  din  partea
clienților au fost încheiate contracte cu instructori privați pentru acoperirea cererilor
pentru înot didactic (inițiere în înot).

Conducerea  Clubului  a  elaborat  și  a  fost  adoptat  de  către  Consiliul  de
Administrație  și  Consiliul  Local    Regulamentul  Complexului  Sportiv  „Sala
Sporturilor”, acesta cuprinzând o ofertă diversificată și pentru accesarea terenurilor de
tenis, prin introducerea de abonamente cu număr de ședințe lunare.

Având  în  vedere  decizia  de  a  orienta  activitatea  sportivă  a  clubului  spre
dezvoltarea sportului de masă în perioada 26 noiembrie – 20 decembrie 2018, C.S.M.
Roman în colaborare cu Primăria Municipiului Roman a organizat la Sala Sporturilor,
Turneul de Fotbal Juniori „Cupa Centenar”, competiție sportivă adresată elevilor din
municipiul  Roman  și  din  comunele  membre  în  Asociația  de  Dezvoltare
Intercomunitară  „Roman  Metropolitan”.  Evenimentul  a  avut  ca  scop  promovarea
sportului  și  a  fotbalului  pe  plan  local,  promovarea  spiritului  sportiv  și  încurajarea
copiilor și tinerilor să facă mișcare. Au participat 33 echipe, din care 9 la categoria
U10, la categoria U12 au participat 10 echipe, iar la categoria U14 au participat 14
echipe.  Numeric,  au  fost  370  de  copii,  pe  categorii  de  vârste  distribuția  fiind
următoarea: 160 de copii la categoria sub 14 ani, 110 copii la categoria sub 12 ani și



100 de copii la categoria sub 10 ani. Turneul destinat copiilor și tinerilor a constituit un
eveniment sportiv în premieră la nivelul municipiului și a oferit prilejul de a identifica
noi jucători pentru grupele de juniori ale C.S.M. Roman.

În  vederea  bunei  desfășurări  a  activităților  sportive,  conducerea  Clubului  a
elaborat Regulamente pentru concursul de înot „Cupa Centenar” și pentru Turneul de
Fotbal Juniori „Cupa Centenar”.

Menționăm  faptul  că  pe  parcursul  anului,  CSM  Roman  a  funcționat  cu  o
structură redusă de personal, gradul de ocupare atingând 85% doar în lunile de vară. În
cursul anului 2018, din luna mai, activitatea privind achizițiile publice a fost preluată
de contabilul-șef, iar pe activitatea juridică, postul scos la concurs nu a fost ocupat,
aceasta fiind suplinită de biroul și  direcția de specialitate a municipalității. Față de
începutul anului (01 ianuarie 2018) când, din numărul total de 62 posturi erau ocupate
40 posturi, la data de 31 decembrie 2018, numărul posturilor ocupate a fost de 39, din
care 6 posturi de conducere. 

SERVICIUL BAZE SPORTIVE

Serviciul  Baze  Sportive,  structură  a  Club  Sportiv  Municipal  Roman,  are  ca
activitate principală administrarea bazelor sportive și de agrement ale municipiului
prin următoarele puncte de lucru: Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” cu
obiectivele:  Ștrand Municipal  și  Zona de  Picnic  și  Agrement;  Complexul  Sportiv
„Sala  Sporturilor” cu  obiectivele:  Sala  Sporturilor,  Bazin  de  Înot,  terenul  de
minifotbal și terenurile de tenis din vecinătatea Sălii Sporturilor.

    Pe  parcursul  anului  2018 s-a  asigurat  întreținerea  și  funcționarea  în  bune
condiții  a  bazelor  sportive  și  de  agrement,  inclusiv  reamenajarea și  întreținerea
spațiilor verzi.

În vederea remedierii unor neajunsuri constatate pe parcursul funcționării, s-a
colaborat cu firmele care au realizat lucrări de construcție în zona Complexului Sportiv
și  de  Agrement  „Moldova”.  De asemenea,  au  fost  executate  lucrări  de  reparații  la
bazinele de înot din Ștrandul Municipal, înainte de începerea sezonului estival. Din
cauza deteriorării au fost înlocuite cupolele tuturor umbrelelor din Ștrandul Municipal
precum și toate șezlongurile distruse de-a lungul sezoanelor anterioare.

Pentru soluționarea unor situații de furturi, distrugeri și abateri de la regulamentul
de funcționare a obiectivelor aflate în administrare, s-a colaborat cu Poliția Națională,
Poliția Locală, Jandarmeria și firma de pază specializată. În cursul anului 2018 s-a
suplimentat numărul de camere video la Complexul Sportiv „Sala Sporturilor”, pentru
o mai bună supraveghere și coordonare a activităților desfășurate în acest obiectiv.

COMPLEXUL SPORTIV SI DE AGREMENT „MOLDOVA”

Anul  2018 a  reprezentat  și  cel  de-al  patrulea sezon de funcționare a  acestui
obiectiv. 

Au fost organizate o serie de evenimente:



- Prima ediție a „MTB Roman Maraton”, concurs de ciclism, în data de 5 mai 2018.
Participanții au fost din Roman, dar și din alte zone ale țării, fiind prezenți 470 de
concurenți – 320 de adulți și 150 de copii. Evenimentul a beneficiat și de implicarea a
peste 130 de voluntari. Pe paginile de socializare, dar și în rândul comunităților de
cicliști  au  fost  exprimate  foarte  multe  aprecieri  pentru  frumusețea  Complexului
„Moldova”  și  pentru  buna  organizare,  asigurată  de  MTB Roman în  colaborare  cu
Primăria Roman și Club Sportiv Municipal Roman.
- În  parteneriat  cu Asociația  Bucurie în Mișcare România,  în ziua de 5 mai 2018,
caravana  de  joacă (activități  pentru  copii  între  4  –  10  ani),  maratonul  jocurilor
românești, concursuri și jocuri sportive diverse (activități pentru copii și tineri între 11
– 18 ani):  fotbal,  tir  cu arcul,  badminton, fotbal target,  fun tenis,  tenis cu piciorul,
badminton și volei.
- Petreceri în Ștrand în asociere cu Municipiul Roman, desfășurate în zilele  de 13 iulie
și 11 august. La aceste activități au fost organizate momente de divertisment cu DJ, cu
tunuri de spumă, concursuri de volei,  concursuri de înot,  sesiuni de mișcare în aer
liber,  standuri  pentru  realizarea  de  picturi  pe  piele,  standuri  cu  demonstrație  de
hairstyling (tuns, coafat) și machiaj, stand pentru realizarea de fotografii pe suport de
hârtie,  reprize  de  magie  și  baloane  gigantice  din  săpun,  demonstrații  barista  și  de
cocteiluri, și au fost prezenți animatori pentru copii;
-  Parada  moto  “Alege  Viața”,  în  asociere  cu  Clubul  Moto  Mușatinii  Roman,  s-a
desfășurat în data de 12 august, sub mottoul  “Stop Accidentelor Rutiere – Viața are
prioritate”;
- diverse alte activități cultural - sportive și distractive, cu tineri și pentru tinerii din
Municipiul Roman cum ar fi  Roman Art Festival (grafitti) sau  UN Youth România
(promovarea și încurajarea valorilor și activităților ONU).

Cu toate că sezonul estival 2018 nu a fost unul favorabil din punct de vedere al
condițiilor meteo, lunile iunie și iulie având un număr însemnat de zile ploioase sau cu
temperaturi  nepotrivite  pentru  activitățile  de  plajă  și  înot  în  aer  liber,  datorită
serviciilor  de  înaltă  calitate,  am  reușit  totuși  să  atragem  un  număr  însemnat  de
vizitatori:
 în Zona Ștrandului Municipal, am avut un număr de 50.500 de vizitatori;

 în Zona de Picnic și Agrement, foișoarele au fost închiriate de 2.142 de
ori, pe întreg sezonul;

 parcarea complexului a fost accesată de 20.843 posesori de mașini.
Un interes ridicat l-a manifestat și parcul din Zona de Picnic și Agrement, cu

spațiile  de  joacă  și  fitness,  fântâni  arteziene,  pistă  de  role  și  Skateboard,  zona  de
evenimente, fiind o zonă de promenadă zilnică, pentru un număr mare de locuitori ai
Municipiului Roman. Pentru Zona de Picnic și Agrement s-a efectuat recepția finală la
ieșirea din garanție în noiembrie 2018.

COMPLEXUL SPORTIV „SALA SPORTURILOR” 

Complexul  Sportiv  „Sala  Sporturilor”  are  în  administrare  Sala  Sporturilor,
Bazinul de Înot Acoperit, un teren de minifotbal și două terenuri de tenis de câmp.



În cadrul Complexului au fost coordonate și găzduite activități sportive astfel:
-  etapele de pe teren propriu din Campionatul Național  de handbal feminin – Liga
Națională (până la momentul retragerii din competiție),
-  o serie de turnee amicale de pregătire, printre care și turneul devenit deja tradiție,
“Roman-Vodă Mușat”, la handbal feminin;
-  turnee și  etape de campionat  pentru toate  categoriile  de juniori  din Campionatul
Național de Handbal feminin și masculin – juniori I, juniori II, Juniori III și juniori IV-
cât și etape ale Olimpiadelor școlare la handbal;
- turnee de minifotbal pe terenul de lângă Sala Sporturilor;
- activități de închiriere a terenurilor de minifotbal și tenis de câmp;
- competiții locale și zonale la înot;
- în perioada ianuarie – aprilie 2018, convocări ale Lotului Național de Qwan Ki Do, în
vederea participării la Campionatul European, care s-a desfășurat în perioada 13 – 14
aprilie în Spania;
-  în  asociere  cu  Federația  Română  de  Qwan Ki  Do,  Campionatul  Național  pentru
juniori  și  seniori,  în  perioada  12  –  13  mai  2018,  competiție  la  care  au  participat
aproximativ 300 de sportivi;
- zilnic antrenamente ale echipei de handbal feminin CSM Roman (până la momentul
retragerii din competiție)  și ale grupelor de juniori de toate categoriile, ale secției de
handbal a Liceului cu Program Sportiv Roman, aproximativ 200 de sportivi zilnic.

La  Bazinul  de  Înot  Acoperit,  pentru  asigurarea  confortului  clienților  și
eficientizarea activității, s-au executat următoarele lucrări: 

- dușurile din dotarea vestiarelor, au fost echipate cu cabine și perdea de baie;
- a fost suplimentat numărul dulapurilor din vestiarele utilizatorilor.
- a fost renovat a plafonul exterior;
- a fost schimbat nisipul din filtrele pentru recircularea apei.

    Pe parcursul întregului an, la Bazinul de Înot Acoperit, am avut un număr total
de  15.621  utilizatori  însumând  atât  activitatea  de  didactic  cât  și  activitatea  de
agrement.

Terenurile sportive din administrare au fost închiriate un număr de 758 de ore.
Pentru buna desfășurare și diversificare a activităților în anul 2019, la nivelul

Club Sportiv Municipal, Serviciul Baze Sportive, propunem următoarele investiții:

Compartimentul Financiar – Contabilitate

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Club Sportiv Municipal Roman a
fost asigurată, în cursul anului 2018, atât din fonduri de la  bugetul local, cât și din
venituri proprii, venituri din alte surse și sponsorizări.

Bugetul  Club  Sportiv  Municipal  Roman,  aprobat  pentru  anul  2018,  a  fost  de
5.993.500 lei aferent sursei de finanțare Buget Local și 1.439.000 lei aferent sursei de
finanțare Autofinanțate și Subvenții

Grafic,  structura  bugetului  Club  Sportiv  Municipal  Roman,  pe  anul  2018,  se
prezintă astfel:

 sursa de finanțare Buget Local
- lei -



Denumire indicator Buget
cheltuieli

Procent Plăți
efectuate

Procent
% %

Furnituri de birou 1300 0,02 1287 0,02
Posta, telecomunicații 2000 0,03 1853 0,03
Deplasări, detașări, transferări 5600 0,09 5571 0,09
Încălzit, iluminat și forță motrică 32800 0,55 32755 0,55
Medicamente si materiale sanitare 41300 0,69 41186 0,69
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 89000 1,48 89000 1,49
Obiecte de inventar 91700 1,53 91630 1,53
Cheltuieli de personal 1696900 28,31 1693815 28,28
Materiale  și  servicii  cu  caracter
funcțional

4032900 67,29 4032671 67,33

Total Buget local 5993500 100,00 5989768 100,00

 sursa de finanțare Autofinanțate și Subvenții
- lei-

Denumire indicator Buget
venituri

Procent Încasări
realizate

Procent
% %

Sponsorizări 30000 2.08 25000 1.84
Alte transferuri voluntare 42000 2.92 41837 3.08
Venituri din vânzări de bunuri si servicii 136700

0
95.00 1289678 95.07

Total Buget Autofinanțate si Subvenții 143900
0

100.00 1356515 100.00

Compartimentul Resurse Umane

În anul 2018, CSM Roman a dispus de un număr maxim de 62 posturi,
personal contractual, din care 6 posturi de conducere și 56 posturi de execuție. Din
cele 62 de posturi,13 sunt cu studii superioare (circa 21%), 28 cu studii medii (circa
45%) și 21 cu studii generale (circa 34%).

Față de începutul anului (01 ianuarie 2018) când, din numărul total de 62
posturi  erau ocupate  40 posturi,  la  data  de 31 decembrie  2018, numărul  posturilor
ocupate a fost de 39, din care 6 posturi de conducere. 

În anul 2018, prin acest compartiment s-a asigurat ținerea corectă și  la zi a
evidenței  primare privind activitățile  de încasări  și  plăți  prin casierie.  Nivelul
încasărilor, respectiv ieșirilor de numerar s-a ridicat la valoarea de 1.416.775,88
lei.

Detaliem, în cele ce urmează, încasările pe categorii de venit, astfel:

Categorie Venit Încasări realizate Procent
%

Prestări de servicii si alte activități 1,289,677.83 100.00



BAZIN INOT 357,892.00 27.75
BAZIN INOT - Bilete, Abonamente 354,897.00  
BAZIN INOT - Licitații spatii 300.00  
BAZIN INOT - Chirie spațiu licitat 2,695.00  
SALA SPORTURILOR 69,435.00 5.38
SALA SPORTURILOR - Bilete 12,620.00  
SALA  SPORTURILOR  -  Abonamente
Handbal

10,375.00
 

SALA  SPORTURILOR  -  Taxa  terenuri
tenis+fotbal

44,210.00
 

SALA SPORTURILOR - Taxa Sala jocuri
sportive

1,275.00
 

SALA SPORTURILOR - licitații spatii 100.00  
SALA  SPORTURILOR  -  Chirie  spațiu
licitat

855.00
 

CSA MOLDOVA 820,650.83 63.63
CSA - BAZINE 663,178.00  
CSA - FOISOARE 59,705.00  
CSA - AUTOMATE PARCARE - numerar
din automat

38,561.00
 

CSA - AUTOMATE PARCARE - casa de
marcat

5,735.00
 

CSA - RECUPERARI PAGUBE 1,650.00  
CSA - LICITATII CASUTE 50.00  
CSA - CHIRII căsuțe, cort, terasa 51,771.83  
Diverse venituri 41,700.00 3.23
Venit din Organizare târguri 41,700.00  
Transferuri  voluntare,  altele  decât
subvențiile

66,836.87 100.00

Sponsorizări 25,000.00 37.40
Alte transferuri voluntare 41,836.87 62.60
TOTAL Venituri 1,356,514.70  

În cursul anului (octombrie 2018) s-au achiziționat 2 case de marcat cu
jurnal electronic, dispuse la Bazinul de Înot și la Sala Sporturilor, achiziție impusă de
modificările legislative.
  
 SERVICIUL COMPETIȚII SPORTIVE

Serviciul Competiții Sportive a avut pentru anul 2018 un buget aprobat de
4.153.600 lei, din care au fost efectuate plăți de 4.153.145lei. Veniturile obținute din
partea federațiilor s-au ridicat la suma de 41.837 lei.



Conform statutului, ponderea activității a fost reprezentată de performanța
sportivă, dar nu a fost  omisă nici latura privind sportul de masă,  ambele având ca
rezultantă promovarea sportului în general. 

A. Secția Handbal 

În  urma  rezultatelor  nesatisfăcătoare  obținute  de  CSM  Roman  sub
conducerea tehnică a antrenorului Constantin Ștefan, conducerea tehnică a echipei a
fost încredințată profesorului Dumitru Muși, pentru returul ediției de campionat 2017-
2018.

Pentru ediția Ligii Florilor 2018-2019, CSM Roman l-a avut ca antrenor
principal pe profesorul Cornel Bădulescu și antrenor secund pe profesorul romașcan
Viorel Lazăr. În urma deciziei domnului Bădulescu de a înceta amiabil colaborarea cu
clubul  romașcan,  conducerea  echipei  tehnice  a  fost  preluată  de  profesorul  Dragoș
Dobrescu până la retragerea din campionat.

Bugetul aprobat pentru 2018 a fost de 3.283.500 lei și au fost efectuate
plăți în cuantum de 3.283.114 lei.

În  cadrul  Ligii  Naționale  de  Handbal  Feminin  „Liga  Florilor”,  echipa
C.S.M. Roman a disputat în returul anului competițional 2017-2018: 6 partide acasă și
7 partide în deplasare. Rezultatele - 6 victorii și 8 înfrângeri, au plasat echipa C.S.M.
Roman pe locul al VIII-lea devansând echipe cu tradiții: Brăila, Cluj, Slatina, Galați,
Slobozia, Rapid București. După pregătirea și cantonamentul din vară, din lunile iulie
și august, turul a început sub auspicii neplăcute pentru CSM Roman și rezultatele au
fost  sub  așteptările  suporterilor  și  conducerii  Clubului.  Astfel,  după  o  serie  de
înfrângeri,  pe  fondul  absenței  rezultatelor  pozitive,  Consiliul  de  Administrație  al
C.S.M.  Roman  a  hotărât  retragerea  echipei  de  handbal  din  campionatul  național
începând cu data de  01.11.2018.
         

B. Secția Fotbal

Atât în Returul campionatului 2017-2018, cât și în Turul campionatului
2018-2019,  banca  tehnică  a  echipei  CSM  Roman  -  Fotbal  a  fost  coordonată  de
antrenorul principal Iosif Susanu și antrenorul secund Gabriel Țapu. Bugetul aprobat
pentru 2018 a fost de 870.100 lei și au fost efectuate plăți în sumă de 870.031 lei.

C.S.M. Roman debutează în Returul sezonului competițional 2017-2018
de pe locul al II-lea în clasamentul Ligii a III-a, cu 30 de puncte, la 1 punct de liderul
de la respectivul moment, Aerostar Bacău. Ca rezultate, echipa a înregistrat în cele 15
etape ale Returului 5 victorii, 1 remiză, 1 etapă a stat și 8 înfrângeri. 

Obiectivul  stipulat  în  Regulamentul  C.S.M.  Roman  Fotbal  Seniori  pentru
sezonul  competițional  2018-2019  a  fost  ocuparea  unuia  din  locurile  I-V la  finalul
sezonului (fiind același ca în sezonul precedent). C.S.M. Roman – fotbal Seniori Liga
a III-a Seria I, după ultima etapă disputată în data de 27.10.2018 – Etapa a X-a, s-a
aflat pe locul 16 în clasament (din 16 poziții), cu un număr de 3 puncte acumulate, în
urma unei  singure  victorii  din  cele  10  meciuri  disputate.  Începând  cu  data  de  01
noiembrie 2018, ca urmare a rezultatelor sportive slabe, prin decizia Consiliului de



Administrație al C.S.M. Roman, echipa de fotbal C.S.M. Roman – fotbal seniori este
retrasă din campionat și desființată.

C.S.M. Roman – secția Fotbal a coordonat pentru sezonul 2018-2019 și
două echipe de Juniori:  Juniori C (U15), antrenată de profesorul Susanu Iosif, cu un
număr de 21 sportivi, și  Juniori D (U13), antrenată de profesor  Țapu Gabriel, cu un
număr de 19 sportivi, ambele echipe fiind înscrise la Asociația Județeană de Fotbal
Neamț. Cu privire la rezultatele celor două echipe precizăm:
- Juniori C are programate pentru anul competițional 2018-2019 un număr de 10 etape,
din care în cadrul Turului au fost disputate 5 etape, ultima disputându-se pe data de 17
Noiembrie 2018; echipa se află pe locul al V-lea (din 5), cu 0 puncte;
- Juniori D are programate pentru anul competițional 2018-2019 un număr de 18 etape,
din care în cadrul Turului au fost disputate 9 etape, ultima disputându-se pe data de 10
Noiembrie 2018; echipa se află pe locul al IX-lea (din 9), cu 0 puncte.

În  perioada  26  noiembrie  –  20  decembrie  2018,  C.S.M.  Roman  în
colaborare cu Primăria Municipiului Roman a organizat la Sala Sporturilor, Turneul de
Fotbal Juniori „Cupa Centenar”, competiție sportivă adresată elevilor din municipiul
Roman și din comunele membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Roman
Metropolitan”, ce a avut ca scop promovarea sportului și a fotbalului pe plan local,
promovarea spiritului sportiv și  încurajarea copiilor și  tinerilor să facă mișcare. Au
participat 33 echipe, din care 9 la categoria U10, la categoria U12 au participat 10
echipe iar la categoria U14 au participat 14 echipe. Numeric, au fost 370 de copii, pe
categorii de vârste distribuția fiind următoarea: 160 de copii la categoria  sub 14 ani,
110 copii la categoria sub 12 ani și 100 de copii la categoria sub 10 ani. De menționat
că,  permanent,  în zilele în care s-au desfășurat  meciuri,  în Sala Sporturilor  au fost
prezenți în medie peste 100 de copii. Competiția s-a încheiat pe 20 decembrie, când a
avut loc și festivitatea de premiere în cadrul căreia au fost acordate diplome pentru toți
participanții,  premii  pentru  primele  4  echipe  clasate  la  fiecare  categorie  de  vârstă,
premii pentru cel mai bun portar, cel mai bun golgheter,  cel mai bun jucător și  un
premiu special  acordat  unor  copii  cu nevoi  speciale  (echipa Centrului  de Educație
Incluzivă). Turneul destinat copiilor și  tinerilor a constituit un eveniment sportiv în
premieră la nivelul municipiului.

Din  ansamblul  activităților  desfășurate  în  cadrul  altor  secții  sportive,
menționăm: 
- în data de  17.06.2018, Club Sportiv Municipal  Roman în colaborare cu Primăria
Municipiului Roman, a organizat concursul de înot „Cupa Prieteniei”;
- în perioada 01- 02 decembrie 2018, la Bazinul de Înot din cadrul Complex Sportiv
„Sala  Sporturilor”  s-a  desfășurat  concursul  de  înot „Cupa  Centenar”,  organizat  de
C.S.M.  Roman  și  Primăria  Roman.  Concursul  s-a  desfășurat  pe  două  categorii:
începători (85 participanți fiind premiați 21) și avansați (86 participanți fiind premiați
65);
- s-au făcut diverse colaborări cu Primăria Municipiului Roman și cu asociații sportive
private pentru desfășurarea concursurilor de înot (desfășurate la Bazinul de Înot sau la
Ștrandul Roman), cât și pentru concursurile de ciclism (M.T.B. Roman);



DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ
 

Activitatea  Direcției  Administrative,  pe  parcursul  anului  2018,  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.).

Prin sarcinile administrative, s-a contribuit la reabilitarea sălii mare “Nicolae 
Manolescu Strunga”,  prin reparație capitală: consolidare stâlpi planșeu, reparații 
interioare, mochetare și montaj scaune (230+27), instalație sonorizare, instalație 
ventilație, sistem lumini, videoproiecție, automatizare cortină, uși acces și mobilier. 
S-a asigurat administrarea sălii “Nicolae Manolescu Strunga” prin programarea 
tuturor evenimentelor, personal de permanență și personal de curățenie.

Prin sarcinile administrative, s-a realizat întocmirea referatelor de necesitate 
anuale pentru combustibili, materiale de curățenie, consumabile imprimante și 
copiatoare, birotică, service auto, servicii vulcanizare, spălătorie auto, piese de 
schimb auto, servicii de întreținere și reparații sisteme de aer condiționat. 

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 RESURSE UMANE, SALARIZARE

Serviciul  Resurse  Umane  -  Salarizare  (SRUS)  gestionează  activitatea  de
personal  şi  salarizare  a  angajaţilor  din aparatul  de specialitate  al  Primarului  şi  al
serviciilor publice de interes local subordonate fără personalitate juridică, acordarea
indemnizaţiilor  de  şedinţă  pentru  consilierii  locali  precum  şi  alte  plăţi  pentru
colaboratori, membri în diverse comisii. 

Numărul mediu lunar al personalului angajat pentru anul 2018 a fost  362, iar
numărul personalului angajat aflat în plată la sfârşitul anului 2018 a fost de 366. 

Fluctuaţia personalului în 2018 se prezintă astfel:
- 13 încetări ale raportului de muncă/serviciu - prin pensionări, 10 încetări ale

raportului  de  muncă/serviciu  cu  acordul  părţilor,  trei  încetări  ale  contractului
individual  de  muncă  pe  durată  determinată,  patru  încetări  prin   deces,  patru
transferuri;

- 34 angajări prin concurs de recrutare din care: 14 angajări de personal  cu
studii superioare, 2 angajări de personal  cu studii liceale și 18 angajări de personal
cu studii medii sau generale. 

În cursul anului 2018, au fost promovaţi în grad profesional patru funcţionari
publici de execuţie și un funcţionar public a fost promovat în clasă.



În  ceea  ce  priveşte  formarea  profesională,  în  anul  2018  au  fost  organizate
sesiuni de instruire internă având tematică de specialitate, iar la nivelul Primăriei s-au
desfăşurat  instruiri  privind  Sistemul  de  Control  Intern  Managerial  şi  Strategia
Naţională Anticorupţie. Au participat la instruiri externe un număr de 52 angajaţi.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

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.

Astfel,  în  decursul  anului  2018  Serviciul  Situaţii  de  Urgență   a  desfășurat
următoarele activități :

 Au fost efectuate un număr de 250 de controale în vederea constatării
neregulilor  și  deficiențelor   potențial  cauzatoare  de  incendii  la
gospodăriile populației din municipiul Roman.

1. Au fost  efectuate  un număr de  34  controale   la  operatorii  economici  din
municipiu privind apărarea împotriva incendiilor  și  protecţia civilă conform
art.15 din Ordinul 160/2007.

2. S-a pus în aplicare planul județean de salubrizare și degajarea  cursurilor de
apă de obstacolele care împiedicau scurgerea apei (bușteni, deșeuri lemnoase
din albii, de pe maluri și din zonele inundabile).

3. În data de 04.04.2018 SVSU a participa la campania de plantare copaci Podul
de Fier – aprox. 500 puieţi salcâm.

4. În  decursul  anului  2018  au  fost  efectuate  un  număr  de  41  de  exerciții  de
evacuare   la  instituţiile  subordonate  primăriei  și  la  unitățile  sanitare  din
municipiu.

Serviciul Situaţii de Urgenţă în anul 2018 a intervenit în următoarele cazuri:
Degajări arbori căzuţi – 76 intervenții
Toaletări arbori - 34 intervenții
Degajări stâlpi căzuţi pe carosabil - 6 intervenții
Degajări cabluri căzute - 8 intervenții
Fixare cabluri în console – intervenții
Evacuări apa din curţi şi subsolurile blocurilor -25 intervenții
Repuneri  pe  carosabil  a  autovehiculelor  căzute  în  șanț  -  2
intervenții
Îndepărtare materiale de construcţii de pe carosabil și balcoane - 4
intervenții
Salvîri animale - 11 intervenții
Demolare coș fum sediu Primărie – 1 intervenție
Deblocare uși – 3 intervenții



Fixări  elemente  pe  acoperișurile  blocurilor  și  balcoane  -  5
intervenții
Decopertări acoperiș bloc - 1 intervenție
Incendii vegetație - 10 intervenții
Incendii clădiri - 2 intervenții 
Îndepărtare ţurţuri și zăpadă de pe acoperișuri - 10 intervenții
Rapoarte operative  întocmite pe timpul inundațiilor – 3 rapoarte
Asigurarea asistenței medicale, măsuri de prevenire și stingere a
incendiilor  la  evenimente  sportive,  târguri  și  spectacole  –  16
participări.

BIROUL CONTROL, STRATEGII ȘI MARKETING INSTITUȚIONAL

Biroul  Control,  Strategii  Și  Marketing  Instituțional  a  asigurat  desfășurarea
activităților specifice  privitoare la Controlul intern managerial la nivelul aparatului
de  specialitate  al  primarului,  funcționării  Sistemului  de   management  al  calității,
implementării  cerințelor Strategiei Naționale Anticorupție la nivel local,   activități
privitoare la strategii și marketing instituțional.
Obiectivele specifice biroului au vizat:
1. Eficientizarea  mecanismului de  implementare a cerințelor SCIM în structurile 
organizatorice ale aparatului de lucru al primarului; 
2. Asigurarea funcţionării şi armonizarea Sistemului de Management al Calităţii cu 
Sistemul de Control Intern Managerial;
3. Aplicarea politicilor/ strategiilor la nivel local şi elaborarea  documentelor 
strategice de dezvoltare instituţională;
4. Eficientizarea mecanismelor de evaluare a satisfacției cetățenilor față de serviciile 
oferite de instituție.

Activități realizate pentru îndeplinirea obiectivelor: 

1. Implementarea proiectului „CREȘTEREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A 
MUNICIPIULUI ROMAN PRIN REPROIECTAREA SMC ȘI INTRODUCEREA 
CAF”, Cod MySMIS 122867/ Cod SIPOCA 105, proiect cofinanțat din Fondul Social
European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”, Axa 
Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, 
Operațiunea 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația 
publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu 
SCAP
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității administrative a 
Municipiului Roman prin introducerea CAF, reproiectarea SMC și formarea 
personalului în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în 
concordanță cu SCAP.



Rezultatele proiectului:
1. Introducerea  CAF ca instrument de autoevaluare, parte componentă a pachetului 
de instrumente utilizate la managementul total al calității;
2. Recertificarea Primăriei Municipiului Roman conform SR EN ISO 9001:2015;
50 de beneficiari a activităților de formare legate de OS 2.1.
Valoare totală: 417 610,47 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 351 606,78 
lei.
Data începerii proiectului: 30.08.2018,  perioada de implementare fiind de 12 luni.

2. Elaborarea și depunerea Cererii de finanțare pentru proiectul „ADMINISTRAȚIE  
ELECTRONICĂ LA NIVELUL MUNICIPIULUI ROMAN PENTRU 
REDUCEREA BIROCRAȚIEI”, în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă 2014-2020”, Axa Prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar
accesibile și transparente, Obiectiv specific 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde 
comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către 
beneficiari în concordanță cu SCAP.
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea activității la nivelul Municipiului Roman, prin simplificarea 
procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând 
măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, 
digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.
Rezultatele proiectului:

 Platformă integrată (portal web, aplicație pentru dispozitive mobile) 
pentru servicii electronice complete (descărcare/completare/transmitere 
documente, plată electronică, semnătură electronică, notificări asupra 
stadiului demersului) cu un nivel 5 de sofisticare.

 Terminal interactiv self-service pentru servicii electronice (depunere 
documente), plasat în locația cu cea mai mare accesibilitate din cadrul 
municipiului. 

  Soluție pentru managementul integrat al documentelor.
 Platformă integrată pentru arhivare electronică. 
 50 de persoane din cadrul grupului țintă, instruite în ceea ce privește 

utilizarea/administrarea soluțiilor informatice implementate în cadrul 
proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.727.379,78 lei iar valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FSE este de 2.269.720,81 lei.
Contractul de finanțare a fost semnat la data de 29.11.2018,  perioada de 
implementare fiind de 24 de luni.

3. Realizarea documentației în cadrul activităților proiectului "Consolidarea 
implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local" 
(SIPOCA 34), cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (POCA). Proiectul derulat de Secretariatului 
General al Guvernului/Cancelaria Prim-Ministrului în parteneriat cu Ministerul 



Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are drept scop creşterea capacității 
administrative la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale prin dinamizarea, 
dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial (SCIM), 
inclusiv îmbunătăţirea competenţelor personalului în desfăşurarea activităţilor 
specifice SCIM, Municipiul Roman beneficiind de sprijin metodologic.

4. Elaborarea şi actualizarea materialelor de prezentare şi promovare ale municipiului
pentru: Gala Asociaţiei Municipiilor din România, Conferinţa internaţională “Inovaţie
şi calitate în sectorul public”; competiția „EU’s Sustainable Energy” organizată de 
Comisia Europeană; apelul de proiecte “Concurs privind orașul durabil, destinat 
colectivităților locale din România” organizat de Ambasada Franței; competiția 
„Capitala antreprenoriatului românesc”; vizita de lucru organizată de Asociația 
Municipiilor din România, în Republica Estonia și Olanda, în perioada 4-10 martie 
2018; participarea la Ceremonia Convenției Primarilor și la Forumul de Investiții al 
Convenției Primarilor, evenimente desfășurate în perioada 21-22 februarie 2018, la 
Bruxelles; Forumul cooperării descentralizate româno-franceze, eveniment dedicat 
schimbului de experiență între autoritățile publice locale și regionale dintre cele două 
țări.

5. 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.

6.  Elaborarea documentației pentru aplicarea la  Programul "Town Twinning Action
between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS)”,  în vederea realizării a două
proiecte  cu  Municipalitatea  ARDESEN  (proiectul  Impărtășirea  unor  experiențe
pentru creșterea conștientizării  pe tema mediului durabil - 12 luni, buget 100 000
Euro) și Municipalitatea GORELE  (Proiectul Voci ale culturii - Dialog intercultural
între popoare și culturi din Europa).

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: stadiul implementării Strategiei 
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității 
romilor pentru perioada 2015-2020- Prefectura Neamț (adresa nr. 1.504 din 
25.01.2018), Codul controlului intern managerial al entităţilor publice- AMR ( adresa
2.101/2.02.2018), planificarea strategică, îmbunătățirea activității administrației 



publice locale, transparență decizională- Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.

9. Elaborarea a 230 documente de corespondență (transmitere solicitări  şi emitere 
răspunsuri
 ale  solicitărilor  către  Prefectura  Neamț,  CJ  Neamt,  ADR  Nord  -Est,  AMR,  ISJ
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
Consiliului  Consultativ  pe  Probleme  de  Tineret  al  Municipiului  Roman  și
coordonarea  a  5  întruniri  ale  plenului  acestui  for  consultativ  constituit  pe  lângă
structurile de conducere ale Municipiului Roman.

11. Realizarea documentației pentru constituirea Consiliului Seniorilor din 
Municipiul Roman 
(H.C.L. nr. 87 din 27.04.2018) și asigurarea secretariatului pentru acest organism 
consultativ.

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)"  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. Participarea la activitățile proiectului proiectului „Consolidarea cadrului pentru
creșterea calității serviciilor publice și  pentru sprijinirea dezvoltării  la nivel local”
(SPC), cod SIPOCA 9, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice, prin Direcția pentru Descentralizarea Administrației Publice, în parteneriat
cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative, având ca scop dezvoltarea
unui set unitar de instrumente pentru consolidarea capacității administrației publice
de a presta/furniza în mod eficient și performant servicii publice de calitate pentru
cetățeni și mediul de afaceri.

15. Promovarea și susținerea antreprenoriatului -  Primăria Municipiului Roman, în
colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliul Național al
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Consiliul Județean Neamț, a
organizat  la  Roman  un  curs  gratuit  de  competențe  antreprenoriale  pentru  40  de
persoane, în cadrul proiectului Startup Activator finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.



16. Continuarea următoarelor campanii și proiecte inițiate în anii precedenți:

 "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;

 „ROMAȘCANII  SALVEAZĂ VIEȚI!”-  ediția  a  III-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. În total, în cadrul campaniei din luna august desfășurată la
Roman s-au înregistrat 315 donatori;

 „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; 

 Menținerea  Sistemului  de  Management  al  Calităţii  conform   cerinţelor
referenţialului 

internațional, SREN ISO 9001:2008 și armonizarea acestuia cu cerințele sistemului
de control intern managerial, fapt consemnat în raportul auditului de supraveghere
desfășurat,  în  perioada  12-13.03.2018,  de  echipa  de  audit  desemnată  de  către
Organismul  de  Certificare  a  Sistemelor  de  Management  SRAC  care  a  evaluat
sistemul  de  management  certificat  pentru  structurile  aparatului  de  specialitate  al
primarului;

 Elaborarea/  actualizarea  și  difuzarea  documentelor  specifice  implementării
noilor 

cerințe ale  Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 în structurile instituției și
transmiterea rapoartelor cu privire la stadiul de implementare al Strategiei Naționale
Anticorupție către Serviciul Anticorupție din cadrul MDRAP și Secretariatului Tehnic
al SNA din cadrul Ministerului Justiției. 

 Desfășurarea activităților specifice proceselor de implementare, dezvoltare, 
monitorizare şi evaluare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) în 
structurile aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes 
local precum şi monitorizarea şi evaluarea sistemului de control managerial intern în 
entitățile din subordinea Consiliului Local în conformitate cu  cerințele Ordinului 
SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice, în această perioadă desfășurându-se activitățile specifice 
autoevaluării sistemului în vederea întocmirii raportului anual. Raportul asupra 
sistemului de control intern managerial elaborat în temeiul prevederilor art. 4, alin.(3)
din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și control 
financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în 
conformitate cu prevederile Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice, concluzionează că Sistemul de 
control intern/managerial implementat în Primăria municipiului Roman este parțial 
conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. Din analiza 
rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului 



principal de credite de către ordonatorii secundari de credite direct subordonaţi și 
unitățile subordonate Consiliului Local, rezultă că toate entitățile au sisteme parțial 
conforme.

În  perioada  17-18  septembrie  2018,  un  funcționar  public  din  cadrul
biroului a participat la sesiunea de instruire - “Implementarea prevederilor Strategiei
Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul administrației publice locale”, în
cadrul proiectului“Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de
prevenire  a  corupției  în  administrația  publică”  cod  SIPOCA 61,   implementat  de
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), prin Direcția
Integritate, Bună Guvernare și  Politici  Publice (DIBGPP). În cadrul instruirii  s-au
abordat  teme  precum: implementarea  metodologiei  de  identificare  a  riscurilor  și
vulnerabilităților la corupție, obligațiile responsabililor SNA, elaborarea rapoartelor
periodice și identificarea și implementarea de măsuri preventive anticorupție. 

BIBLIOTECA GEORGE RADU MELIDON

În anul 2018 consolidarea rolului Bibliotecii Municipale George Radu Melidon

ca centru de convergență  pentru cultura  romașcană s-a  realizat  prin diversificarea

programelor  şi  proiectelor  culturale  -  lansări  de  carte,  întâlniri  cu  scriitori,  mese

rotunde, concursuri, vernisaje de pictură - în scopul atragerii la lectură a unui număr

cât  mai  mare  de  cititori  și  al  promovării  personalităţilor  care  au  contribuit  la

dezvoltarea istoriei, culturii şi civilizaţiei locale și naționale.

Proiectele şi programele culturale s-au desfășurat în parteneriat cu majoritatea

instituţiilor  de învăţământ,  dar  şi  cu alte  instituţii  şi  organizaţii:  Primăria  Roman,

Arhiepiscopia  Romanului  şi  Bacăului,  Societatea  Culturală  Clepsidra,  Kult  Hub,

Anima  Intelligentia,  Asociaţia  Cultural-Artistică  Gong,  Fundaţia  Culturală  şi

Umanitară  Iulian Arcadi Trofin, Organizaţia  People To People,  Asociația  Mușatinii

Roman,  Asociația  Tinerilor Ordodocşi,  Munay Life,  UN Youth Romania -  Roman

Club, Fundația Episcop Melchisedec, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina,

Clubul Copiilor, Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj Napoca.

În anul care a trecut, manifestările culturale şi de promovare a lecturii au stat

sub  semnul  Centenarului  Marii  Uniri  de  la  1918  şi  s-au  desfăşurat  conform

Calendarului Cultural:



-  15  ianuarie:  de  Ziua  Culturii  Naționale,  Sala  de  Artă  a  găzduit  un  mic

spectacol susținut de membrii Trupei de Teatru  Gong, pianistul Ștefan Buzdugan și

corul Laudamus al Liceului Teologic Episcop Melchisedec Roman;

- 24 ianuarie: am marcat împlinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor

Române  printr-o  Horă  a  Unirii  la  care  au  participat  partenerii  și  colaboratorii

Bibliotecii: Asociaţia Muşatinii, Kult Hub, Anima Intelligentia, Asociaţia Cultural-

Artistică  Gong,  People To People,  elevi  de la Școala Gimnazială  Alexandru Ioan

Cuza,  Liceul  Teologic  Episcop  Melchisedec,  Liceul  Tehnologic  Vasile  Sav și

profesorii coordonatori;

- 12 februarie: Moment poetic și expoziție de carte la împlinirea a 124 de ani

de la nașterea scriitoarei Otilia Cazimir;

- 3 februarie:  Peste 50 de tineri din toate liceele din oraș au participat timp de

două săptămâni  la  cel  mai  mare  program național  cu  predare  în  limba engleză  -

Proiectului educațional GROW, aflat la a doua ediție în Roman. Tinerii au luat parte

la sesiuni de dezvoltare personală și profesională, facilitate de traineri internaționali

din Spania și Franța;

- 22  februarie:  Sala  de  Artă  a  găzduit  Conferința  Fericitul  Episcop  martir

Anton Durcovici,  slujitor  exemplar  al  lui  Cristos.  Conferința  a  fost  organizată  în

parteneriat  cu Fundația  Durcovici,  conferențiar  pr.  Anton Despinescu,  fost  elev al

episcopului martir;

- 5 martie:  In memoriam prof. Ioan Dobreanu, lansarea volumului  File rupte

dintr-o carte;

-  14  martie:  Conferința  Scriitorul  Paul  Goma  acum  40  de  ani  și  astăzi,

conferinţă  susţinută  de  scriitoarea  Mariana  Sipoș,  autoarea  cărții  Destinul  unui

disident: Paul Goma, membră a Uniunii Scriitorilor din România, cercetător acreditat

la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; 

-  29  martie:  am  fost  gazda  lansării  Proiectului  cultural  Maluri  de  Prut  -

Basarabia  necunoscută.  Proiectul  este  derulat  de  Radio  România  Chișinău  în

parteneriat  cu  Primăria  Roman,  Biblioteca  Municipală  George  Radu  Melidon și

Asociația Pro Basarabia și Bucovina, filiala Ion Vatamanu. Prima ediție a proiectului,



sub genericul Dulci frați de dincolo de Prut, l-a avut ca invitat special pe unul dintre

cei mai importanţi scriitori români basarabeni contemporani, Vladimir Beșleagă;

- 23 aprilie: Ziua Bibliotecarului la Roman (moment artistic susținut de elevii

coordonați de psiholog Ana Maria Ciobanu) ;

- 17 mai: Simpozionul și Concursul național  Culoarea lecturii în bibliotecă,

ediția a IX-a, cu tema Marea Unire - cuvânt, cânt, culoare, organizat în parteneriat cu

Cercul de Artă decorativă de la Clubul Copiilor Roman;

- 3 iulie: Proiectului educațional GROW, ediţia a III-a;

- 16 iulie -17 august:  cea de a X- a ediție a Clubului de vacanță s-a desfășurat

cu sprijinul voluntarilor de la Asociația Mușatinii: cursuri de limba spaniolă, cursuri

de limba franceză, cursuri de limba engleză, atelier de lectură, pictură, dansuri, jocuri

logice, desene pe asfalt, ora poveștilor;

- 31 august: în parteneriat cu Asociația KULT Hub, am organizat o întâlnire

melodică și de poveste cu artista Yesle Choi, din Coreea de Sud;

- 6 septembrie: sub genericul Ei citesc!, și anul acesta, la sfârșitul vacanței de

vară,  Biblioteca  Municipală  George  Radu  Melidon i-a  răsplătit  pe  cei  mai  fideli

utilizatori;

- 21-23 septembrie: parteneri la Colocviul Asociației Internaționale a criticilor

literari;

-  26  septembrie:  cu  ocazia  Zilei  Europene a  Limbilor,  în  Sala  de  Artă  s-a

desfăşurat activitatea de lansare a proiectului Să cunoşti o altă limbă este ca şi cum ai

avea  încă  un  suflet,  inițiat  de  Liceul  Tehnologic  Vasile  Sav Roman  și  Şcoala

Gimnazială Alexandru Ioan Cuza; 

- 27 septembrie: lansarea de carte a tânărului romașcan Daniel Mihoc;

- 30 septembrie: inaugurare Piațeta Max Blecher și concertul Mioritzza susținut

de formația Multumult;

-   1  octombrie:  cu  prilejul  Zilei  Internaționale  a  Persoanelor  Vârstnice  am

premiat, ca în fiecare an, pe cel mai în vârstă utilizator al Bibliotecii. Anul acesta,

anul Centenarului Marii Uniri, am hotărât să acordăm două diplome, pentru cea mai



în vârstă utilizatoare - prof. Cecilia Pal și pentru cel mai în vârstă utilizator - ing.

Dumitru Dandiș; 

- 19 octombrie: Inaugurare Centru Comunitar de Resurse pentru Voluntari;

-  24  octombrie:  Ziua  ONU alături  de  UN Youth  Romania  -  Roman  Club:

Conferința  Reducerea inegalităților despre un fenomen social  des întâlnit  dar,  rar

discutat și soluționat: bullying-ul; 

- 24 octombrie: Seară de muzică și poezie Florilegiu Toamnei în interpretarea

studenților de la Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj- Napoca, extensia Piatra

– Neamț (conf. univ. dr.  Gabriela Pepelea și pianista Mihaela Spiridon) și recital de

poezii din creația românească susținut de membrii Trupei Gong;

- 15 noiembrie: lansarea volumului de poezii patriotice Caligrafie pe frunzele

de laur, autor  Emilian Marcu;

- 16 noiembrie:  In memoriam  prof. Natalia Rusu (lansarea volumului Mama

Nina) ;

- 21 noiembrie: Lansare de carte Samsara, autor Simina Cernat;

- 22 noiembrie: concert de muzică barocă Soave Immagine susținut de studenții

Academiei de Muzică  Gheorghe Dima  Cluj- Napoca , conducerea muzicală: conf.

univ.  dr.  Gabriela  Pepelea,  conf.  univ.  dr.  Constantin Andrei,  lect.  univ.  dr.  Firuța

Masaroș; la pian lector univ. dr. Ligia Ghilea;

- 14 Decembrie: dublă lansare de carte - Povestiri din alte timpuri și Arc peste

timp Biblioteca Municipală  “George Radu Melidon” din Roman, între anii  1885-

2002 – schiță monografică, autor prof. Alexandru C. Ionescu;

- 16 decembrie:  Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj Napoca, seara de

colinde  Christmas  Carols,  recital  de  colinde  susținut  de  conf.  univ.  dr.  soprana

Gabriela  Pepelea,  Beatrice  Simida  Gheorghe-  pian  și  studenți  ai  Academiei  de

Muzică Gheorghe Dima, Cluj- Napoca, extensia Piatra- Neamț; 

20 decembrie - Gala voluntarilor, ediția a II-a.

*



Biblioteca  municipală  a  asigurat,  prin  serviciile  oferite  utilizatorilor,

împrumutul publicaţiilor la domiciliu, consultarea documentelor de bibliotecă în Sala

de lectură, precum şi acces gratuit la Internet.

Din punct de vedere statistic, la sfârșitul anului 2018, s-au înregistrat următorii

indicatori:        

- numărul de utilizatori: 3264;  

- numărul de evenimente culturale: 84 evenimente culturale;

- numărul de participanți la evenimente culturale: 3257 participanţi;

- numărul de expoziţii: 269;   

- tranzacţii de împrumut: 61189 volume;

- rezervări de titluri: 2018 volume;

- număr de vizite la bibliotecă (frecvenţa): 33647 utilizatori;

- număr sesiuni de instruire a utilizatorilor (vizite ghidate): 525;

- număr referinţe şi bibliografii oferite: 689;

- număr de staţii de lucru  pentru utilizatori (calculatoare conectate la internet): 10.

În ceea ce priveşte dezvoltarea colecţiilor, în anul 2018 au fost achiziţionate

450 de volume, la care se adaugă un număr de 326 volume primite cu titlu de donaţie

de la persoane fizice, autori romaşcani, precum şi de la mai multe instituţii şi ONG-

uri.

La sfârşitul anului 2018, după statutul ocupaţional, cei mai numeroşi utilizatori

ai noştri au fost elevii şi studenţii. Aşa cum reiese din datele statistice, ei sunt urmaţi

de utilizatorii cu profesii intelectuale, pensionari, muncitori, şomeri şi alte categorii.

Şi în anul 2018 interesul utilizatorilor noştri s-a îndreptat spre beletristică. Totodată,

procentul mare de literatură non-beletristică indică o creştere a interesului şi pentru

documentele din alte domenii:  generalităţi,  lingvistică,  istorie,  geografie,  filosofie,

medicină,  ştiinţele  naturii,  religie,  învăţământ,  educaţie,  artă,  tehnică,  drept,

etnografie, politică, economie și alte domenii. 



SERVICIUL ORGANIZARE EVENIMENTE, CULTURĂ, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, MASS MEDIA ȘI I.T.

În anul 2018, Primăria municipiului Roman a organizat o serie de manifestări
și acţiuni cu prilejul Centenarului Primului Război Mondial și al Marii Uniri, în
cadrul proiectului „ARC PESTE TIMP: ROMÂNIA MARE - ROMAN 100”.

Participarea  directă  sau  ca  partener  a  municipalităţii  la  organizarea  unor
evenimente locale şi regionale, a unor simpozioane sau conferinţe trebuie afirmată în
continuarea sublinierii  rolului  social-cultural  asumat.  Zilele  Municipiului  Roman,
aflate în 2018 la cea de a noua ediţie dedicată Centenarului Primului Război Mondial
și al Marii Uniri, 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. 

Totodată, Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass
Media și  IT,  a imortalizat  în imagini  evenimentele desfășurate de-a lungul anului
2018 și a asigurat arhivarea foto a manifestărilor.

Manifestări și evenimente în anul 2018

- Petrecere de Sfântul Ion la Patinoar – în data de 7 ianuarie 2018, la patinoarul din
Roman s-a organizat o petrecere cu muzică și antrenament la mișcare. 
- Ziua Principatelor Unite - 24 ianuarie 2018 -  manifestare prilejuită de Mica Unire
la Stejarul Unirii de pe strada Smirodava, organizată la împlinirea a 159 de ani de la
Unirea Principatelor Române. 
- „Înalță Omul de Zăpadă!” – pe 24 ianuarie 2018 a fost înălțat un om de zăpadă
gigant în centrul orașului, la Statuie, unde zeci de romașcani au ajutat la construirea
sa. 
-  Dezbatere publică privind Bugetul de venituri și  cheltuieli pentru anul 2018 cu
conducerile unităților de învățământ din municipiul Roman– 29 ianuarie 2018
-  Dezbatere publică privind Bugetul de venituri și  cheltuieli pentru anul 2018 cu
medicii și conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman – 30 ianuarie 2018
-  Dezbatere publică privind Bugetul de venituri și  cheltuieli pentru anul 2018 cu
reprezentanţii cultelor din Municipiul Roman – 31 ianuarie 2018
-  Dezbatere publică privind Bugetul de venituri și  cheltuieli pentru anul 2018 cu
oamenii  de  afaceri  romașcani,  precum și  cu  reprezentanții  Camerei  de  Comerț  și
Industrie Neamț și de la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Roman – 6
februarie 2018
-  Dezbatere publică privind Bugetul de venituri și  cheltuieli pentru anul 2018 cu
reprezentanții  asociațiilor,  fundațiilor  și  organizațiilor  nonguvernamentale  din
municipiul Roman – 6 februarie 2018
-  Dezbatere publică privind Bugetul de venituri și  cheltuieli pentru anul 2018 cu
persoanele de vârsta a treia din municipiul Roman – 7 februarie 2018
- Concursul „Competiția iubirii, la Roman” în perioada 12 ianuarie – 12 februarie
2018 pentru romașcanii care au postat pe grupul de Facebook al Primăriei Roman o



imagine sau un clip video care să arate ce înseamnă iubirea pentru ei. Peste 90 de
romașcani s-au înscris la acest concurs. Primii trei care au obținut cele mai multe
aprecieri  au fost  invitați  pe 14 februarie 2018 la Primăria Roman unde au primit
premii oferite de administrația publică locală
-  Întrunire  publică având  ca  temă:  propuneri  de  proiecte,  manifestări  și  acțiuni
organizate de Primăria municipiului Roman cu prilejul Centenarului Primului Război
Mondial și al Marii Uniri, în colaborare cu instituțiile de învățământ, de cultură și
asociațiile culturale din Roman – 21 februarie 2018
-  „Romanul  dragobește!” –  24  februarie  2018 –  manifestare  organizată  la  Casa
Pâinii, de Dragobete, pentru persoanele singure, de orice vârstă, eveniment menit să
creeze un mediu propice de socializare, de unitate între cetățenii orașului, care să le
ofere șansa de a cunoaște persoana potrivită. 
- Conferința cu tema: „De la crimele din 1989 la diversiunile din 2018” susținută în
data de 25 februarie 2018 de ziaristul  Grigore Cartianu la RomanArt Gallery.  La
eveniment  a  luat  parte  primarul  Lucian  Micu,  alături  de  numeroși  romașcani
interesați să asculte o analiză din perspectivă jurnalistică a evenimentelor de după
Revoluție.
-  Expoziție  tematică dedicată  Centenarului  Marii  Uniri:  „Personalități  care  au
contribuit la formarea statului România Mare” – 28 februarie 2018, la Sala Unirii a
Colegiului  Național  „Roman  Vodă”,  organizată  în  parteneriat  de  Primăria
municipiului Roman și Colegiul Național „Roman Vodă”
-  Târgul de Mărțișor – în perioada 23 februarie – 8 martie 2018, în Piața Roman
Vodă 
-  Campania  „De  8  martie  aducem  fericirea  la  Casa  Bunicilor!” derulată  de
Primăria  municipiului  Roman,  în  perioada  21 februarie  –  7  martie  2018,  privind
strângerea de cadouri din partea romașcanilor pentru cele 24 de bunici cazate la Casa
Bunicilor.  Cu  acest  prilej  s-au  strâns  parfumuri,  bijuterii,  dulciuri,  eșarfe,  cărți,
produse de îngrijire a tenului care au fost dăruite celor 24 de doamne de la Casa
Bunicilor cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.
- Ziua Internațională a Femeii 2018 – masă festivă organizată cu acest prilej pentru
membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Roman. Acest eveniment a fost
sprijinit financiar de Primăria Roman.
- Ziua Internațională a Femeii 2018 – masă festivă organizată cu acest prilej pentru
membrii  Uniunii  Generale  a  Pensionarilor  din  România,  filiala  Roman.  Acest
eveniment a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
- Concursul național „Crucea în imaginația copiilor”, ediția a VII-a, s-a încheiat
pe 9 martie 2018, cu un simpozion care s-a desfășurat la Clubul Copiilor Roman.
Tema concursului a fost legată centenarul Marii Uniri, astfel că tema desenelor pe
care le-au realizat  copiii  a  fost  „Unirea sub semnul  Crucii”.  Aproximativ 340 de
desene din 25 de județe au fost trimise juriului format din preoți, profesori de religie,
profesori de desen. În cadrul concursului s-au acordat 101 premii.
-  Conferință  „Scriitorul  Paul Goma acum 40 de ani  și  astăzi” -  14 martie  2018,
conferențiar dna. Mariana Sipoș, fost ambasador al României în Columbia, autoarea
cărții  „Destinul  unui  disident:  Paul  Goma”,  organizată  de  Primăria  municipiului
Roman și Biblioteca municipală „George Radu Melidon”.



-  Ceremonial  la  Baza  3  Logistică  „Zargidava”  -  pe  14  martie  2018,  primarul
Lucian Micu a participat  alături de personalul Bazei 3 Logistică „Zargidava”, din
Garnizoana Roman, la ceremonialul de predare a drapelului de luptă și a comenzii
către noul comandant al unității militare, colonelul Petre Croitoru. La eveniment a
participat  comandantul  Diviziei  2  Infanterie  Getica,  generalul  de  brigadă  Vlad
Gheorghiță. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare.
-  Vernisajul expoziției de pictură „Unde lumina se face har”, semnată de Luisa
Calabrese,  la Roman Art Gallery, în data de 16 martie 2018, eveniment la care a
participat și conducerea Primăriei municipiului Roman, în semn de apreciere pentru
implicarea activă în viața culturală a comunității. Invitați  ai  evenimentului au fost
soprana Eva Mabellini, acompaniată la pian de Iulian Trofin.
-  Concursul Regional „Matematica pentru toți”, ediția a IV-a - 22 martie 2018,
organizat în parteneriat de Primăria Roman și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”
Roman, cu participarea elevilor din județele Iași, Bacău, Botoșani, Vaslui, Vrancea,
Suceava și Neamț. Acest concurs a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
- Inaugurarea Sălii „Nicolae Manolescu-Strunga” a Primăriei Roman pe 23 martie
2018  -  Într-o  reprezentație  de  gală,  într-un  cadru  restrâns,  Teatrul  „Dan
Alecsandrescu” din Roman a inaugurat noua sală de festivități a Primăriei Roman, cu
„Tripticul” lui Cehov, smulgând ropote de aplauze spectatorilor prezenți pentru prima
dată la un spectacol organizat în noua sală.
-  Ora  Pământului,  ediția  a  X-a –  24  martie  2018  -  romașcanii  au  participat,
începând cu ora 20:00, la activitățile desfășurate în Piața Roman-Vodă. Între orele
20:30 – 21:00 a avut loc Eco Turul Ciclist, iar ulterior participanții s-au putut bucura
de un spectacol de muzică, dans și lumină – asigurat de The Sky Dance Iași. 
-  Concursul  Regional  de  Matematică  α  și  Ω -  ediția  a  XVII-a  –  organizat  în
perioada 23 -25 martie 2018, în cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni”, singurul de
acest gen din județul Neamț și Regiunea Moldovei care se adresează în exclusivitate
elevilor din învățământ liceal tehnologic. La ediția din 2018 au participat aproximativ
250 de elevi din județele Botoșani, Suceava, Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Bacău și
Neamț. Acest concurs a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
- Festivalul Internațional de Muzică pentru copii și tineret „Lucky Kids”, ediția a
VII-a,  organizat  în  parteneriat  de  Asociația  „Lucky  Dance”  Roman  și  Primăria
municipiului Roman, în perioada 24-25 martie 2018, în Sala de Festivități a Primăriei
municipiului  Roman,  cu  o  participare  impresionantă  de  copii  talentați.  Acest
eveniment a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
-  Simpozionul  „Basarabia,  străvechi  pământ  Românesc”,  ediția  a  VII-a  -  26
martie  2018,  avându-i  ca  invitați  din  Republica  Moldova  pe:  profesorii  Natalia
Panfilov și Valentina Boboc, un grup de elevi ai Liceului Teoretic Principesa Natalia
Dadiani,  din  Chișinău,  precum  și  jurnalistul  Octavian  Zelinski,  de  la  publicația
„Adevărul  de  Anenii  Noi”.  Cu  acest  prilej,  elevii  din  Basarabia  au  prezentat  un
montaj artistic, iar elevii Colegiului Național „Roman-Vodă” au oferit un recital de
versuri  și  cântece,  completat  cu  un  moment  de  dans  susținut  de  Formația  „Plai
Moldovenesc” din Roman. În cadrul evenimentului, la care a participat și inspectorul
școlar  Elena Preda,  s-a semnat de către profesorii  de istorie din județul  Neamț și
„Declarația de Reunire a Basarabiei cu România”.



-  Proiectul cultural „Maluri de Prut - Basarabia necunoscută” derulat de Radio
România Chișinău în parteneriat cu Primăria Roman, Biblioteca Municipală „George
Radu  Melidon”  și  Asociația  „Pro  Basarabia  și  Bucovina”,  filiala  Ion  Vatamanu,
organizat pe 29 martie 2018 la Biblioteca Municipală. Prima ediție a proiectului, sub
genericul „Dulci frați de dincolo de Prut”, l-a avut ca invitat special pe unul dintre cei
mai  importanţi  scriitori  români  basarabeni  contemporani,  Vladimir  Beșleagă.  La
eveniment  au  mai  luat  și  soția  acestuia,  doamna  Alexandra  Beșleagă  -  medic
neurolog, Ina Guțu - redactor la Radio România Chișinău, precum și Nadejda Anghel,
preşedinta Asociaţiei Culturale „Pro Basarabia şi Bucovina” Roman, cea care ne-a
ajutat să menținem de-a lungul anilor o legătură strânsă cu cei de peste Prut. Domnul
Vladimir Beşleagă - chipul uman al  Basarabiei,  a fost  invitatul special al  ședinței
ordinare de Consiliu Local, prilej cu care s-a semnat și „Declarația pentru celebrarea
Unirii cu Patria Mamă, România”.
-  Simpozion  dedicat  Centenarului,  la  împlinirea  a  626  de  la  prima  atestare
documentară a  oraşului  -  30  martie  2018  -  Sesiune  de  comunicări  științifice,
dedicată Centenarului, la Muzeul de Istorie Roman – parteneri Primăria municipiului
Roman și Muzeul de Istorie
- Manifestări dedicate ilustrului agronom romașcan Ion Ionescu de la Brad, cu
prilejul Centenarului -  30 martie 2018 - Sesiune de comunicări științifice la Muzeul
de Istorie, dedicată romașcanului Ion Ionescu de la Brad, la 200 de ani de la nașterea
sa,  parteneri:  Primăria  municipiului  Roman,  Biblioteca  municipală  „George  Radu
Melidon”, Muzeul de Istorie, Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Secuieni,
Muzeul de Istorie, Comunitatea Elenă din Roman, Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de
la Brad”, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la
Brad” din Iași
-  Festivalul Interjudeţean de Teatru „Gong”, ediția a II-a, 30 martie – 1 aprilie
2018 – timp de trei zile, Sala de Festivități a Primăriei municipiului Roman a fost
gazda  celei  de-a  doua  ediții  a  Festivalului  Național  de  Teatru  „Gong”,  dedicat
tinerilor,  organizat de Asociația cultural-artistică GONG în parteneriat cu Primăria
Roman. În prima zi au avut loc spectacolele susținute de copiii din ciclul primar şi
gimnazial, iar în următoarele zile au jucat piese de teatru tinerii de liceu. Premiul cel
mare a revenit Trupei Birlic, din Fălticeni, pentru piesa „Trilogia română”, în regia lui
Ovidiu  Cuncea.  Conducerea  Primăriei  municipiului  Roman  a  fost  prezentă  la
spectacolele oferite de adolescenți și a oferit și premiile celor mai bune trupe și celor
mai buni actori.
-  Târgul  de  Paște,  în  perioada  26  martie  –  7  aprilie  2018  –  târg  cu  produse
tradiționale organizat în Piața Roman Vodă, cu producători din Bistrița Năsăud, Sibiu,
Brașov, din zona Moldovei și din Roman.
- Expoziție dedicată sărbătorii Învierii, la Galeria „Wall of Art” - 5 aprilie 2018 –
Primarul Lucian Micu a participat, la galeria Wall of Art, la vernisajul celei de-a doua
ediții a expoziției de icoană, pictură, grafică și sculptură, dedicată Sfintei Sărbători a
Învierii Mântuitorului - Mai aproape de Dumnezeu. Au fost prezenți artiști plastici
locali,  dar  și  din Bacău,  Iași  și  Onești,  care  au prezentat  icoane pe sticlă,  icoane
bizantină,  sculpturi,  lucrări  în  ulei  și  grafică.  Au  participat  muzeograful  Mihaela



Ciobanu, preotul Florin Țuscanu și profesorul Florin Mircea Zaharescu, specialiști în
domeniul artei.
-  Consultare publică –  16 aprilie 2018, în Sala de Consiliu a Primăriei  Roman,
referitor  la  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  de  steag  al
Municipiului  Roman,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind
transparența  decizională  în  administrația  publică  și  ale  Legii  nr.141/2015  privind
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.
-  Simpozionul  „Centenarul  Războiului  de  reîntregire  a  neamului,  identitate
nemțeană, memorie locală” - 18 aprilie 2018 - cu participarea istoricului militar
Sorin Grumuș și a prof. de istorie Grapă Mihaela, parteneri: Primăria municipiului
Roman, Muzeul Casa Hogaș, Asociația cultural-artistică GONG.
- Spectacolul-concurs tematic dedicat Centenarului Primului Război Mondial și
al Marii Uniri „De la Dragobete la Rusalii” - 19 aprilie 2018 - Cea de a X-a ediție
a  Spectacolului  concurs  „De  la  Dragobete  la  sărbătoarea  Rusaliilor”  -  Tradiție,
legendă și istorie locală, a fost dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918. 
- Simpozion Centenar „Dialog între generații”- în data de 24 aprilie 2018, Primăria
municipiului Roman, Asociația Națională a Veteranilor de Război – filiala Neamț,
Cercul Militar Roman, Garnizoana Roman și instituțiile de învățământ din municipiul
Roman au organizat  un  simpozion menit  să  aducă  în  memoria  tuturor  faptele  de
vitejie ale strămoșilor noștri. 
-  Cinstirea memoriei ostașilor căzuți la datorie în Primul Război Mondial – în
data de 25 aprilie 2018, cu sprijinul a peste 150 de elevi de la școlile generale din
oraș, au fost curățate mormintele din Cimitirul Eternitatea ce aparțin ostașilor căzuți
la datorie în Primul Război Mondial. Iarba de pe cele peste 100 de morminte a fost
înlăturată și cu sprijinul angajaților de la Municipal Locato, iar copiii au putut planta
flori proaspete, crescute în serele Primăriei municipiului Roman. 
-  Ziua Veteranilor de Război  - în data de 27 aprilie 2018, Primăria municipiului
Roman  a  organizat  alături  de  Garnizoana  Roman,  ceremonialul  militar-religios
dedicat Zilei Veteranilor de Război, care s-a desfășurat la Monumentul Eroilor din
Cimitirul Eternitatea. 
-  Deschiderea sezonului estival în Parcul Municipal – în data de 27 aprilie 2018,
primarul Lucian Micu alături de consilierii locali, au deschis oficial activitățile de
divertisment din Parcul Municipal și de pe lacul din Parcul Municipal. Romanul are
unul dintre cele mai frumoase parcuri din țară, care se modernizează de la an la an,
iar pista pentru bicicliști amenajată pe laterala dinspre strada Mihai Viteazu reprezintă
un câștig pentru iubitorii sportului pe două roți.
-  Vernisaj la RomanArt Gallery - în data de 4 mai 2018, primarul Lucian Micu a
participat  la  vernisajul  expoziției  de  pictură  semnată  de  ieșeanul  Sorin  Otînjac.
Printre susținătorii acestor acțiuni s-a numărat gazda evenimentului, Rodica Păduraru,
precum  și  scriitorul  și  criticul  Lucian  Strochi,  dar  și  destul  de  mulți  romașcani
interesați să-și dezvolte latura creativă și pe cea artistică. 
- Evenimentul ciclist „MTB Roman – Maraton”, ediția I – organizat în data de 5
mai 2018, în municipiul Roman și zonele limitrofe, fiind destinat sportivilor de toate
vârstele din întreaga țară pasionați de mountain bike și mișcare în natură, la nivel de
amatori  și  profesioniști  legitimați.  La  eveniment  au  luat  parte  peste  450  de



participanți  de  diferite  vârste.  Participanții  au  primit  diplome,  medalii,  un  kit  de
participare  și  o  masă  caldă  la  final,  iar  cei  merituoși  au  fost  premiați.  Această
manifestare a fost sprijinită financiar de Primăria municipiului Roman.
-  Festivalul „Bucurie în mișcare”,  ediția a VII-a – în perioada 5 – 6 mai 2018,
Romanul a fost, din nou, unul dintre primele orașe din România care s-a mobilizat
exemplar pentru a reuși ca, și în anul 2018, să fie gazda acestui festival unde tinerii
romașcani au făcut mișcare în aer liber, demonstrând că au voința și energia necesare
de a promova comunitatea noastră la nivel național. S-a cântat, s-a dansat, s-au făcut
concursuri de flotări, întreceri la rezistența la Kangoo jumps, Zumba, demonstrații de
Qwan Ki Do.
- în data de 9 mai 2018, la Monumentul Eroilor, din Cimitirul Eternitatea a avut loc
un moment  solemn închinat  triplei  sărbători:  Ziua Europei,  Ziua Independenţei
României proclamate în 1877 şi Victoria Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al
Doilea Război Mondial în 1945.  La ceremonialul militar și religios au participat:
conducerea  administrației  locale,  Garnizoana  Roman,  veterani  de  război,  cadre
militare, profesori și elevi de la unitățile de învățământ.
-  Lansare de carte a autorului Radu Negrescu-Suțu –  în  data  de 9 mai 2018,
primarul  Lucian  Micu  a  participat  la  conferința  organizată  la  Colegiul  Național
Roman Vodă unde a fost lansată cartea „Stirpea Drăculeştilor”, autor Radu Negrescu-
Şuţu. A fost prezent și scriitorul Radu Negrescu-Suțu, urmaș direct al lui Alexandru
Vodă Suțu, domn al Moldovei și al Țării Românești la începutul secolului al XIX-lea.
-  Concursul  Regional  de  Creație  Lirică  „Dor  de  poezie”,  ediția  a  XVI-a,  la
Roman,  organizat  în  parteneriat  de  Colegiul  Național  „Petru  Poni”  și  Primăria
Roman.  Concursul  de  creație  lirică  devenit  tradiție  a  avut  două secțiuni:  Elevi  –
creații  literare  și  Profesori  –  sesiune  de  referate  și  comunicări  științifice  cu tema
„Literatură  și  celelalte  arte”.  Acest  concurs  a  fost  sprijinit  financiar  de  Primăria
Roman.
- Campionatul Național de Qwan Ki Do, în perioada 12-13 mai 2018 – organizat în
parteneriat  la  Roman,  de  Primăria  municipiului  Roman,  Club  Sportiv  Municipal
Roman și Federația Română de Qwan Ki Do.
-  Concursul  de  fotografie  „Vederi  din  Roman”,  competiție  de  promovare  a
imaginii orașului nostru, desfășurată pe grupul „Vederi din Roman” de pe pagina de
Facebook a Primăriei municipiului Roman. În urma centralizării tuturor postărilor cu
imagini din Roman, 52 din cele mai apreciate fotografii au fost selectate pentru a fi
transformate în  cărți  poștale,  pe care mai apoi administrația  locală  le  va oferi  cu
diferite ocazii. Premierea câștigătorilor a avut loc în holul Primăriei Roman în data de
15 mai 2018.

*
ZILELE MUNICIPIULUI ROMAN, ediția a IX-a

organizate în perioada 15–21 mai 2018, cu următoarele manifestări:
- Expoziție de fotografie dedicată Centenarului Marii Uniri organizată în perioada
15–21 mai 2018 în holul Primăriei municipiului Roman

MARȚI - 15 MAI 2018
-  Zilele  „Episcop  Melchisedec”,  ediția a  XVIII-a  -  „Melchisedec  Ștefănescu,
promotor al unității de credință și de neam” -  la Biblioteca Municipală „George



Radu Melidon”a avut loc prezentarea de carte a ÎPS Ioachim și o conferință susținută
de Părintele Arhim. Pimen, vicar eparhial 

MIERCURI - 16 MAI 2018
-  Zilele  „Episcop  Melchisedec”,  ediția a  XVIII-a  -  Liturghie  arhierească  cu
pomenirea  ierarhului  Melchisedec  la  Catedrala  Arhiepiscopală  și  Procesiune  la
mormântul Episcopului Melchisedec Ștefănescu
- Ziua Educației, a inclus următoarele manifestări:

- Dialogul Științelor, ediția a II-a, în Piața Roman-Vodă - manifestare dedicată
comunității  școlare  romașcane,  pt.  promovarea  exemplelor  de  bună  practică  în
învățământul romașcan
- Premierea câștigătorilor Concursului „Prietenii Pompierilor” - ora 10,00, la
Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” – Primăria Roman 
- Premii Eco – Pentru un municipiu curat trebuie să ne dăm mâna „Romanul,
curat și verde” - ediția a IX-a - ora 10,30, la Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” –
Primăria Roman. Primăria municipiului Roman a derulat, în perioada 12 martie–27
aprilie 2018, cea de-a IX-a ediție a concursului de curățenie „Romanul, curat și
verde”, competiție inițiată în anul 2010, cu scopul de a aprecia mediul înconjurător
şi de a implica un număr cât mai mare de romaşcani în acţiuni de întreţinere şi
amenajare a spaţiilor din proximitatea locuinţei sau a locului de muncă. La ediția
din 2018, s-au înscris 44 de participanți, care au fost răsplătiți pentru implicare și
spiritul civic arătat față de întreaga comunitate.
- Gala Excelenţei în Educaţie - Festivitatea de premiere a elevilor şi profesorilor
coordonatori  care  au  obţinut  rezultate  meritorii  la  faza  finală  a  olimpiadelor  şi
concursurilor naţionale şi internaţionale - ora 11,15, la Sala „Nicolae Manolescu-
Strunga”. 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 266 de elevi şi 167 de profesori coordonatori.

-  Simpozionul  și  Concursul  național  CULOAREA  LECTURII  ÎN
BIBLIOTECĂ,  ediția  a  IX-a,  Tema:  Marea Unire  –  cuvânt,  cânt,  culoare -  la
Biblioteca  municipală  „George  Radu  Melidon”,  organizator:  Cercul  de  Artă
decorativă - Clubul Copiilor Roman

JOI – 17 MAI 2018
-  Ziua Eroilor - ceremonial militar-religios și depuneri de coroane la Monumentul
Eroilor din Cimitirul Eternitatea.
- Concurs de scenete istorice dedicat Centenarului Primului Război Mondial și
al  Marii  Uniri între  liceele  romașcane,  organizat  la  Sala  „Nicolae  Manolescu-
Strunga”.
-  Seara  „Sergiu  Celibidache”  -  momente  artistice  muzicale  susţinute  în  Sala
„Nicolae Manolescu-Strunga” de elevi, profesori și foști absolvenți ai Şcolii de Artă
Sergiu Celibidache Roman, laureați la olimpiade, festivaluri și concursuri.

VINERI - 18 MAI 2018
- Ziua Porților Deschise -  vizite  organizate  ale  romașcanilor  la  câteva  obiective
aflate  în  administrarea  Primăriei  Roman:  Biblioteca  Municipală  „George  Radu



Melidon”, Casa Bunicilor, Centrala Hidroelectrică Roman 1, Parcul municipal, Serele
municipale.
-  Premierea  câștigătorilor  concursului  de  cultură  generală „SPERANŢĂ
PENTRU MÂINE" -  ediţia  a  XVI-a  -  la  Biblioteca  municipală  „George  Radu
Melidon”
-  Inaugurarea  Festivalului  Tradițional  al  Meșteșugarilor,  care  a  avut  loc  în
perioada 18–20  mai 2018, în Piața Roman-Vodă
- Gala Excelenţei Romaşcane - cu acest prilej, primarul Lucian Micu a premiat 11
personalități  pentru contribuția  adusă la  dezvoltarea comunității:  Maior  în  rezervă
Gheorghe  Bârjovanu  (secțiunea  Seniori  ai  excelenței),  Arhimandrit  Pimen  Costea
(secțiunea Culte), Asociația Anima Intelligentia (secțiunea Cultură), profesor Mihaela
Grapă  (secțiunea  Educație),  doctor  Liliana  Buțiurcă  (secțiunea  Sănătate),  doctor
inginer Elena Trotuș (secțiunea Administrație Publică), Asociația Tinerilor Ortodocși
din Roman (secțiunea Social), Doina Cepalis (secțiunea Mediul de Afaceri), Vasile
Arhire  (secțiunea  Mass  Media),  MTB  Roman  (secțiunea  Sport)  și  locotenentul
Ștefana Farcaș (secțiunea Tânărul Anului). Tot în cadrul Galei Excelenței Romașcane
au  fost  acordate  distincțiile  de  Cetățean  de  Onoare  a  municipiului  Roman
următoarelor  personalități:  Laurențiu  Dan  Leoreanu,  Haralambie  Mihăescu,
Constantin C. Iliescu, Ion Ionescu de la Brad, Dumitru D. Botez.
-  Ziua Campionilor - Show Sportiv -  concurs de powerlifting pe scena din Piața
Roman-Vodă. Câștigătorii au fost răsplătiți cu diplome și trofee.
- Ziua Internațională a Muzeelor - Colocviu: „Dascăli romașcani de altădată” –
ediția a VII-a la Muzeul de Istorie - Palatul Nevruzzi
-  Spectacol  de  divertisment  în  Piața  Roman-Vodă  începând  cu  ora 20,00,  cu
interpreții: Ștefan Enășel Romașcanul, Mihaela Gurău și Ioana Mârți.

SÂMBĂTĂ – 19 MAI 2018
-  Simpozionul  Național  „Tehnici  inovative  în  actul  educațional  la  standarde
europene”  la Aula „Garabet  Ibrăileanu” de la Colegiul  Național  „Roman-Vodă” -
eveniment  inclus  în  calendarul  Proiectului  Erasmus+  „Educație  de  calitate  prin
integrarea modelelor europene”
-  Festivalul  Expo  „Roman  Metropolitan”  -  tradiții,  obiceiuri  și  meșteșuguri,
ediția I, începând de la ora 10,00 în Piața Roman-Vodă -  cu acest prilej, primarul
Lucian  Micu a  reușit  ca,  împreună cu  primarii  din zona Roman Metropolitan,  să
aducă în prim plan tradițiile meșterilor din zona noastră. 
- Spectacol de divertisment în Piața Roman-Vodă, începând cu ora 20,00 – concert
susținut de Alexandru Recolciuc și Jull, urmat de concertul extraordinar,  organizat
sub  egida  Festivalului  Expo  „Roman  Metropolitan”  –  tradiții,  obiceiuri  și
meșteșuguri, ediția I, susținut de artistul Smiley.

DUMINICĂ - 20 MAI 2018
- Spectacol de talente locale   susținut  începând cu ora 16,00 pe scena din Piața
Roman- Vodă de elevi ai școlilor și  liceelor din municipiul Roman, precum și  de
tinere talente de la cluburile de muzică și dans din Roman.
- Tur ciclist prin municipiul Roman cu plecare de la ora 17,00 din Piața Roman-
Vodă.



- Spectacol de divertisment în Piața Roman-Vodă, începând cu ora 20,00 – concerte
ale  interpretelor  de  muzică  populară  Laura  Haidău  și  Irina  Loghin,  urmate  de
concertul susținut de artistul australian Faydee.

LUNI – 21 MAI 2018
-  Ziua patronilor Municipiului Roman, Sfinții  Împăraţi Constantin şi Elena  -
liturghia Sf. Împăraţi Constantin şi Elena la Biserica din Piaţa Republicii
-  Expoziție  temporară  „MUZEE  ȘI  ȘCOLI”  -  Festivitatea  de  acordare  a
diplomelor de participare cadrelor didactice implicate în proiect la Muzeul de istorie -
Palatul Nevruzzi

*
- Festivalul „Garabet Ibrăileanu”, ediția I  – manifestare organizată în parteneriat
de Uniunea Armenilor din România – sucursala Roman și Primăria Roman, la Sala
„Nicolae  Manolescu-Strunga”,  în  perioada  18–21  mai  2018,  în  cadrul Zilelor
Municipiului Roman 2018. 
- Festivalul-concurs „MUZICA E VIAȚA MEA” - manifestare organizată în cadrul
Zilelor Municipiului Roman 2018, de Clubul Copiilor Roman și Primaria Roman, în
data de 19 mai 2018, în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga”.  Această manifestare a
fost sprijinită financiar de Primăria municipiului Roman.
- Concursul zonal de box Memorialul „Bardă Dumitru”, ediția a VIII-a, desfășurat
sub egida Federației Române de Box, în data de 19 mai 2018, organizat de Primăria
municipiului Roman în parteneriat cu Asociația Box Club Municipal Roman, la care
au  participat  40  de  sportivi  de  la  6  cluburi  de  specialitate.  Această  manifestare
sportivă a fost sprijinită financiar de Primăria municipiului Roman.
- Ştafeta „Peace Run” a ajuns la Roman în data de 24 mai 2018 iar primarul Lucian
Micu a întâmpinat delegația formată din alergători din mai multe țări care au dorit să
promoveze pacea, prietenia şi armonia prin transmiterea unei torţe aprinse din mână
în mână. Echipa de alergători Peace Run a purtat torța pe o distanță de 24.000 km,
prin 48 de țări europene.
-  Concurs „Ziua Familiei, la Roman” – conducerea Primăriei Roman a sărbătorit
Ziua Internațională a Familiei alături de cei peste 2.300 membri ai grupului „Ziua
Familiei, la Roman” de pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Roman. În
urma competiției, au fost desemnate și cele trei familii ale căror postări au fost cele
mai apreciate  de membrii  grupului.  Este  vorba de familiile  Mioara Sandu, Andra
Gabriela și Ciprian și Daniela Donici, care au fost premiate în data de 25 mai 2018.
-  Deschiderea sezonului estival la Ștrandul din Complexul Sportiv și de Agrement
„Moldova” în data 25 mai 2018.
-  Caravana Cinematografică a Centenarului Filmului Românesc la Roman, în
data  de  25 mai  2018 –  organizată  în  parteneriat  de  Primaria  Roman și  Asociația
ARTIS  Iași,  în  Sala  „Nicolae  Manolescu-Strunga”.  Acest  eveniment  a  inclus
organizarea vernisajului expoziției AGERPRES – România: Evoluție, ediție specială
pentru Centenarul Marii Uniri, vizionarea filmului documentar AGERPRES:  Marea
Unire,  România  la  100  de  ani,  sesiunea  de  întrebări  și  răspunsuri,  discursuri,
acordarea de distincții partenerilor locali, prezentarea contextului istoric, prezentarea
filmului  și  a  invitatului  special,  vizionarea  filmului  documentar  din  cadrul
Centenarului Filmului Românesc:  Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, sesiunea de



întrebări  și  răspunsuri  cu invitatul  special  și  acordarea de distincții  partenerilor  și
invitatului special. Această manifestare culturală a fost sprijinită financiar de Primăria
Roman.
- Festivalul Internațional „Blecher Fest”, ediția a II-a, organizat în perioada 25–27
mai  2018  în  municipiul  Roman.  În  cadrul  festivalului  au  avut  loc  următoarele
manifestări: 

-  Mărturii  vizuale  despre  Max Blecher  -  expoziție  de documente bibliofile,
fotografii și lucrări de artă despre Max Blecher
- Concert live percuție - trupa de percuție Gh. Dima din Piatra Neamț
- Lansare de carte - Doris Mironescu
- GPS Literar - pe un traseu începând de la Biblioteca Municipală Roman către
strada Ștefan cel Mare, cu opriri în diferite locuri, actorii au pus în scenă pagini
din opera lui M. Blecher chiar în spațiile care, cu probabilitate, l-au inspirat pe
scriitor.
-  Mărturii  vizuale  despre  M.  Blecher  -  expoziție  de  documente  bibliofile,
fotografii și lucrări de artă despre Max Blecher.
- Max Blecher pe meridianele lumii - masă rotundă cu traducătorii operei lui
M. Blecher.
- Workshop de mișcare cu Momo Sanno
- Colosseum Quartet - Iași - concert de muzică clasică în curtea Bibliotecii
Municipale
- Spectacolul „Urletul” de Allen Ginsberg cu Ionuț Caras și Vasile Gherghel
- Égvilág Ségerczferi trio - concert de muzică românească, cu artistul Ferenc
Ségercz și trio-ul său 
- Concert Trei Parale - concert de muzică veche românească
-  Memento  Max  Blecher  -  prezentare  a  istoriei  comunității  evreiești  din
Roman;  reculegere  la  mormântul  lui  M.  Blecher;  comemorare  a  marelui
scriitor prin lecturi, recitări, alocuțiuni.
- Premierea câștigătorilor concursului de creație Max Blecher
-  Mărturii  vizuale  despre  M.  Blecher  -  expoziție  de  documente  bibliofile,
fotografii și lucrări de artă despre Max Blecher.
- Evenimente stradale pe strada Ștefan cel Mare: performance de mișcare cu
Momo Sanno,  spectacol  de pantomimă susținut  de Trupa de teatru „Gong”
Roman, Atelier desen stradal -  Miki Moraru
- Concert Fine, It's Pink

-  Expoziția de lucrări ale elevilor romașcani la Festivalul Internațional „Blecher
Fest” în perioada 25–27 mai 2018 și  Expoziția „Sunetul culorilor” în data de 1
iunie, cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului, la Palas Mall Iași. Aceste activități
artistice organizate în parteneriat de Primăria Roman și Colegiul Național „Roman
Vodă”,  au  avut  ca  scop  primordial  promovarea  talentelor  romașcane  care  merită
susținerea și motivarea în vederea creșterii prestigiului unităților școlare din Roman
atât  pe  plan  local  cât  și  național.  Aceste  manifestări  artistice  au  fost  sprijinite
financiar de Primăria municipiului Roman.



- Caravana Docuart – organizată în Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” în perioada
30-31 mai 2018, cu proiecții de documentare de autor, premiate la București Docuart
Fest (BDF). 
-  Concursul  Național  de  Orientare,  în  perioada  31  mai  2018–3  iunie  2018,
organizat în parteneriat de Clubul Copiilor Roman, Primăria Roman, Palatul Național
al Copiilor București și Federația Română de Orientare. Romanul a găzduit o parte
din activitățile desfășurate  în cele  3 zile ale acestui  concursul  național  la care au
participat concurenți din întreaga țară.  Această manifestare sportivă a fost sprijinită
financiar de Primăria Roman.
- 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. 
-  Târgul  Expofashion  -  ediția  a  III-a,  în  perioada  6-10  iunie  2018  -  târg  de
îmbrăcăminte  și  încălțăminte  în  Piața  Roman-Vodă  organizat  în  parteneriat  de
Primăria  municipiului  Roman,  Consiliul  Local  Roman  și  Camera  de  Comerț  și
Industrie Neamț.
-  Cupa Prieteniei  la înot -  în data de 17 iunie  2018 a fost  organizat  la Bazinul
didactic de înot concursul de înot „Cupa Prieteniei”, la care au participat aproximativ
250 de copii din municipiul Roman și din împrejurimi, desfășurat pe 10 grupe de
vârstă cuprinse între 5 ani și 14 ani, fete și băieți, înscrierea la concurs fiind gratuită.
Câștigătorii au primit diplome și medalii.
- Turneul muzical „România în sărbătoare” - în anul Centenarului, în perioada 22–
24 iunie  2018 a  fost  organizat  evenimentul  „România în  sărbătoare”,  manifestare
dedicată marcării împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Astfel, de vineri, 22 iunie
2018, și până duminică, 24 iunie 2018, în centrul municipiului Roman, au avut loc
mai  multe  concerte  susținute  de  artiști  recunoscuți  la  nivel  național:  Alex  Velea,
Matteo, Cooperativa Nouă & Vali Crăciunescu, Nick (N&D), Andreea Antonescu, DJ
Jungle,  Radu Ille,  Aurora și  Săndel  Mihai,  Minodora,  Aurel  Moldoveanu,  Lenuța
Burghilă, Sânzienele, MC Radu Andrei Tudor. De asemenea, au mai avut loc întreceri
de  porturi,  tradiții  și  obiceiuri,  au  fost  amplasate  terase  cu  specific  românesc,
suveniruri, produse tradiționale și  un parc de distracții pentru toate vârstele. Acest
eveniment a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
-  Consultare  publică  în  data  de  25 iunie  2018,  în  Sala  de  Consiliu  a  Primăriei
Roman,  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparența
decizională  în  administrația  publică  și  ale  Legii  nr.141/2015  privind  arborarea  și
folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, referitor la
proiectul  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.  88  din  27.04.2018  privind
aprobarea proiectului de steag al Municipiului Roman.



- Turul ciclist al Centenarului „Pedalăm pentru România” – în data de 26 iunie
2018, a fost dat startul celui mai amplu marș pe biciclete dedicat celor 100 de ani de
la Marea Unire – „Pedalăm pentru România”. Sute de bicicliști amatori din întreaga
țară au plecat, simultan, din Bucureşti, Timişoara, Iaşi şi Drobeta Turnu Severin, cu
scopul de a ajunge până la Alba Iulia. Delegația de cicliști de la Iași a poposit câteva
zeci de minute și la Roman, unde a fost întâmpinată de viceprimarul Roxana Iorga,
precum  și  de  mai  mulți  iubitori  ai  ciclismului  din  oraș.  Printre  participanți  s-a
numărat și un tânăr romașcan, Andrei Prichici, care a primit din partea oficialităților
însemnele municipiului.
- Dezvelirea plăcii comemorative a agronomului Ion Ionescu de la Brad - în data
de 27 iunie 2018, primarul Lucian Micu a dezvelit o placă comemorativă în memoria
marelui agronom Ion Ionescu de la Brad, Cetățean de Onoare al municipiului Roman,
amplasată pe casa din Roman unde acesta și-a petrecut o parte din viață. 
- Marșul vieții - în data de 29 iunie 2018, la Cimitirul Evreiesc din Roman a avut loc
o ceremonie de comemorare a celor care au fost ucişi în timpul Pogromului de la Iaşi
şi în „Trenurile Morţii”, în zilele de 29-30 iunie şi 1 iulie 1941. La 77 de ani de la
acele momente, la Roman a avut loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea de
coroane.
- Comemorarea Cetățeanului de Onoare al Municipiului Roman, Viorica Agarici
– Oficialități locale și județene au participat la manifestarea organizată în data de 3
iulie 2018, în Gara Roman, la bustul și placa dedicate Vioricăi Agarici, acolo unde
Crucea Roșie – filiala Neamț a organizat o manifestare de mulțumire pentru curajul
de care a dat dovadă președinta filialei locale de Cruce Roșie din Roman, în urmă cu
77 de ani, când a oprit unul din „trenurile morții”, pentru a-i îngriji pe cei care au
supraviețuit pogromului de la Iași și care erau transportați către lagărul din Călărași. 
- Programul GROW, ediția 2018, desfășurat în municipiul Roman, în perioada 1
iulie  -  31  iulie  2018  -  În  cadrul  acestui  program de  educație  non-formală  și  de
dezvoltare personală destinat liceenilor, au fost prezenți traineri din diverse țări care
au  prezentat  sesiuni  dedicate  tinerilor  ce  își  doresc  să  își  extindă  orizonturile,
mobilizându-i în scopul de ai determina să-și organizeze propriile proiecte sustenabile
la nivel local. Proiectul a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
- Ședință de lucru cu ONG-uri – în data de 5 iulie 2018, primarul Lucian Micu a
avut o ședință de lucru cu ONG-urile active din oraș, care și-au manifestat dorința de
a  se  implica  pentru  ca  Romanul  să  candideze  pentru  a  obține  titlul  de  Capitala
Tineretului. 
- Petrecere în Ștrand - Primăria municipiului Roman a organizat pe 13 iulie 2018, o
petrecere în Ștrandul din Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”, cu scopul de



a atrage un număr cât mai mare de cetățeni la cele trei bazine de înot, precum și
pentru promovarea complexului în zona Moldovei și nu numai. 
-  Festivalul Zargidava – ediția I,  desfășurat la Roman în perioada 13 – 15 iulie
2018,  în  Parcul  Zăvoi  (fostul  Kartodrom).  În  cadrul  evenimentul  au  avut  loc
spectacole artistice de reconstituire istorică dacică și  romană cuprinzând recrearea
unor fragmente din viaţa cotidiană, civilă şi militară a civilizaţiilor dacică şi romană,
parade, prezentări de arme, formațiuni de luptă, tehnici militare, lupte între daci și
romani, ateliere interactive, precum și  reconstituirea unei lupte din Primul Război
Mondial. Program festivalului a fost următorul:

  Vineri, 13 iulie 2018  

-  ora  20.00  –  Spectacolul  de  deschidere  în  Piața  Roman  Vodă  –  Esplanadă
Statuie
- Dansurile frumoaselor nimfe dace, dansurile matroanelor de la Roma, flacăra
antică.
-  Paradă  cu  torțe  (după  aprinderea  flăcării  antice),  pe  traseul  prestabilit:
Bulevardul Bogdan Dragoș - Strada Soldat Porojan – Strada Cerbului – Strada
Victoriei  –  Strada  Bicaz  –  Strada  Moldovei  –  Intrare  Parc  Zăvoi  –  Scenă
amenajată  Parc  Zăvoi.  La  paradă  au  participat  asociațiile:  Geto-Dacii  din
Moldova, Garda Apulum, Historia Renascita, Nimfele Daciei, Tradiția Militară
și Deutsche Frey Corps.
21.00 – Concert: Artiști locali, Ansamblul Flori de Mălini Suceava (locație: Parc
Zăvoi, fostul Kartodrom)

  Sâmbătă, 14 iulie 2018   (Parc Zăvoi, fostul Kartodrom)

12.00 - Paradă și prezentarea asociațiilor.
12.30  -  Deschiderea  taberelor  civile/militare  (ateliere  meșteșugărești,  tir  cu
arcul, gastronomie antică etc).
15.00-18.00 - Prezentări şi demonstraţii militare ale trupelor participante / lupte
de gladiatori / dansuri antice / târg de sclavi.
Bătăliile celor două epoci:
18.30 - Primul război mondial, reconstituirea unei fărâme din lupta de la Oituz,
între armata română și cea germană.
19.00  -  Războaiele  traco-romane  din  anii  61-59  î.e.n.  ale  regelui  Burebista
/Ritual de alianță sarmatic / ritualul de incinerare a unui tarabostes căzut în luptă
(Rugul lui Zamolxe)
20.00 – Concerte: Artiști locali, Focul Viu.

  Duminică, 15 iulie 2018   (Parc Zăvoi, fostul Kartodrom)



12.00  -  Deschiderea  taberelor  civile/militare  (ateliere  meșteșugărești,  tir  cu
arcul, gastronomie antică).
14.00- 16.00 - Prezentări şi demonstraţii militare ale trupelor participante / lupte
de gladiatori / dansuri antice / târg de sclavi.
Bătăliile celor două epoci:
16.30 - Primul război mondial, reconstituirea unei fărâme din lupta de la Oituz,
între armata română și cea germană.
17.00 - Războaiele daco-romane din anii 86-89 d. Hr. ale regelui Decebal.
19.30 - Concerte: Lorena, Elena Gheorghe.

- Caravana TIFF la Roman -  în perioada 17–18 iulie 2018, a avut loc în parcarea
din Piața Roman Vodă cea de-a 9-a ediție a Caravanei TIFF, cu proiecții de film în aer
liber.  Pe 17 iulie  2018,  iubitorii  de film au putut  urmări  filmul  Jafuri,  mașini  și
fidelitate  fără  limite  /  Le  Fidèle (r.  Michael  Roskam).A doua  seară  de  proiecții
organizată de Caravana TIFF în Roman, spectatoriii au vizionat filmul  La revedere
acolo sus / Au revoir là-haut / See You Up There (r. Albert Dupontel), câștigător a 5
trofee  César.  Manifestarea  a  fost  organizarea  cu  sprijinul  financiar  al  Primăriei
Roman.
-  Proiectul Roman3D, ediția a II-a, desfășurat în perioada 17–21 iulie 2018. În
cadrul proiectului, tinerii au avut posibilitatea de a fi ghidați de traineri cu experiență,
să  ia  parte  la  ateliere  de dezvoltare  personală,  să  întâlnească oameni-model  și  să
capete o perspectivă de ansamblu asupra municipiului. Proiectul a fost structurat pe 3
categorii: economic, cultural și social, astfel încât participanții să cunoască cât mai
bine toate părțile unei  comunități  locale.  Cei  25 de tineri  participanți,  cu vârstele
cuprinse  între  14  și  18  ani,  au  dezvoltat  abilități  precum:  comunicare  eficientă,
vorbire în public, lucru în echipă și leadership. Proiectul a fost sprijinit financiar de
Primăria Roman.
-  Întâlnire  de  lucru  cu  medicii  de  familie organizată  pe  25  iulie  2018,  unde
primarul  Lucian  Micu  s-a  întâlnit  cu  medicii  ce  au  cabinete  în  Policlinică  și
conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman, cea care administrează spațiile
medicale. 
-  Deschiderea Bâlciului  Tradițional  Romașcan.  În perioada 28 iulie – 6 august
2018,  a  avut  loc  Bâlciul  Tradițional  Romașcan  care  s-a  desfășurat  în  Bazarul
municipiului,  unde  au  fost  amplasate  terase  de  alimentație  publică,  parcuri  de
distracție,  standuri  cu  haine  din  piele  și  blănuri,  standuri  cu  îmbrăcăminte  și
încălțăminte, produse alimentare, etc.
-  Festivalul Internaţional de Folclor „Ceahlăul” a avut loc în data de 3 august
2018,  în  Parcul  municipal  Roman,  organizat  de  Centrul  pentru  Cultură  şi  Arte



„Carmen Saeculare”  Neamţ  în  colaborare  cu  Primăria  și  Consiliul  Local  Roman.
Acest festival a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
- Întâlnire cu episcopul Arhiepiscopiei Bisericii Armene în România – în data de
9 august 2018, primarul Lucian Micu a avut o întâlnire cu episcopul Arhiepiscopiei
Bisericii Armene în România, PS Datev Agopian. Cu acest prilej, au avut loc discuții
privind identificarea soluțiilor pentru restaurarea clădirii în care a funcționat în trecut
Clubul Copiilor, de pe strada Cuza Vodă. 
-  Petrecere în Ștrand - organizată pe 11 august 2018 în Ștrandul din Complexul
Sportiv și de Agrement „Moldova”. Cu acest prilej, au avut loc serie de activități de
divertisment  și  recreative  pentru  cei  care  au  dorit  să-și  petreacă  ziua  în  ștrand:
concursuri  de  înot  pe  categorii  de  vârstă,  concursuri  de  volei,  sesiuni  de  fitness,
reprize de baie cu spumă, atelier foto, muzică DJ.
- Parada Moto „ALEGE VIAȚA”, ediția a II-a, a fost organizată la Roman în data
de 12 august 2018, acest eveniment susținând Campania de prevenire a accidentelor
rutiere, inițiată de Poliția Rutieră la nivel național.  Evenimentul a fost sprijinit de
Primăria  Roman  şi  Consiliul  Local  Roman,  Serviciul  Poliţiei  Rutiere  Neamt  şi
Serviciul de Ambulanţă Neamţ.
-  Cinema în  curtea  școlii  -  în  cadrul  proiectului  Roman3D,  printr-o  colaborare
inedită cu reprezentanții One World Romania, în data de 13 august 2018,  în curtea
Școlii  de  Artă  „Sergiu  Celibidache”  Roman  a  avut  loc  proiecția  documentarului
„Planeta  Petrila” al  regizorului  Andrei  Dăscălescu.  Parteneri  locali:  Primăria
Municipiului Roman, KULT Hub, Școala de Arta „Sergiu Celibidache” Roman. 
- Lansare de carte – în data de 18 august 2018, primarul Lucian Micu a participat la
un eveniment  cultural  și  spiritual  care  a  avut  loc la  Roman Art  Gallery:  lansarea
volumelor „Icoana. Chipul slavei tale celei negrăite” și „Basilica Santa Croce – Punte
între Orient și Occident”, scrise de preoții Eugen Rachiteanu și Constantin Necula. 
-  Târgul de carte Libris organizat în Parcul Municipal în perioada 16–19 august
2018, de Camera de Comerț și Industrie Neamț și Primăria municipiului Roman. La
acest târg de carte au fost prezente 10 edituri, au avut loc 15 conferințe și au fost
lansate circa 50 de cărți și 4 reviste.
-  Romanul, oraș finalist în competiția pentru titlul de Capitala Tineretului din
România 2019-2020 - Programul „Capitala Tineretului din România” a anunțat pe
16 august 2018, finalizarea procesului de evaluare a candidaturilor înscrise în prima
rundă a ediției 2019-2020. Orașele care au mers mai departe în finala competiției
pentru titlul de Capitală a Tineretului din România au fost: Brașov, Iași și Roman.
Acest demers a fost concretizat prin colaborarea dintre Primăria municipiului Roman
și  reprezentații  ONG-urilor  locale,  active  în  special  pe  plan  socio-cultural-



educațional:   Asociația KULT Generation,  Asociația Tineretul  ONU din România,
Asociația People to People România, Fundația Leonardo Murialdo, filiala Roman,
Asociația Tinerilor Ortodocși „Sfinții Voievozi” Roman, Asociația Cultural Artistică
GONG,  Asociația  Anima  Intelligentia,   Asociația  Romii  Romașcani,  Asociația
„Mușatinii”  Roman,  Asociația  culturală  „Pro-Loco”,  Asociația  „Wall  of  Art”,
Fundația Umanitară Pacea, Comunitatea evreilor din Roman.
- Turneul de handbal feminin „Roman-Vodă Muşat”, ediția a XI-a – organizat în
perioada 17–18 august 2018 în Sala Sporturilor din Roman, cu participarea echipelor
H.C.F. Piatra Neamț, S.C. Gloria Buzău și C.S.M. Roman. Trofeul a fost câștigat de
C.S.M. Roman.
- Picnic în Parcul Municipal - duminică, 19 august 2018, a fost organizat un picnic
în Parcul Municipal, acolo unde mai multe familii și-au adus o pătură, scaune pliabile
sau saltele gonflabile, alături de coșul cu bunătăți, iar timp de câteva ore, s-au relaxat
în compania muzicii și a utilajelor de distracție. 
-  Întâlnirea cu Diaspora a  avut  loc în data de 21 august  2018, în Sala  Unirii  a
Primăriei Roman. Romașcanii care lucrează în străinătate și care au venit acasă în
concediu  în  luna  august  au  fost  invitați  la  o  discuție  cu  reprezentanții  Primăriei
municipiului Roman.  La întâlnire au luat parte Lucian Micu, primarul municipiului
Roman,  Mirabela  Miron  –  reprezentant  RePatriot,  Preşedinte  Avisso  și  fondator
RestartHome Iași, Ana Ciobanu, expert în cadrul Direcției de Dezvoltare Afaceri din
cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord Est, unul dintre responsabilii „Startup
Activator”, care încurajează antreprenoriatul în regiunea Nord-Est, Mihai Dohotar –
antreprenor  în  Grecia  și  România,  dar  și  deputatul  Laurențiu  Dan  Leoreanu  și
senatorul pentru Diaspora, Viorel Badea. 
-  Concursul „Roman Relax” - Primăria municipiului Roman a stabilit câștigătorii
competiției „Roman Relax”, concurs organizat de administrația locală pe grupul de
Facebook  al  Primăriei  Roman  și  care  a  avut  ca  scop  împărtășirea  experiențelor
romașcanilor legate de cele mai frumoase locuri unde se poate petrece vacanța de
vară. 
- Premierea elevilor romașcani care au obținut cele mai mari medii la Evaluarea
Națională și Bacalaureat. În data de 21 august 2018, în cadrul ședinței de Consiliu
Local Roman, la care au fost prezenți toți cei 21 de aleși, a avut loc festivitatea de
premiere a elevilor romașcani care s-au clasat pe primele cinci locuri la examenele de
Evaluare Națională și Bacalaureat. 
-  Festivalul  Tradițional  al  Meșteșugarilor  -  Zilele  Diasporei  –  manifestare
organizată printr-un parteneriat public privat aprobat de Consiliul Local Roman, în
perioada 24–26 august 2018, în parcarea de la Colegiul Național „Roman-Vodă”. 



-  Campania „Romașcanii salvează vieți” - Campania a fost realizată de Primăria
Municipiului  Roman,  în  parteneriat  cu  Centrul  Județean  de  Transfuzie  Sanguină
Neamț și Spitalul Municipal de Urgență Roman, și s-a desfășurat în perioada 1–31
august 2018. În cadrul campaniei din luna august 2018 desfășurată la Roman, s-au
înregistrat  315  donatori  care,  pe  lângă  beneficiile  prevăzute  de  lege,  au  fost
recompensați  cu  tichete  de  intrare  în  Ștrand.  Prin  această  inițiativă  Primăria
municipiului Roman a dorit să-i încurajeze pe locuitorii orașului să doneze sânge și,
totodată, să-i conștientizeze de nevoia permanentă de produse sanguine din unitățile
medicale, nevoie care poate fi acoperită doar prin efortul tuturor cetăţenilor.
-  Ședință  cu  directorii  unităților  de  învățământ  din  Roman –  în  data  de  5
septembrie  2018,  primarul  Lucian  Micu  a  avut  o  întâlnire  de  lucru  cu  directorii
unităților  de  învățământ  înainte  de începerea  noului  an  școlar  având ca  tematică:
stadiul pregătirilor pentru deschiderea noului an școlar 2018-2019, Campania „Let’s
Do It Romania” și Săptămâna Europeană a Mobilității 2018. 
-  În data de 8 septembrie 2018, la invitația angajaților de la ArcelorMittal Tubular
Products  Roman,  primarul  Lucian  Micu  a  participat  la  sărbătoarea  Zilei
Metalurgistului.
- În perioada 8–9 septembrie 2018, în Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova”
a avut loc a patra ediție a  Festivalului „Youth Fest”, oferind publicului ateliere de
creație, workshop-uri, dar și concerte susținute de tinerele talente locale. Festivalul a
avut și o componentă umanitară, toate încasările fiind donate către Centrul Delfinul,
care sprijină copiii cu autism.
- Deschiderea anului școlar 2018–2019 - în data de 10 septembrie 2018, 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 250 de ghiozdane echipate copiilor
aflați în dificultate, ca un sprijin din partea Primăriei pentru cât mai mulți elevi care
doresc să învețe.
- Let’s do it România! - Pe 15 septembrie 2018, a avut loc campania națională „Let’s
do it România!”. Astfel, cu ajutorul a peste 800 de voluntari, de la cei mai mici dintre
elevi și până la oameni în toată firea, în municipiul Roman s-a reușit ecologizarea mai
multor  spații  verzi.  Energia  și  determinarea  celor  care  s-au  implicat  în  această
campanie au fost extraordinare, în aproape două ore fiind curățate hectare întregi de
terenuri, marcând totodată şi Ziua Mondială a Curăţeniei (23 septembrie). 
- Festivalul KULT Fest  - în weekendul 15–16 septembrie 2018, în Parcul Municipal
Roman a avut loc cea de-a treia ediție a festivalului KULT Fest, organizat de tinerii



voluntari de la KULT Hub în colaborare cu Primăria Roman și antreprenori locali.
Peste 1.500 de tineri s-au bucurat de acest eveniment inedit, care combină educația
non-formală cu distracția. Acest festival a fost sprijinit financiar de Primăria Roman.
-  Colocviul  Internaţional  de  Literatură organizat  la  Roman,  în  perioada  21–23
septembrie 2018, parteneri: Consiliul Judeţean Neamţ, Centrul pentru Cultură şi Arte
„Carmen  Saeculare”,  Primăria  Roman  și  Consiliul  Local  Roman  şi  Asociaţia
Internaţională a Criticilor  Literari.  La această  manifestare  au participat  scriitori  şi
oameni de cultură din Japonia, Venezuela, Italia, Portugalia, Spania, Franţa, Albania
şi  România.  Tema  principală  abordată  a  fost  „1918  -  ANUL MARILOR  UNIRI
NAȚIONALE ÎN LITERATURA EUROPEI POSTBELICE”. 
-  Săptămâna  Europeană  a  Mobilității –  În  cadrul  Săptămânii  Europene  a
Mobilității  (16–22  septembrie),  administrația  locală  a  organizat  sâmbătă,  22
septembrie 2018, de la ora 17.00, un tur ciclist prin municipiul Roman. 
-  Competiția „Prima zi  de școală,  la Roman” lansată  de Primăria  municipiului
Roman pentru romașcanii care au dorit să-și împărtășească emoțiile primei zile de
școală,  s-a  încheiat  pe 25 septembrie  2018.  Câștigătorii  competiției  „Prima zi  de
școală,  la  Roman”  au  fost  invitați  joi,  27  septembrie  2018,  în  sala  de  ședințe  a
Primăriei municipiului Roman, pentru a lua parte la ședința ordinară a Consiliului
Local Roman și pentru a fi premiați de conducerea municipiului. 
- Dezvelire placă la Colegiul Național „Roman Vodă” – în data de 27 septembrie
2018 primarul Lucian Micu a dezvelit placa realizată la 95 de ani de la inaugurarea
Liceului de Fete Maria Sturdza și Ecaterina Cantacuzino, în prezent corpul B al
C.N.R.V.
-  Conferința  Capitalele  Tineretului  –  în  data  de  28  septembrie  2018,  primarul
Lucian  Micu  a  participat  la  Conferința  Capitalele  Tineretului  de  la  Cluj  Napoca,
alături de o parte din grupul de tineri romașcani care au prezentat conceptele propuse
pentru ca Municipiul  Roman să obțină titlul  de Capitala  Tineretului  din România
2019-2020.
-  Proiectul  „Teach  Through  Speech” organizat  în  Sala  „Nicolae  Manolescu-
Strunga”,  în perioada 29–30 septembrie 2018. Proiectul  marca Asociația Tineretul
ONU  din  România  -  Club  Roman,  unic  în  municipiul  Roman,  a  oferit  tinerilor
oportunitatea de a vorbi și dezbate despre probleme actuale ale comunității noastre,
fiind o platformă prin care aceștia își pot exprima ideile și soluțiile găsite la final de
zi, toate având la bază ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă).
- Eveniment cultural „Cine e Blecher?” organizat pe 30 septembrie 2018 în Piațeta
Max Blecher (lângă Casa de Cultură) din municipiul Roman. Evenimentul cultural
dedicat scriitorului romașcan Max Blecher a fost organizat de Echipa Blecher Fest și



Primăria  Roman,  cu  participarea  criticului  literar  prof.  univ.  Doris  Mironescu,  a
Comunității  evreilor  din  Roman,  a  Asociației  cultural-artistice  GONG,  alături  de
numeroși romașcani. Cu acest prilej a fost dezvelită și plăcuța informativă a Piațetei
Max Blecher.
-  Inaugurarea noului sediu al  Asociației  Copiilor Handicapați  Fizic Neamț în
data  de  1  octombrie  2018.  După  mai  multe  lucrări  de  renovare  realizate  de
administrația publică locală, dar și de părinții copiilor din asociație, interiorul sediului
a  fost  dotat  cu  aparatură achiziționată  în  colaborare cu specialistul  kinetoterapeut
Andreea Broască, managerul NeoKINETIC Recuperare Medicală. 
-  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. Primăria și Consiliul local au contribuit cu un
sprijin financiar pentru organizarea și sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor
Vârstnice 2018.
-  Depunere candidatură Roman - Capitala tineretului  – În data de 8 octombrie
2018 echipa Romanului a depus oficial candidatura finală pentru titlul de Capitală a
Tineretului din România 2019 – 2020. 
- Proiect Erasmus - În perioada 7-11 octombrie 2018, Liceul cu Program Sportiv
Roman a fost gazda celei de-a treia reuniuni transnaționale pentru profesori în cadrul
proiectului de parteneriat strategic Erasmus cu tema „Viață sănătoasă și oportunități
egale prin sport”. În data de 8 octombrie 2018, conducerea Primăriei municipiului
Roman s-a întâlnit cu delegația formată din 16 profesori din Spania, Italia, Grecia,
Portugalia, Letonia și Polonia, precum și cu profesorii liceului gazdă. 
-  Turism ecumenic la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva – Ca în fiecare an,
Primăria municipiului Roman a asigurat transportul gratuit pentru 150 de romașcani
care au dorit să meargă la Catedrala Mitropolitană din Iași ca să se roage la moaștele
Sf. Parascheva, sărbătorită pe 14 octombrie. 
-  Proiect Erasmus – Pe 17 octombrie 2018, primarul Lucian Micu a primit vizita
unui grup de elevi romașcani de la Clubul Copiilor Roman, care a însoțit o delegație
de  profesori  și  elevi  din  Germania,  Polonia,  Portugalia  și  Spania,  parteneri  în
proiectul Erasmus „Photo History – when past and present come together” (14 – 21
octombrie).
- Târgul Expofashion, ediția a IV-a organizat în perioada 24–28 octombrie 2018, în
centrul municipiului Roman, pe esplanada de la Statuia Roman Mușat. Evenimentul a
fost organizat de Camera de Comerț și Industrie Neamț, în colaborare cu Primăria
municipiului  Roman.  La acest  târg au fost  prezenți  47 de producători,  care  și-au
expus mărfurile într-un spațiu expozițional cu o suprafață totală de 650 mp. 
- Ziua Armatei  României – în data 25 octombrie 2018, a avut loc ceremonialul
militar-religios desfășurat în Cimitirul „Eternitatea” dedicat Zilei Armatei, la care a



participat  conducerea  Primăriei  Roman,  reprezentanți  ai  Parlamentului  României,
Garnizoana Roman,  Jandarmeria,  ISU Neamț,  veterani  de  război,  partide politice,
elevi, profesori și cetățeni ai municipiului. 
-  Proiect Erasmus - Conducerea Primăriei municipiului Roman a primit în data de
29 octombrie 2018 vizita unei delegații formată din profesori și elevi din 11 țări, parte
a  proiectului  „Regardons  les  rivieres  et  les  mares,  protegeons  les  ecosystemes
aquatiques  dulcicoles”,  derulat  de  Liceul  Tehnologic  „Vasile  Sav”.  Membrii
delegației au efectuat o vizită și la microhidrocentrala de pe râul Moldova.
-  Decorare  veterani  de  război -  Marți,  6  noiembrie  2018,  conducerea  Primăriei
municipiului  Roman  a  fost  prezentă  la  manifestarea  de  recunoaștere  a  meritelor
deosebite a doi dintre veteranii de război din Roman – colonel (r) Palade G. Costache
și plt. Adj. (r) Ostaci T. Ioan, în prezența colonelului Petre Croitoru, comandantul
Garnizoanei,  și  a  locotenentului  colonel  Marius  Dascălu,  comandantul  Centrului
Militar Județean Neamț. 
- Ziua Colegiului  Tehnic „Danubiana” – În data de 6 noiembrie 2018 Colegiul
Tehnic Danubiana  a  împlinit  44 de  ani  de  la  înființare.  Primarul  Lucian  Micu și
viceprimarul  Roxana  Iorga  au  fost  prezenți  la  momentul  de  sărbătoare  al  școlii.
Oaspeții Colegiului Tehnic „Danubiana” au fost întâmpinați cu pâine și sare de către
elevii care, fiind și în anul Centenarului, au îmbrăcat costumele tradiționale. 
-  Ședința  Consiliului  Consultativ  pe  Probleme  de  Tineret  Roman -   Pe  6
noiembrie 2018, la Primăria municipiului Roman a avut loc o nouă întâlnire de lucru
a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Roman, un bun prilej pentru a se
realiza  o  descriere  a  proiectului  candidaturii  Romanului  ca  oraș  finalist  pentru
Capitala Tineretului din România 2019–2020, dar și pentru depunerea candidaturilor
pentru stabilirea forului de conducere pentru anul următor. 
- În cadrul Galei Tineretului din România care a avut loc Baia Mare în data de 10
noiembrie  2018,  municipiul  Iași  a  fost  desemnat  câștigătorul  competiției  Capitala
Tineretului din România 2019-2020.  Municipiul Roman a pierdut, la o diferență de
un singur vot, șansa de a fi Capitala Tineretului pentru 2019-2020, dar a câștigat o
echipă mare de tineri care doresc să facă multe lucruri pentru ei, pentru cei ca ei,
pentru întreaga comunitate. 
-  Concertul  Orchestrei  Metropolitane  București -  Pe  11  noiembrie  2018,  în
grădinile  Arhiepiscopiei  Romanului  a  avut  loc  concertul  susținut  de  Orchestra
Metropolitană  București,  sub  bagheta  dirijorului  Daniel  Jinga,  cu  artiștii  Oana
Șerban, Liviu Indricău și Florena Radu. Evenimentul a fost organizat de Asociația
Municipiilor din România în parteneriat cu Primăria municipiului Roman. A.M.R. a
implementat proiectul  „Rapsodiem - De la geneză la CENTENAR”,  cofinanțat  de
Ministerul Culturii și Identității Naționale, care a avut ca obiectiv general Celebrarea
Centenarului României sub aspect cultural-artistic, prin realizarea a trei concerte în
trei municipii din România, susținute de Orchestra Metropolitană București. Intrarea
publicului  a  fost  liberă.  Primăria  Roman  a  sprijinit  financiar  realizarea  acestui
eveniment.
- Dezvelirea plăcii comemorative a prof. Dumitru D. Botez, Cetățean de Onoare
al Municipiului Roman – În data de 11 noiembrie 2018, pe strada Sucedava nr. 168,
acolo unde a trăit marele dirijor și compozitor Dumitru D. Botez, a fost dezvelită o



placă în memoria celui care a fost Maestru Emerit al Artei din Republica Populară
Română și pentru ale cărui merite Romanul l-a recompensat cu titlul de Cetățean de
Onoare al Municipiului Roman.
-  Simpozionul „Centenarul Războiului de reîntregire a neamului și anul Marii
Uniri,  privit  din perspectiva participării  directe a unor personalități militare,
culturale și ecleziastice din Roman” – 23 noiembrie 2018, cu participarea Pr. Dr.
Florin  Țuscanu,  prof.  Petru  Flenchea,  prof.  Dr.  Vasile  Ursachi,  Col.  (R)  Miluță
Aniculăesei.  Parteneri:  Primăria municipiului Roman,  Colegiul Național „Roman-
Vodă”.
-  Festivalul-concurs de muzică populară  „PLAIURI MUȘATINE”,  organizat în
Sala „Nicolae Manolescu-Strunga” a Primăriei Roman, în data de 27 noiembrie 2018,
parteneri: Clubul Copiilor Roman și Primăria municipiului Roman. Festivalul a reunit
elevii  din  Palatele  Copiilor,  Cluburile  Copiilor,  școlile,  liceele  și  grădinițele  din
județul Neamț și din țară, cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani. Festivalul s-a desfăşurat
pe două secţiuni: secțiunea folclor românesc şi secțiunea dedicată Centenarului Marii
Uniri,  cuprinzând cântece  patriotice  dedicate  zilei  de  1 Decembrie  1918.  Au fost
acordate diplome şi premii pentru cele două secţiuni, iar toţi concurenţii au primit
diplome de participare.  Această  manifestare a  fost  sprijinită financiar  de Primăria
Roman.
-  Proiecția de gală a filmului „MOROMEȚII 2”  - În cadrul Turneului național
cinematografic  al  filmului  „MOROMEȚII  2”,  Municipiul  Roman  a  fost  gazda
premierei de gală a filmului „MOROMEȚII 2”. În data de 29 noiembrie 2018, în Sala
„Nicolae  Manolescu-Strunga”  au  fost  organizate  trei  proiecții  de  film,  unde
romașcanii  au  putut  viziona  continuarea  uneia  din  cele  mai  iubite  și  apreciate
ecranizări  din  istoria  cinematografiei  românești.  Acest  proiect  cultural  major  s-a
înscris în seria de evenimente dedicate Centenarului României.
- Deschiderea Patinoarului – În data de 30 noiembrie 2018, de sărbătoarea Sfântului
Andrei,  primarul  Lucian  Micu  a  dat  startul  sărbătorilor  de  iarnă  și  a  deschis
patinoarul  amenajat  în  Piața  Roman Vodă.  De asemenea,  a  fost  aprins  iluminatul
ornamental din centrul orașului. Patinoarul a fost deschis publicului în perioada 30
noiembrie 2018 – 13 ianuarie 2019. 
- Ziua Națională a României – în data de 1 Decembrie 2018, administrația locală a
organizat o serie de manifestări prilejuite de Centenarul Primului Război Mondial și
al  Marii  Uniri.  La  manifestări  a  fost  prezentă  o  delegație  condusă  de  primarul
Gheorghe Anghel, din orașul Ștefan Vodă, Republica Moldova. La ora 11.00, în Sala
Unirii a Primăriei Roman a fost semnată Înțelegerea de Cooperare între Municipiul
Roman, România și orașul Ștefan Vodă, Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova.
Începând cu ora 12.00,  în Piața  Roman Vodă s-a  desfășurat  ceremonialul  militar-
religios dedicat  împlinirii  a  o sută de ani  de la Marea Unire. După ceremonial și
alocuțiunile oficialităților,  a  avut loc depunerea de coroane în Piața Roman Vodă,
urmată  de  o  paradă  militară  cu  personal  și  tehnică  din  dotarea  unităților  și
subunităților Ministerului Apărării Naționale, din Garnizoana Roman, precum și ale
Ministerului Afacerilor Interne (Poliție, Jandarmerie și ISU), SMURD, Ambulanță și
Poliția  Locală.  Manifestarea  s-a  încheiat  cu  un foc  de artificii  de  zi.  La sfârșitul



acestei  ceremonii,  conform  tradiției,  romașcanii  au  fost  invitați  la  corturile  din
parcarea Primăriei la o porție de mâncare tradițională și o băutură caldă.
- Târgul de iarnă s-a desfășurat în perioada 5–30 decembrie 2018, în Piața Roman-
Vodă, fiind organizat într-un parteneriat public-privat. Pe esplanada de la Statuie au
fost amplasate mai multe căsuțe unde s-au comercializat produse specifice iernii, un
punct de kurtos, un punct pentru vânzarea de murături, un punct de desfacere pentru
căciuli de blană și piele și un punct de desfacere pentru haine de blană și piele. De
asemenea, în vecinătatea patinoarului a fost instalat un mini-parc de distracții.
- În data de 8 decembrie 2018, primarul Lucian Micu a primit vizita unei delegații
de cadre didactice și bibliotecari din Republica Moldova însoțită de invitații din
cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași și de comitetul de organizare din cadrul
Muzeului de Istorie Roman. Această întâlnire a fost înscrisă în programul de activități
culturale dedicate Centenarului Marii Uniri, în cadrul proiectelor:  Muzee și Școli și
Patrimoniul cultural. Artă populară, tradiții și obiceiuri românești. 
-  Cupa Centenar – în luna decembrie 2018, în cadrul manifestărilor organizate de
administrația locală cu prilejul Centenarului: ARC PESTE TIMP: ROMÂNIA MARE
-  ROMAN  100,  Primăria  municipiului  Roman  a  organizat   „Cupa  Centenar”  la
disciplinele: minifotbal, înot, tenis de câmp, șah și fitness.
- Concertul de colinde al Coralei „Fantasia” – organizat în data de 14 decembrie
2018  la  Sala  „Nicolae  Manolescu-Strunga”.  Spectacolul  intitulat  „Sus,  la  poarta
Raiului” a inclus colinde româneşti,  precum şi o serie de cântece de Crăciun din
repertoriul  internaţional. Organizatori:  Centrul  pentru  Cultură  şi  Arte  „Carmen
Saeculare” Neamţ şi Primăria municipiului Roman.
- Inaugurarea „Muzeului Centenarului Războiului pentru Întregirea Neamului”
– a avut loc în data de 17 decembrie 2018, la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”,
fiind prezenți  ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și  Bacăului,  reprezentanţi  ai
Primăriei Roman, ai Direcţiei pentru Cultură Neamţ, arhitecți, muzeografi, ofițeri din
cadrul  Garnizoanei  Roman,  un  număr  important  de  preoți,  credincioși  și  elevi  ai
acestei  instituții.Proiectul  a  fost  finanțat  cu  suma  de  100.000  lei  din  bugetul
Ministerului Culturii și Identității Naționale și cofinanțat cu suma de 30.000 de lei de
la bugetul local al Municipiului Roman, la care s-au adăugat donații din partea altor
persoane.
-  Nunta  de  Aur -  În  data  de  18  decembrie  2018,  ca  în  fiecare  an,  Primăria
municipiului Roman a organizat un eveniment dedicat familiilor romașcane care, pe
parcursul anului 2018, au sărbătorit 50 de ani de căsătorie. Cu acest prilej,  58 de
familii care au sărbătorit în anul 2018 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.



- În data de 18 decembrie 2018 a avut loc  Festivalul  Minorităților Romașcane,
ediția  a  III-a,  în  Sala  „Nicolae  Manolescu-Strunga”,  cu  participarea  Uniunii
Armenilor din România, a Comunității elene din Roman, a Comunității evreilor din
Roman,  Comunității  rușilor  lipoveni,  Asociației  rromilor  romașcani,  Liceului
Teologic „Episcop Melchisedec”, în parteneriat cu Primăria municipiului Roman.
-  Concursul  „Spiritul  Crăciunului”  la  Roman –  a  fost  organizat  pe  grupul  de
Facebook al Primăriei Roman, unde romașcanii au putut trimite imagini cu modul în
care și-au împodobit locuința, balconul, casa, curtea, casa scării, vitrina sau locul de
muncă. Câștigătorii acestei competiții, desemnați pe baza celor mai multe aprecieri
primite din partea membrilor grupului, au fost premiați pe 19 decembrie 2018, în
cadrul ședinței festive a Consiliului Local Roman.
- Concertul de Crăciun al Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” Roman – organizat
în  data  de  19 decembrie  2018,  la  Sala  „Nicolae  Manolescu-Strunga”  a  Primăriei
Roman
-  Colindători  la  Primăria Roman –  în  data  de  20 decembrie  2018,  conducerea
administrației locale a întâmpinat grupurile de colindători de la Școala gimnazială
„Mihai  Eminescu”.  Colegiul  Național  „Roman  Vodă”,  Colegiul  Tehnic  „Miron
Costin”,  Casa  Vârstnicului  și  de  Comunitatea  Elenă  din  Roman  care  au  susținut
programe de colinde pe scena din  Sala „Nicolae Manolescu Strunga”.
-  Ziua  Eroilor  Revoluției a  fost  comemorată  în  data  de  22  decembrie  2018  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.
- Caleașca lui Moș Crăciun – Ca în fiecare an, Caleașca lui Moș Crăciun a ajuns în
mai multe cartiere din Roman, pentru a le aduce bucurii copiilor cuminți din oraș.
Aproximativ 1.000 de pachete cu cadouri au fost împărțite de Moș Crăciun pe 24
decembrie 2018.
- Festivalul de datini și obiceiuri „Roman Metropolitan”, ediția a IX-a a avut loc
în data de 29 decembrie 2018, începând cu ora 10.30, unde peste 400 de participanți
din Roman și zona Roman Metropolitan au defilat în paradă pe traseul Primărie –
strada Oituz – strada Cuza Vodă – Hotel Roman – Piața Roman Vodă. 
- Revelion 2019 - Mii de romaşcani au sărbătorit trecerea în Noul An 2019 printr-o
petrecere  organizată  de  Primăria  Municipiului  Roman  în  Piaţa  Roman-Vodă.
Spectacolul  de  Revelion  a  început  de  la  ora  21.00,  iar  pe  scena  din  centrul
municipiului au concertat: Paula Seling, Bere Gratis, talente locale, Adda & Band. La
miezul nopții, toți cei prezenți s-au putut bucura de un spectacol de artificii, urmat de
concertul interpretei Adriana Ochișanu. Ca-n fiecare an, participanții la petrecerea din
centrul municipiului au primit gustări și șampanie.

RELAŢII EXTERNE ȘI DE COLABORARE ÎN ANUL 2018



- În perioada 21–22  februarie 2018, primarul Lucian Ovidiu Micu a participat la
Forumul  Primarilor  și  la  Ceremonia  Convenției  Primarilor  de  la  Bruxelles,  un
eveniment  creat  la  nivelul  Uniunii  Europene  pentru  recunoașterea  și  sprijinirea
eforturilor depuse de autorităţile locale în implementarea politicilor privind energia
durabilă. În cadrul manifestării avut loc discuții pe tema investițiilor, a colaborării la
mai  multe  niveluri,  mobilitatea,  evaluarea  rezultatelor  obținute  în  implementarea
politicilor privind energia durabilă, precum și prezentarea noului Consiliu Politic al
Convenției
- În perioada 4–10  martie 2018 a avut loc vizita de lucru a primarului Lucian Ovidiu
Micu în Estonia și Olanda, în cadrul delegației Asociației Municipiilor din România,
având ca scop studierea experienței avansate a acestor țări în digitalizare, regenerarea
urbană, stabilirea de contacte cu organizațiile omoloage, precum și dezvoltarea unor
parteneriate  care  să  contribuie  la  promovarea  bunelor  practici  și  a  schimbului  de
specialiști și experiență în domeniile de interes comun.
- În perioada 27–29  mai 2018 a avut loc vizita delegației din Municipiul Roman
conduse  de  primarul  Lucian  Ovidiu  Micu,  în  orașul  Ștefan  Vodă  din  Republica
Moldova. Cu acest prilej s-au purtat discuții în privința condițiilor și termenilor legali
în  vederea pregătirii  semnării  documentelor  de înfrățire  și  parteneriat  între  orașul
Ștefan Vodă, din Republica Moldova și Municipiul Roman
- În perioada 30 noiembrie – 2 decembrie 2018 a avut loc vizita delegației orașului
Ștefan  Vodă  conduse  de  primarul  Gheorghe  Anghel,  Republica  Moldova  în
Municipiul Roman, organizate cu prilejul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la
1918 la  Roman.  Cu această  ocazie,  în  data  de 1 decembrie  2018 a  fost  semnată
Înțelegerea de Cooperare între Municipiul Roman, România și orașul Ștefan Vodă,
Raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova.

RELAȚIA CU MASS-MEDIA
Activităţile  şi  investiţiile  realizate  în  anul  2018  în  cadrul  și  cu  sprijinul

Primăriei  municipiului  Roman  au  fost  reflectate  pe  larg  în  mass-media  locală,
judeţeană,  regională  şi  naţională,  materialele  astfel  elaborate  contribuind  la
informarea cetățenilor și la o permanentă transparenţă a actului administrativ. În acest
scop, pentru anul 2018 au fost eliberate 24 acreditări, pentru tot atâtea instituții de
presă de nivel  local,  regional,  național,  reprezentând publicații  print  sau/și  online
precum și canale TV locale sau/și cele regionale și naționale cu corespondenți în zona
Romanului. 

În cursul anului 2018 în presa print/online locală, regională și centrală, pe lângă
cele circa 70 de anunțuri informative, au mai apărut numeroase materiale ample -
reportaje în presa scrisă, advertoriale în presa online și emisiuni TV - în cadrul cărora
au fost reliefate acțiunile și activitățile inițiate și susținute de Primăria municipiului
Roman precum cele privind relația cu cetățenii, derularea proiectelor investiţionale şi
de atragere de fonduri din surse externe, desfășurate de-a lungul anului 2018, la fel ca
și alte acțiuni legate de implementarea și finalizarea unor proiecte de interes public
local. 

De  asemenea,  săptămânal,  au  fost  organizate  conferinţe  de  presă  în  cadrul
cărora conducerea administraţiei locale a prezentat informaţii cu privire la lucrările



curente,  investiţiile,  activităţile  şi  evenimentele  desfăşurate  cu  implicarea
municipalităţii.  Astfel,  reprezentanţii  mass-media  au  avut  în  mod  constant  la
dispoziţie o cale directă de a adresa întrebări și de a obţine răspunsuri utile pentru
informarea cetăţenilor  care,  la  rândul lor,  au la  dispoziție  în mod constant  site-ul
www.primariaroman.ro unde  și  în  anul  2018 au  fost  prezentate  on-line,  constant,
informări,  proiecte  şi  activităţi  ale  administraţiei  locale,  în  toate  aceste  ocazii
asigurându-se reprezentarea conducerii  administrației  publice locale  și  a  Primăriei
municipiului  Roman  în  contextul  prezentării  mesajelor  acestora,  a  informărilor
așteptate mereu de către cetățeni, precum și a informațiilor de la diverse activități și
evenimente demarate sau/și susținute de Municipiul Roman.

PREMII NAŢIONALE ÎN ANUL 2018
Conducerea administrației locale romașcane și echipa coordonată de aceasta și-

au certificat profesionalismul și calitatea prin premiile câștigate în anul 2018.
În data de 25 octombrie 2018, la Brașov a avut loc cea de-a XIV-a ediţie a

Galei  Administraţie.ro,  eveniment  anual  dedicat  în  exclusivitate  administraţiei
publice centrale şi locale din România, specialiştilor, autorităţilor şi profesioniştilor
din domeniu. În cadrul Galei a fost reconfirmată valoarea muncii depuse de echipa
Primăriei municipiului Roman, primarul Lucian Micu primind  Premiul cel mare la
categoria „Proiecte de urbanism” pentru realizarea parcului Jora. 

În data de 12 noiembrie 2018, la Ateneul Român a avut loc Gala Asociației
Municipiilor  din  România,  unde  Municipiul  Roman  a  fost  nominalizat  la  două
categorii, iar primarul Lucian Micu a primit un Premiu special, dedicat Centenarului.
Romanul  este  un  oraș  care  își  respectă  înaintașii  și  știe  să  pună  în  valoare
personalitățile care au promovat cultura și  identitatea la nivel  național  și  chiar pe
întreg mapamondul. 

BIROUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ I.T. ȘI BAZE DE DATE
În cursul anului 2018,  Biroul administrare infrastructură I.T. și baze de date

(BAIITBD) a întreprins următoarele activități:
- Schimbarea site-ului https://primariaroman.ro/, trecând la o tehnologie mai nouă ce
ne permite o mai bună securizare a site-ului web (inclusiv prin trecerea de la „http” la
„https”),  compatibilitate  cu diferite  feluri  de conținut  multimedia,  indexare pentru
căutare de conținut în site.
-  Instalarea unei camere web ce transmite live (inclusiv pe site-ul nostru)  diverse
activități: Piața Roman Vodă, patinoar, ștrand.
- Realizarea inventarului general al mijloacelor de calcul din cadrul primăriei. Acesta
a presupus vizita angajaților BAIITBD la fiecare utilizator și întocmirea unei fișe de
inventar cu situația reală.
-  Realizarea  unei  aplicații  de  inventariere  a  echipamentelor,  utilizatorilor,
intervențiilor efectuate la utilizatori și a mentenanței mijloacelor de calcul: EUMI. În
această aplicație s-au introdus datele culese în urma inventarierii.
-  Trecerea  la  un  sistem de  ticketing  pentru  afișările  pe  site,  eliminându-se  astfel
problemele de comunicare dintre diverse compartimente și BAIITBD.

http://www.primariaroman.ro/
https://primariaroman.ro/


- Efectuarea de lucrări de întreținere / extindere la rețeaua ethernet a primăriei. S-au
schimbat  switch-urile  vechi  fără  management,  cu  altele  noi  cu  management,  la
majoritatea  echipamentelor  de  rețea  s-au  instalat  UPS-uri  pentru  a  le  proteja  de
întreruperile dese din rețeaua electrică.
-  Extinderea  rețelei  wireless  Roman  –  wireless  gratuit prin  montarea  unor  noi
echipamente.
- S-a ținut legătura cu dezvoltatorul Industrial Software SRL cu privire la etapele de
dezvoltare  software  pentru  cele  două soluții  software  ce  au  fost  implementare  în
cadrul primăriei: aplicația City-Care (raportare on-line de incidente din Municipiul
Roman de către cetățeni) și  aplicația Rezervare Căsătorii  (aplicație de rezervare a
datei oficierii căsătoriei).
- BAIITBD a efectuat intervenții software și hardware la utilizatori și a depus eforturi
pentru  a-i  instrui  în  vederea  folosirii  corecte  a  resurselor  informatice  din  cadrul
primăriei.
- La solicitarea D.I.T.L. s-au făcut 131 uniri de roluri, s-au verificat, listat și transmis

95 de confirmări pentru plată electronică (fiecare confirmare conține centralizator și

un număr cuprins între 7 și 60 de plăți electronice).



       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.

 ACTIVITATEA DE CONSTATARE
Activitatea de constatare s-a efectuat în principal prin:

Efectuarea de misiuni independente
Angajaţii Poliţiei Locale au participat la un număr de 2.825 misiuni planificate

(conform planificării zilnice) de asigurare a ordinii şi liniştii publice:
-  patrule mixte pedestre şi auto, în zone cu caracter criminogen ridicat;
-  supravegherea  Parcului  Municipal,  supravegherea  părculeţelor  de  joacă  pentru
copii,  a  spaţiilor  verzi  amenajate  şi  a  locurilor  de  agrement  pentru  a  preveni
producerea unor fapte antisociale;
- asigurarea fluenţei traficului, supravegherea traseelor de deplasare şi a zonei pentru
prevenirea  producerii  de  fapte  antisociale  la  Colegiul  Naţional   „Roman  Vodă”,
Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Colegiul Tehnic „Danubiana”, Liceul Tehnologic
„Vasile  Sav”, Şcoala  Gimnazială  „Mihai  Eminescu”,  Şcoala  „Calistrat  Hogaş”,
Şcoala Gimnazială „Cuza Vodă”;
-  acţiuni  de  fluidizare  a  traficului:  cortegii  funerare,  lucrări  deszăpezire,  lucrări
„ApaServ”,  tăieri  copaci,  blocaje  trafic  rutier, accidente  rutiere,  toaletări  arbori,
lucrări remontare cabluri rupte pe E 85,  acţiune Pompieri fdt. Păcii, str. Bogdan
Dragoş (zona  DCA) –  lucrări  demolare,  efectuări  marcaje  rutiere,  montarea
unui stâlp de iluminat - giratoriu Dedeman, lucrări reparaţie carosabil, lucrări de
restaurare  a  unui  acoperiş  de  bloc(str.  Oituz),canal  fără  capac  în  carosabil,
nesemnalizat – str. Ştefan cel Mare, lucrări reparaţii trecere cale ferată E85;
- monitorizare  zonelor Piaţa Centrală, Piaţa Smirodava, Cimitir Eternitatea, str.
Ştefan  cel  Mare,  Pietonal  Ştefan  cel  Mare,  str.  Victor  Hugo  (zona  Şcolii
Gimnaziale  Roman  Muşat),  str.  Ecaterina  Teodoroiu,  str.  Maramureş,
Ştrand,Aleea Iasomniei, zona Şcolii Gimnaziale ,,Carol I”), str. Bogdan Dragoş, str.
Narciselor,  str.  Aleea Revoluţiei,  str.  C.D.Gherea,  str.  Anton Pann, zona gang
Hotel  Central,  str.  Smirodava,  str.  T.Vladimirescu,  Complex  Moldova,  str.
Vasile Lupu, str.  Vasile Alecsandri,  Parc Municipal, zona bd. Republicii  – str.
Banatului – str. Albă Iulia, str. Fabricii, cartier Danubiana pe timpul nopţii,  str. Petru
Aron, str. Aprodu Arbore, str. I.I. De la Bradstr. Spiru Haret,  zona centrală –
măsuri de prevenire  a faptelor antisociale;
- monitorizare zona „Tic-Tac” - prevenire activităţi piraterie;
- verificare centre fier vechi;



-  asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice  şi,  după  caz,  fluidizarea  traficului  rutier  la
diverse acţiuni („Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor”, Mica Unire,
„40 de  Zile  pentru  Viaţă”,  şedinţe  Adunare  Generală  Asociaţia  de  Proprietari,
competiţii  sportive  organizate  la  Stadion  „Moldova”  şi  la  Sala  Polivalentă,
evenimentul ciclist ,,MTB Roman – Maraton” ediţia I, evenimentul ,,Bucurie în
mişcare” ediţia a VII-a, Ziua Europei, Ziua Independenţei, Ziua Eroilor, Zilele
Municipiului Roman, Maratonul Păcii, Parada Absolvenţilor, Blecher Fest 2018,
procesiuni religioase organizate de trei parohii de rit catolic, activităţi din cadrul
Campionatului  Naţional  Şcolar  de  Orientare  Sportivă  organizate  în  Parcul
Municipal şi în Ştrand, marş organizat de grupul de iniţiativă civică „Împreună
pentru  A8”  şi  Asociaţia  „Moldova  vrea  autostradă”,„Ziua  Apei”,  „Ora
Pământului”,  „Marşul  pentru  viaţă”,  procesiuni  religioase  organizate  de
Bisericile  de  rit  catolic  cu  ocazia  Floriilor  şi  Paştelui,  Târgul  de  Paşte,
procesiune   - „Învierea Domnului”, Festivalul Dance Art Competition, Hram
Biserica  de  rit  catolic  –  cartier  Favorit,  „Ziua  Veteranilor  de  Război”  ,
spectacolul organizat în cadrul Turneului Naţional ,,România în Sărbătoare”, turul de
biciclete dedicat Centenarului Marii Uniri – evenimentul ,,Pedalăm pentru România”,
dezvelirea plăcii comemorative Ion Ionescu de la Brad, examenul de Bacalaureat –
Colegiul Tehnic ,,Petru Poni”, Liceul Tehnologic ,,Vasile Sav”, Festivalul istoric al
României – Zargidava,  petrecere în Ştrand.Caravana TIFF, Bâlci 2018, Festivalul
Internaţional de Folclor „Ceahlăul”, Bâlci 2018, Festivalul Internaţional de Folclor
„ Ceahlăul”, petrecere cu spumă – Ştrand, parada moto „Alege Viaţa”, Festivalului
Tradiţional al Meşteşugarilor – Zilele Diasporei, Ziua Pompierilor din România, tur
ciclist  organizat  în cadrul Săptămânii  Mobilităţii  Europene, eveniment „Cine
este  Blecher?”,  tur  ciclist  de  tip  „Masa  critică”  ,  caravana  de  informare  –
referendum, Ziua Armatei, activităţi prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale a
României, Caravana Moş Crăciun, Festivalul de Datini şi obiceiuri, Revelion
2019);
- monitorizarea părculeţelor de joacă pentru copii şi a zonelor verzi amenajate  pe str.
T.Vladimirescu, fdt. Păcii, str. Anton Pann, Aleea Revoluţiei, zona creşa Smirodava,
zona Ayalaltă, Casa Sergiu Celibidache, părculeţ Marom, părculeţ Bl. 32 – bd. Roman
Muşat, gang fost Cinematograf Unirea;
-  monitorizare  bd.  Roman  Muşat  (zona  Sala  Sporturilor),  str.  C.D.Gherea  (zona
Starea Civilă), str. Dumitru Martinaş şi cartier Danubiana pe timpul nopţii – măsuri
de prevenire a a faptelor antisociale;
- controale periodice – verificare mod respectare program funcţionare cafenea
din zona centrală, verificare parazăpezi – Varianta Ocolitoare Est;
-  asigurarea ordinii şi liniştii publice la examenele de Bacalaureat; 
- identificarea persoanelor fără adăpost şi transportarea acestora către Casa Speranţe;
-  sprijin  acordat  angajaţilor  Direcţiei  Administraţia  Pieţelor  pentru  înştiinţarea
producătorilor  din Piaţa  Mare de  intrare  în  legalitate  conform noilor  reglementări
provenite de la Direcţia Agricolă;



- monitorizarea zonelor: Cartierul Primăverii,  Aleea Revoluţiei şi str. Ogoarelor,
varianta Vest ,  zona Podul de Fier, str.  Islazului, str.  Teiului,  str.  Tirului, str.
Nicolae Bălcescu,  str. Maramureş, str. Albă Iulia, str. Banatului, str. Islazului, str.
Narciselor,  str.  Anton  Pann  bl.  40  pentru  prevenirea  depozitării
gunoaielor/deşeurilor rezultate din construcţii şi respectarea normelor legale;
-  sprijin  acordat  angajaţilor  Rossal  şi  Locato  în  desfăşurarea  unor  activităţi
specifice;
-  acţiune  organizată  împreună  cu  primăria,  de  verificare  a  atestatelor  de
producător a comercianţilor din Piaţa Centrală, Piaţa Smirodava;
- asigurarea ordinii şi liniştii publice la Casa Căsătoriilor;
- acţiune împreună cu Poliţia Municipiului Roman pe linie de circulaţie rutieră
în parcare Kaufland;
- sprijin acordat Poliţiei Mun. Roman în prinderea unui grup de minori (cu vârste
cuprinse între 9 – 16 ani) suspecţi de furt, în Parcul Municipal Roman;
- patrulare periodică str. Maramureş – zona imobilului nr. 77 afectat de explozie, în
vederea prevenirii furturilor din imobil;
- verificarea autorizaţiilor de funcţionare a 13 (treisprezece) societăţi comerciale;
- verificarea programului de funcţionare a agenţilor economici din Cartierul Nicolae
Bălcescu, Cartierul Favorit;
-  monitorizarea  str.  Griviţei,  str.  Vasile  Lupu  pentru  prevenirea  circulaţiei
autovehiculelor mai grele de 3,5 tone;
- sprijin acordat angajaţilor SVSU pentru îndepărtarea tencuielii care cădea  de la bl.7
str. Bogdan Dragoş intersecţie cu str. Ecaterina Teodoriu;
- sprijin acordat Poliţiei Naţionale pe timpul desfăşurării unei razii la bl.40 de pe str.
Anton Pan;
- sprijin acordat angajaţilor Apelor Române în desfăşurarea unor activităţi specifice p
e malul râului Şiret;
- verificarea unui nr. de 34 autoturisme echipate TAXI pe raza municipiului pe linie
de piraterie;
-  monitorizarea zonelor Podul de Fier şi Pod Gâdinţi – verificarea debitelor râurilor
Moldova şi Siret în vederea prevenirii inundaţiilor; 
-  sprijin acordat Poliţiei  mun.  Roman – asigurarea zonei str.  Viitorului nr.  9
(persoană decedată);
- prinderea în flagrant a numitului S.G.M. (27 ani din Roman) în timp ce sustrăgea
bunuri (profile metalice, ţevi calorifere) din sediul fostei secţii de psihiatrie de pe bd.
Roman Muşat – asigurarea zonei şi predarea acestuia la Poliţia Mun. Roman;
- urmărirea infractorilor (trei), depistarea bunurilor şi asigurarea zonei str. 8 Martie –
furt trenuleţ Parcul Municipal -  caz preluat de Poliţia Municipiului Roman;
-  predarea  numitului  A.P.  (22  ani,  domiciliat  în  Paşcani)  Poliţiei  Mun.  Roman –
distrugere şezlong Ştrand prin lovituri repetate cu piciarele, scandal, injurii;
-  asigurarea perimetrului bl. 18 de pe bd. Roman Muşat – lucrări decopertare
acoperiş;
- asigurarea zonei (str. Ecaterina Teodoroiu) – sesizare 112 – persoană căzută în
casă,



- însoţirea pelerinilor la „Sf. Paraschiva”.
- măsuri de ordine şi fluidizare trafic – evacuare str. Petru Aron nr.12;
- identificare şi contactare minor ce beneficiază de măsură de protecţie specială
- plasament temporar (solicitare DGASPC Neamţ);
-  măsuri  ordine  publică  –  str.  Fabricii  –  distribuţie  material  lemnos,
Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului – concert.

Activitatea Poliţiei Locale pe parcursul anului este concretizată  prin:

Cerşetori găsiţi şi sancţionaţi contravenţional = 113,
Infractori prinşi şi predaţi Poliţiei Mun.Roman = 5 (suspecţi furt,  spargeri),
Reclamaţii şi sesizări rezolvate =  2.621  primite prin dispeceratul Poliţiei Locale.
Amenzi  aplicate =  4.115 (patrumiidouăsutecincisprezece) în valoare de  765.385
lei  din care:

1.  HCL nr.  133/2009 M  = 2.804 în valoare de 485.275 lei (regulament de
gospodărire a municipiului Roman);
2.  Legea  nr.  61/1991 R  = 562 în  valoare  de  146.640 lei   (ordine  şi
siguranţă publică);
3. HCL nr.  220/2018  =  120 în valoare de 12.200 lei  (regimul  juridic,
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare);
4. HG  nr.  1391/2006  =  117  în  valoare  de  36.690  lei  (regulament  de
aplicare a normelor privind circulaţia pe drumurile publice);
5. OUG nr.  195/2002 = 7  în valoare de  2.030 lei   (privind circulaţia pe
drumurile publice);
6. Legea nr.  448/2006 =  3 în valoare de 3.000 lei (privind protecţia  şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap);
7. Legea nr. 349/2002 =  7  în valoare de  850 lei  (pentru prevenirea şi
combaterea efectelor consumului produselor din tutun);
8. HCL nr.  101/2012  = 476  în  valoare  de  36.500  lei  (regimul  juridic,
întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare);
9. HCL nr. 20/2004 = 10  în valoare de 3.100 lei  (reglemetare colectare de
fonduri pe raza mun. Roman;
10. Legea nr. 50/1991 R = 4 în valoare de  4.000 lei (autorizarea executării l
ucrărilor de construcţii);
11. HCL nr.12/2008 M = 27 în valoare de  7.600 lei (regulament privind act
ivitatea de taximetrie);
12. HCL nr. 51/2014 = 34  în valoare de 3.600 lei  (regulament privind deţi
nerea câinilor cu stăpân);
13. HCL nr. 102/2012 = 17  în valoare de   4.900 lei (regulament părculeţe
de joacă); 
14. HCL nr. 111/2010 = 11 în valoare de 6.000 lei (reglementarea activităţil
or comerciale şi de prestări servicii pe raza municipiului);
15. HCL nr. 85/2015 = 1 în valoare de 100 lei (privind regulamentul de orga
nizare şi funcţionare al  Complexului “Moldova”);



16. Legea nr. 145/2014 (măsuri de reglementare a pieţei produselor din secto
rul agricol) = 2 în valoare de 500 lei;
17. O.U.G. 195/5005 (privind protecţia mediului) = 1 în valoare de 3.000 le
i;
18. Legea nr. 12/1990R = 2 în valoare de 1.000 lei (comerţ ilicit);
19. HCL nr. 103/2014 = 4 în valoare de 2.000 lei (privind circulaţia autoveh
iculelor aparţinând şcolilor de şoferi cu cursanţi);
20. Legea nr. 211/2011 R = 4 în valoare de 5.000 lei (privind regimul deşeu
rilor);
21. O.G. nr. 99/2000 R = 1 în valoare de 400 lei (privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă).

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)   = 2.604  sancţiuni  contravenţionale  în
valoare 441.800 lei;
 parcarea autovehiculelor pe bd-ul Roman Muşat, pe prima bandă de circ
ulaţie (art.7 lit.e) =  26 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.700 lei 
 depozitarea gunoaielor menajere înafara locurilor special amenajate (art.
2 lit.a) = 51 sancţiuni contravenţionale în valoare de 12.100 lei;
 neasigurarea încărcării şi etanşării corespunzătoare a vehiculelor ce efect
uează transportul diferitelor materiale, pentru a preîntâmpina împrăştierea lor î
n timpul transportului şi murdărirea sau degradarea domeniilor publice (art.5 li
t.c) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 300 lei;
 circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în zone interzise de lege (art.7
lit.d) = 23 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.100 lei;
 aruncarea zăpezii din curţi pe străzi şi trotuare (art.1 lit.m) = 1 sancţiune co
ntravenţională în valoare de 300 lei ;
 depozitare de pământ, moloz, betoane şi resturi de materiale pe raza municipiu
lui în afara locurilor special amenajate în acest scop(art.3 lit.c) = 1 sancţiune cont
ravenţională în valoare de 500 lei ;
 păşunatul în parcuri, pe zonele verzi, pe malurile râurilor sau pe străzile
municipiului (art.8 lit.b) = 7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.100 l
ei;
 nerespectarea obligaţiei de a întreţine în stare corespunzătoare clădiril
e, prin  înlocuirea geamurilor  sparte (art.1 lit.f) = 1 sancţiune contravenţiona
lă în valoare de 500 lei ;
 ocuparea unei locuinţe din fondul locativ de stat fără contract de închirie
re (art.2 lit.u) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 100 lei;
 distrugerea spaţiilor verzi amenajate pe domeniul public (art.8 lit.f) = 3 s
ancţiuni contravenţionale în valoare de 300 lei;
 aruncarea cojilor rezultate din consumul de seminţe, pe jos (art.2 lit.i) =
34 sancţiuni contravenţionale în valoare de 9.950 lei;



  păstrarea în suprafaţa locativă de mărfuri sau alte bunuri care, prin mirosul ce
îl degajă, deranjează pe ceilalţi locatari (art. 2 lit. k) = 1 sancţiune contravenţ
ională în valoare de 300 lei;
 nerespectarea normelor de ordine şi curăţenie în localuri, spaţii de depoz
itare, curţi, grădini şi alte terenuri avute în folosinţă (art.1 lit.d) = 10 sancţiuni
contravenţionale în valoare de 4.350 lei;
 neîncheierea contractului cu societatea profil salubritate (art.1 lit.h) = 3 s
ancţiuni contravenţionale în valoare de 900 lei;
 lipirea afişelor în alte locuri decât pe panourile de afişaj (art. 2 lit. m) = 2
sancţiuni contravenţionale în valoare de 450 lei ;
 distrugerea, degradarea sau murdărirea stâlpişorilor de blocare acces mo
ntaţi pe domeniul public său privat (art. 2 lit.v) = 1 sancţiune contravenţional
ă în valoare de 300 lei;
 montarea bătătoarelor de covoare la o distanță mai mică de 6metri, de fer
estrele locuințelor (art.2 lit.e) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 3
00 lei.
 scăldatul în locuri neautorizate (art. 2 lit.w) = 4 sancţiuni contravenţion
ale în valoare de 650 lei;
 tăierea, fără drept, a arborilor, puieţilor (art.8 lit.g) = 3 sancţiuni contra
venţionale în valoare de 225 lei.
 vânzarea produselor pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonilor (art.4 l
it.i) = 19 sancţiuni contravenţionale în valoare 1.200 lei;
  depozitarea ambalajelor în pieţe, târguri, oboare şi în alte locuri decât cele sta
bilite şi care împiedică circulaţia normală (art.4 lit.k) = 1 sancţiune contravenţio
nală în valoare de 50 lei.
 comercializarea altor produse decât cele aprobate în piețele agroalimenta
re (art. 4 lit.a) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 600 lei;
 nerespectarea obligaţiei de a-şi arunca resturile menajere doar în euro-pu
belele aferente spaţiului comercial în care îşi desfăşoară activitatea = sancţiune
contravenţională în valoare de 1.000 lei;
 comercializarea produselor de origine animală în alte locuri decât cele sp
ecial amenajate (art.4 lit.c) = 1 sancţiune contravenţională în valoare 400 le
i;
 lăsarea nesupravegheată a animalelor pe spaţiul public şi privat în scopul de a
circula sau păşuna (art. 2 lit. d) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 3
00 lei ;
 depozitarea materialelor de orice fel (utilaje, materiale de construcţii, mă
rfuri, mese, grătare, containere etc.) pe domeniul public său privat al municipal
ităţii (art. 2 lit.o) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 500 lei.

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

 proferare de injurii, acte obscene în public, ameninţări (art.2 pct.1) = 52
sancţiuni contravenţionale în valoare de 17.150 lei;
 neprezentarea la sediu, la cererea justificată a organelor de ordine (art.2
pct.31) = 336 sancţiuni contravenţionale în valoare de 90.490 lei;



 cerşetorie (art.2 pct.3)  = 113 sancţiune contravenţională în valoare de
20.200 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;
 solicitarea  intervenţiei  organelor  de  menţinere  a  ordinii  publice,  fără
motiv întemeiat (art.2 pct.11) = 2  sancţiuni contravenţionale în valoare de
200 lei;
 tulburarea  fără  drept  a  liniştii  locuitorilor  prin  producere de zgomote
(art.2 pct.25) = 13 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.800 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) = 13 sancţiuni contravenţionale în valoare de 6.500 lei;
 tulburarea liniştii  locatarilor între orele 22,00 - 8,00 şi  13,00 – 14,00
(art.2 pct.26) = 2  sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.000 lei;
 consum  de  băuturi  alcoolice  în  locuri  publice  (art.2  pct.23) =  21
sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.800 lei;
 provocare/participare  la  scandal  (art.2  pct.24) =  4  sancţiuni
contravenţionale în valoare de 800 lei;
  consumul băuturilor alcoolice în vecinătatea  unei unităţi de învăţământ
şi educaţie (art.2 pct.21) = 1 sancţiune contravenţională în valoare de 200 le
i;
 nesupravegherea, de către părinţi, a minorilor care cerşesc (art.2 pct.33)
= 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 600 lei;
 aruncarea asupra unei persoane cu obiecte de orice fel (art.2 pct.4) = 2
sancţiuni contravenţionale în valoare de 400 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)   = 112 sancţiuni  contravenţionale în
valoare 9.300 lei;
 parcare neplătită sau neexpunerea tichetului de parcare la loc vizibil pe
bordul  maşinii,  în  parcările  publice  cu  plată  (art.13  lit.d) =  338  sancţiuni
contravenţionale în valoare de 25.450lei;
 parcarea autoturismelor pe zonele haşurate/locurile speciale pentru perso
ane cu dizabilităţi  (art.14 lit.d) = 26 sancţiuni contravenţionale în valoare de
1.750 lei. 

La HCL 220/2018   s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:
 ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism, fără acordul
titularului  de  contract  (art.10  alin.7)   = 45  sancţiuni  contravenţionale  în
valoare 5.350 lei;

staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare, în situaţia în care durata de parc
are pentru care a fost achitat tichetul a fost depăşită, parcare neplătită sau neex



punerea tichetului de parcare la loc vizibil pe bordul maşinii (art.14 lit.d) = 75 s
ancţiuni contravenţionale în valoare de 6.850 lei.

    La Legea nr. 349/2002M  s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale pentru:
 fumatul în locurile de joacă pentru copii (art.3 alin.1)  = 7 sancţiuni
contravenţionale în valoare 850 lei. 

      La H.G. nr. 1391/2006   s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale pentru:
 circulaţia  participanţilor  la  trafic  pe  sectoarele  de  drum  public  la
începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul (art. 111)  = 12
sancţiuni contravenţionale în valoare 4.495 lei;
 oprirea  voluntară  a  vehiculelor  în  zona  de  acţiune  a  indicatorului
"Oprirea interzisă" (art. 142 lit.a) = 71 sancţiuni contravenţionale în valoare
21.190 lei;
 oprirea voluntară a vehiculelor în staţiile mijloacelor de transport public
de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea (art. 142
lit.g) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare 580 lei;;
 oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin
de 25 m înainte şi după acestea (art. 142 lit.e) = 23 sancţiuni contravenţionale
în valoare 6.815 lei;
 oprirea  voluntară  a  vehiculelor  pe  trotuar,  în  situaţia  în  care
administratorul  drumului  public  nu  a  executat  amenajări  speciale  pentru
aceasta (art. 142 lit.n) = 4 sancţiuni contravenţionale în valoare 1.160 lei;
 traversarea drumului public, de către pietoni, prin alte locuri decât cele
permise (art. 167 lit.a) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare 580 lei;
 circulaţia  participanţilor  la  trafic  pe  trecerile  la  nivel  cu  calea  ferată
curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după acestea (art. 142 lit.b)
= 1 sancţiune contravenţională în valoare 290 lei;
 circulaţia participanţilor la trafic fără respectarea normele referitoare la
masele  totale  maxime  autorizate  şi  admise  şi/sau  la  dimensiunile  maxime
admise  de  autoritatea  competentă  pentru  autovehiculele  conduse  (art.  147
pct.2) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare 580 lei.

          La O.U.G. nr. 195/2002 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 oprirea sau staţionarea vehiculului pe partea carosabilă fără să fie aşezat
lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt
mijloc  de  semnalizare  nu  se  dispune  altfel  (art.63  pct.5) =  7  sancţiuni
contravenţionale în valoare de 2.030 lei.

      La Legea nr. 448/2006 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 parcarea  altor  mijloace  de  transport  pe  locurile  de  parcare  adaptate,
rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap
(art. 100 lit.f) = 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de 3.000 lei.



La HCL nr. 20/2004     s-au aplicat  sancţiuni contravenţionale pentru:
 colectare de fonduri fără avizul Primarului Mun. Roman (art.1) = 10 san
cţiuni contravenţionale în valoare de 3.100 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)  = 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.000
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) = 17 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.900 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) = 10 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.700 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) =  34   sancţiuni
contravenţionale în valoare de 3.600 lei.

La HCL nr. 102/2012  s-au aplicat sancţuni contravenţionale pentru:
 fumat  în  spaţiul  de  joacă  amenajat  pentru  copii  (art.5  lit.  g)   = 5
sancţiuni contravenţionale în valoare 1.000 lei;
 nerespectarea obligaţiei  de a păstra curăţenia în spaţiile de joacă prin
aruncarea  cojilor  de  seminţe  pe  jos  (art.5  lit.d) =  12  sancţiuni
contravenţionale în valoare de 3.900 lei.

La HCL nr. 111/2010 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 desfăşurarea de activităţi comerciale fără a deţine autorizaţie (art.23.9) =
7 sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.000 de lei;
 nerespectarea  amplasamentului,  a  suprafeţei  ocupate  (art.23.2) =  1
sancţiune contravenţională în valoare de 500 de lei;
 efectuarea  de  activităţi  de  comerţ  fără  a  deţine  acordurile  şi  avizele
legale obligatorii (art. 20 lit. b)= 3 sancţiuni contravenţionale în valoare de
1.500 lei.

      La HCL nr. 85/2015 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 nefolosirea locurilor special amenajate pentru satisfacerea necesităţilor fi
ziologice (art.25 lit.h) = 1 sancţiune contravenţională în valoare 100 lei.

     La Legea nr. 145/2014 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 nerespectarea  obligaţiei  de  a  afişa  la  locul  de  vânzare   eticheta  de
produs, care conţine informţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de



origine,  data  obţinerii  produsului  și  preţul  de  vânzare  (art.14  alin.3) =  2
sancţiuni contravenţionale în valoare de 500 lei.

          La O.U.G. nr. 195/2005 s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 nerespectarea  obligaţiei  de  a  nu  degrada  mediul  prin  depozitări
necontrolate  de  deşeuri  de  orice  fel  (art.96  pct.15) =  1  sancţiune
contravenţională în valoare de 3.000 lei.

La Legea nr. 12/1990 R  s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 vânzarea ambulantă de mărfuri în alte locuri decât cele autorizate (art.1
lit.b) = 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.000 lei.

          La O.G. nr. 99/2000 R s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 nerespectarea obligaţiei de a afişa orarul de funcţionare la intrarea în
unitate, în mod vizibil din exterior (art.9) = 2 sancţiuni contravenţionale în
valoare de 1.400 lei.

La HCL nr. 103/2014  s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 instructori  care  circulă  cu  autoturisme  „Şcoală”  ,  cu  cursanţi  şi  nu
respectă  itinerariile  ori  programul  de  circulaţie  (art.1) =  4  sancţiuni
contravenţionale în valoare de 2.000 lei.

La Legea nr. 211/2011 R  s-au aplicat sancţiuni contravenţionale pentru:
 eliminarea  deşeurilor  în  afara  spaţiilor  autorizate (art.19  alin.4) =  4
sancţiuni contravenţionale în valoare de 5.000 lei.

- Avertismente  scrise  aplicate   = 1.069  (unamieşasezecişinouă),  şi
anume :

1.   H.C.L.  nr.  133/2009 M (Regulament  de  gospodărire,  întreţinere,  curăţenie  şi
estetică a mun. Roman) =  688 (şasesuteoptzecişiopt) avertismente pentru :

 opriri, staţionări autoturisme în zone interzise;
 staţionarea/parcarea autovehiculelor pe Bld. Roman Muşat pe prima ban
dă de circulaţie;vânzarea produselor pe suprafeţele destinate circulaţiei pietonil
or,
 aruncarea cojilor de seminţe, alune, ambalaje, pe jos, în locuri neamenaj
ate pentru acest lucru;
 depozitare deşeuri pe domeniul public,
 executarea de marcaje de către alte persoane decât cele autorizate, pe str
ăzi,trotuare şi în parcări;
 uscarea rufelor pe suporturi montate sub geamurile aferente apartamentu
lui său în afara balconului şi în faţa blocului;
 vânzarea oricăror produse pe suprafeţe neamenajate în acest scop;



 comercializarea produselor de origine animală în afara spaţiilor special a
menajate din incinta pieţelor, în condiţiile sanitar – veterinare stabilite de legisl
aţia în vigoare;
 lipirea afişelor pe stâlpii, copacii de pe domeniul public.

2.  H.C.L.  nr.  101/2012 (Regulament  privind  regimul  juridic,  întreţinerea  şi
exploatarea  locurilor  de  parcare)  = 165  (unasutăşasezecişicinci) avertismente
pentru :

 ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism, fără acordul
titularului de contract;
 neachitarea taxei de parcare sau neexpunerea tichetului de parcare la loc
vizibil pe bordul maşinii, în parcările publice cu plată;
 parcarea autovehiculelor pe zonele haşurate.

3.  H.C.L.  nr.  12/2008  M (Regulament  privind  activitatea  de  taximetrie)  =  6
avertismente pentru :

 piraterie;
 staţionarea/parcarea cu autoturismul echipat „Taxi” în alte locuri decât c
ele de aşteptare clienţi repartizate de către Primăria Roman.
 nerespectarea obligaţiei de a prezenta la control, în timpul activităţii,  aut
orizaţia taxi sau orice altă copie conformă a autorizaţiei de transport, lista locur
ilor de aşteptare clienţi ori alte acte specifice.

4. Legea nr. 61/1991 R (ordine şi siguranţă publică) = 6  avertismente pentru :
 provocare de scandal;
 proferare de injurii, ameninţări;
 tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote
cu orice aparat sau obiect, ori prin strigăte sau alarmă;
 nesupravegherea, de către părinţi, a minorilor care săvârşesc fapte antiso
ciale.
 atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale cu acest
ea spre a obţine foloase materiale, săvârşită pe străzi sau în alte locuri publice.

5.  H.C.L.  nr.  220/2018 (Regulament  privind  regimul  juridic,  întreţinerea  şi
exploatarea locurilor de parcare) = 19 (nouăsprezece) avertismente pentru :

 ocuparea parcării de reşedinţă de către un alt autoturism, fără acordul
titularului de contract;
 parcare neplătită sau neexpunerea tichetului de parcare la loc vizibil pe b
ordul maşinii.

6.  H.G.  nr.  1391/2006  (Regulamentului  de  aplicare  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  195/2002 privind  circulaţia  pe  drumurile  publice)  = 124
(unasutădouăzecişipatru) avertismente pentru :



 circulaţia  participanţilor  la  trafic  pe  sectoarele  de  drum  public  la
începutul cărora sunt instalate indicatoare ce interzic accesul;
 oprirea  voluntară  a  vehiculelor  în  zona  de  acţiune  a  indicatorului
"Oprirea interzisă";
 oprirea voluntară a vehiculelor în staţiile mijloacelor de transport public
de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;
 oprirea voluntară a vehiculelor pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin
de 25 m înainte şi după acestea;
 oprirea  voluntară  a  vehiculelor  pe  trotuar,  în  situaţia  în  care
administratorul  drumului  public  nu  a  executat  amenajări  speciale  pentru
aceasta;
 staţionarea  voluntară  a  vehiculelor:în  dreptul  căilor  de  acces  care
deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;
 circulaţia participanţilor la trafic fără respectarea normele referitoare la
masele  totale  maxime  autorizate  şi  admise  şi/sau  la  dimensiunile  maxime
admise de autoritatea competentă pentru autovehiculele conduse.

7.  O.U.G.  nr.  195/2002  (Ordonanţa  privind  circulaţia  pe  drumurile  publice)  = 6
(şase) avertismente pentru :

 oprirea sau staţionarea vehiculului pe partea carosabilă fără să fie aşezat
lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt
mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. 

8. Legea. nr. 448/2006  (privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap) = 5 (cinci) avertismente pentru :

 parcarea  altor  mijloace  de  transport  pe  locurile  de  parcare  adaptate,
rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoane cu handicap.

9.  H.C.L. nr. 20/2004 (reglementarea activităţilor de colectare de fonduri pe raza
municipiului) = 1 avertisment pentru :

 colectare de fonduri fără avizul Primarului Mun. Roman.

10. H.C.L. nr. 51/2014 (privind deţinerea câinilor cu stăpân) = 1 avertisment pentru 
 plimbarea câinilor pe domeniul public fără ustensile pentru strângerea re
ziduurilor acestora.

11. H.C.L. nr. 119/2006 (expunerea autoturismelor spre vânzare în parcări publice) =
1 avertisment.

12. Legea nr. 54/2012 (desfăşurarea activităţilor de picnic) = 1  avertismente pentru 
 aprinderea  focului,  în  afara  locurilor  special  amenajate,  în  vederea
efectuării activităţilor de picnic.



13.  H.C.L. nr. 111/2004  (Regulament privind activităţile comerciale şi de prestări
servicii în municipiu) = 40 avertismente pentru:

 desfăşurarea de activităţi comerciale fără a deţine autorizaţie.

14. Legea nr. 145/2014 (măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agric
ol) = 5 (cinci) avertismente pentru:

 necompletarea  filei  din  carnetul  de  comercializare  a  produselor  din
sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol
şi structurii sortimentelor transportate.

15.  O.G. nr. 99/2000 R (privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă)= 
1 (unu) avertisment pentru:

 nerespectarea obligaţiei de a afişa  orarul de funcţionare la intrarea în uni
tate, în mod vizibil din exterior.

Activitatea agenţilor din cadrul  Dispeceratului

În anul 2018, 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 2.621 de  sesizări,  din care 152 scrise, 363
verbale, 2.083 telefonice şi 23 pe platforma online “Pentru Roman”, în cadrul cărora
cetăţenii au reclamat următoarele aspecte:

 parcarea/staţionarea neregulamentară a autoturismelor (pe trotuare, spaţii
verzi,  locuri  de  parcare  concesionate,locuri  de  parcare  ale  persoanelor  cu
dizabilităţi  ori  cele  special  amenajate  pentru  taxi  ocupate  abuziv  sau  care
blochează căile de acces;
 circularea vehiculelor cu tracţiune animală – str. Anton Pann;

 tulburarea liniştii publice ((grupuri de copii/tineri care se adună în jurul
blocurilor, persoane aflate în stare de ebrietate, muzică la intensitate mare din l
ocuinţe, auto, foişoarele din Ştrand, localuri publice amplasate în  Complex Mo
ldova, str. Griviţei, în Pietonal, str. Ştefan cel Mare,str. Bogdan Dragoş), câini c
are latră, zgomote, gălăgie provenite de la diverse adunări publice, lucrări de a
menajare în locuinţe, scandal între locatari, cuburi publicitare ce scârţâie);

 tulburarea liniştii publice, depozitare gunoaie, staţionări auto pe trotuare,
spaţii verzi – Service auto situat la intersecţia str. Narciselor cu str. Bogdan
Dragoş;

 comerţ ambulant (urzici, iconiţe, băuturi alcoolice); 

 consum de băuturi alcoolice în public (pe străzi,în parcuri, pe băncile din
faţa blocurilor, în părculeţele de joacă pentru copii);

 provocare de scandal  în locuinţe,  locuri  şi  instituţii  publice (persoane
recalcitrante/persoane aflate în stare de ebrietate/persoane cunoscute ca având t
ulburări  psihice  aflate la  primărie,  spital  evidenţa  populaţiei,  în  unităţi  de
alimentaţie publică, parcuri, Centru de permanenţă str Bogdan Dragoş, Centrul



pentru copii de pe str. C.Negri, Biserica Armeneasc, Adăpostul de câini,  Direcţ
ia de Asistenţă Socială Casa Bunicilor, Asociaţii de Proprietari, Arhiepiscopie-
conflicte  între  vecini,  conflicte  în  familie,  conflicte  între  locatari  şi
reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari, între taximetrişti, între comercianţii
din Piaţa Centrală, din Bâlci, în incinta unui restaurant de pe str. A.Pann cu dist
rugerea unui geam - caz preluat de Poliţia Municipiului, Spitalul Municipal,);

 forţarea intrării la Casa Celibidache;

 nedeclararea tuturor persoanelor din locuinţă, la asociaţia de proprietari
şifolosirea abuzivă a spaţiului comun din blocul de locuinţe;

 păşunatul animalelor pe spaţiile verzi ale municipiului, pe malul râului
Moldova, pe terenuri aflate în proprietatea altor persoane;

 adresare de injurii, ameninţări;

 efectuare de gesturi obscene în public (persoane fără adăpost care se dez
bracă pe stradă);

 depozitarea deşeurilor vegetale pe malul râului Moldova, pe str. Dr. Ghel
erter, str. M.Cloşca;

 nerespectarea obligaţiei de a strânge dejecţiile fiziologice ale câinilor sco
şi la plimbare, de către proprietarii acestora;

 depozitarea unor cauciucuri pe carosabil – bd Republicii;
 neridicarea deşeurilor vegetale (iarbă cosită) ce deranşează locatarii din
vecinătate prin miros;

 nerespectarea obligaţiei de a igieniza/salubriza locuinţele şi terenurile av
ute în proprietate (str. C.D.Gherea, str. Cornului – vegetaţie abundentă, mizeri
e, rozătoare, bd. Republicii);

 depozitarea  de  nisip/deşeuri  rezultate  din  materiale  de  construcţii  -
Varianta de Vest, bd. Roman Muşat, str.Sucedava, str Ştefan cel Mare, Aleea R
evoluţiei, str. Roman Vodă, în parcări amenajate;

 depozitare gunoi, moloz pe domeniul public (str. Islazului, str. Olteniei, s
tr. T.Vladimirescu, str. Ştefan cel Mare,str. Martir Cloşca, str. Revoluţiei, în spa
tele sediului BCR, la intersecţia str. Dr. Ghelerter cu str. P.Rareş, Pietonal, str. S
ălciei) ;

 depozitare de deşeuri de către persoane fără locuinţă aciuate lângă blocur
i bd. Roman Muşat, str. Sucedava;

 depozitare deşeuri de origine animală pe domeniul public şi privat (la li
mita proprietăţilor);

 depozitarea de deşeuri menajere în coşurile stradale (str. Mihai Eminesc
u);

 depozitarea gunoaielor, mizerie, miros (dejecţii, mucuri de la ţigări, paha
re de cafea) – gang bl. 24 bd. Roman Muşat;



 distrugereea spaţiului verde amenajat în jurul unui bloc de pe str. Bogdan
Dragoş prin ruperea florilor, deteriorarea spaţiului verde prin ruperea crengilor
de cireş, nuc, vişin, degradarea spaţiului verde amenajat  de către persoane care
stau pe pături în Ştrand, lângă foişoare ori de către copii care se joacă în rondur
ile de flori din Pietonalul Ştefan cel Mare);

 efectuarea unei construcţii fără autorizaţie pe limita dintre două proprietă
ţi;

 comercializarea produselor de origine animală în afara spaţiilor special a
menajate din Piaţa Centrală,  în condiţiile sanitar – veterinare stabilite de legisl
aţia în vigoare;

 lipsa panourilor de informare a cetăţenilor (privind programul, limita de
vârstă etc.) în părculeţele de joacă de pe fdt. Crizantemelor şi din vecinătatea B
isericii Armeneşti;

 nerespectarea obligaţiei de a comercializa produse în spaţiile special ame
najate de către unii comercianţi din Piaţa Centrală;

 copaci rupţi de furtună (str. Ion Creangă, Bd. Roman Muşat, str. Ion Nan
u, str. Smirodava);
 crengi de copac căzute pe firele de tensiune – str. D-tru Martinaş, str. Suc
edava, str. Traian,str. Ştefan cel Mare, str. Bogdan Dragoş sau pe carosabil - str.
Aviatorilor, str. Smirodava;

 copac îndoit, cu risc de cădere – str. C.D.Gherea;

 persoane aflate în stare de ebrietate care dorm pe stradă (Piaţa Centrală);

 extragerea  de nisip/pietriş din albia râului Moldova;

 aruncarea cu diverse obiecte – pietre,  nuci,  mingii  -   în autovehicule
(copii pe str. Aleea Liliacului, Aleea Revoluţiei, str. Smirodava);

 aruncarea cu pietre în geamurile locuinţelor, în clădiri (str. Gloriei, str. T
oma Stelian, str. Păcii) de către copii;

 amenajarea unei platforme de gunoi de grajd într-o grădină de pe str.
Lupeni, ce deranjează locatarii vecini prin miros;

 leagăn rupt în părculeţul de joacă de pe str. Libertăţii;

 persoane suspecte care încearcă să pătrundă într-un magazin situat în car
tierul Danubiana, găsindu-se la faţa locului o geantă ce conţinea o rangă, un cle
şte de tăiat fierul – caz preluat de Poliţia Naţională;

 trafic îngreunat datorită unui tir stricat – str. Bogdan Dragoş colţ cu str.
Cucutei;

 creşterea animalelor ce provoacă disconfort vecinilor – str. Sucedava;

 ocuparea abuzivă a spaţiului pietonal prin amenajarea unei terase (unitat
e comercială în Pietonal);



 inundarea carosabilului datorită unui hidrant defect  – str. Eremia Grigor
escu, intersecţia str. Dumbrava Roşie cu str. C.D.Gherea, str. Eremia Grigoresc
u;

 indicator luminos căzut – Dedeman;

 împrejmuirea domeniului public din jurul blocului cu nr. 4 de pe str. Alee
a  Liliacului, cu blocarea căii de acces în bloc;

 neîntreţinerea curăţeniei pe terenurile aflate în administrarea Companiei
CFR;

 murdărirea gardurilor şi a autoturismelor cu vopsea (angajaţi E-ON ce au
vopsit stâlpii);

 împrejmuirea domeniului public din jurul blocurilor – amenajare grădini;

 nerespectarea prevederilor   legale de înălţare a coşului  de evacuare a
fumului,  provocând  deranj  locatarilor  vecini  prin  miros,  funingine  (imobil
situat pe str. Teiului);

 furturi din buzunare în zona centrală a municipiului;

 copac rupt şi căzut pe firele electrice (str. Anton Pann);

 aruncarea gunoiului menajer în curtea vecină;

 nerespectarea  obligaţiei  de  a  curăţa  zăpada  de  pe  trotuarul  din  faţa
sediului – firmă comercială str. Anton Pann;

 depozitare de gunoaie şi diverse obiecte pe spaţiul de folosinţă comună –
imobil str. Ştefan cel Mare, gunoi pe casa scării blocului, pe str. Islazului, depo
zitare deşeuri animale pe teren privat (str. Toma Stelian);

 scoaterea gunoaielor din tomberoane;

 circularea vehiculelor cu tracţiune animală pe sectoare de drum unde acc
esul acestora este interzis;

 cerşetorie (persoane majore şi minore);

 efectuare  activităţi de transport persoane fără autorizaţie (de către auto e
chipate taxi ori auto particulare);

 persoane cărora li s-au făcut rău pe stradă (cazuri preluate de ambulanţ
ă);

 deteriorarea unui cablu al instalaţiei de iluminat din zona Primăriei, de c
ătre un autovehicul;

 tăierea arborilor (salcâmi) – zona Kaufland;

 lăsarea în libertate, fără supraveghere, a câinilor periculoşi (str. C.Petresc
u, zona pod Gâdinţi, str. E.Grigorescu,str. Ion Nanu, str. Islazului, Ştrand, str. G
riviţei, str. Veronica Micle, str. Primăverii, bd. Republicii, str. Ghe.Doja, str. Zi
mbrului);



 nerespectarea programului de funcţionare şi a programului de linişte a lo
catarilor de către un agent economic cu sediul pe bd. Roman Muşat;

 efectuare de lucrări de renovare a apartamentelor cu modificarea structur
ii de rezistenţă a blocului;

 câine accidentat de un autoturism pe str. Anton Pann;

 câini morţi -str. Viitorului, bd. Republicii, intersecţia C.D.Gherea cu bd.
Roman Muşat;

 consum de băuturi alcoolice pe scara blocurilor;

 montarea unei afumători pe spaţiul din spatele unui bloc de pe str. Panait
e Donici;

 nefuncţionarea parcometrelor – parcare “Profi”, parcare Altex, parcare st
anduri Favorit, zona Hotel „Central”, zona Pascal, parcare „Luca”, parcare Tele
foane, str. Libertăţii, str. Cuza Vodă, bd. Roman Muşat, parcare „Luca”;

 desfiinţarea nişei pentru aerisire a apartamentului (cu demolarea peretelu
i de rezistenţă a blocului) – str. Anton Pann;

 nerespectarea obligaţiei de a-şi face streaşina casei sale astfel încât apele
provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin – imobil pe
str. Griviţei;

 pericol de prăbuşire a unei cantităţi mari de zăpadă de pe acoperişului bl.
nr. 4A de pe Aleea Ion Creangă;

 indicatoare rutiere deteriorate/distruse  - str Mihai Viteazu (zona Autogar
a Roman), str. Ion Nanu, intersecţia Bd. Republicii cu str. Smirodava, zona gira
toriu Luţca, zona Dedeman, bd. Nicolae Bălcescu, giratoriu Varianta de Vest (P
anificaţie), intersecţia str. C.D.Gherea cu str. Cuza Vodă;

 persoane fără locuinţă adăpostite pe spaţiile comune din blocuri sau în ju
rul acestora – str. Ecaterina Teodoroiu, Starea civilă, bd. Roman Muşat, str. Cu
za Vodă, str. A.P.ann, str. Sucedava, str. Smirodava, str. Bogdan Dragoş, str. Păc
ii, str. Ecaterina Teodoroiu, str. Libertăţii, str. C.Dobrogeanu Gherea, în central
ele termice dezafectate de pe str. C.A.Rosetti, str. Mihai Eminescu, pe bănci –
bd. Republicii ; 

 refuzul unui consumator de a părăsi un local public de pe str. C.D.Ghere
a;

 refuzul unor persoane de a părăsi foişorul pe care l-au închiriat în Compl
exul Moldova, la expirarea perioadei achitate;

 uscarea rufelor pe suporturi montate  în faţa blocurilor sau sub geamurile
locuinţelor;

 neigienizarea, netoaletarea unui teren plin de vegetaţie şi deşeuri (str. Ale
xandru cel Bun);



 deversarea dejecţiilor provenite de la animale pe un teren proprietate pri
vată (str. Petrodava);
 agresarea conducătorilor auto opriţi la semafor prin insistenţa de a le spă
la parbrizul maşinii (zona Gara Roman);

 agasarea pietonilor de către persoane care se oferă să le „ghicească” - zo
na centrală;

 murdărirea carosabilului – resturi tamponare auto – intersecţia Bd. N.Băl
cescu cu str. Ştefan cel Mare, deşeuri hârtie căzute dintr-un vehicul – zona Gar
a Roman,  sfeclă îmbarcată într-un TIR pe Varianta Vest, giratorie Favorit;

 murdărirea carosabilului cu deşeuri provenite din construcţii, căzute dint
r-un autocamion – str. Mihai Viteazul; 

 murdărirea carosabilului cu noroi de la camioanele care fac lucrări în zo
na fostului IMR (str. Mihai Viteazu până la intersecţia cu str. Ştefan cel Mare);

 efectuare construcţie (acoperiş metalic) fără autorizaţie – agent economi
c din Pietonal Ştefan cel Mare;

 montarea bătătoarele de covoare la o distanţă mai mică de 6 m de ferestr
ele locuinţelor;executare lucrări fără autorizaţie (decopertare ţigle la acoperişul
blocului 33 Bld. Roman Muşat;

 depozitarea pe casa scării de materiale de construcţii pentru renovarea un
ui apartament (str. Păcii);

 efectuare de scandal şi distrugerea unui geam la scara unui bloc de pe str.
Dumbrava Roşie de către o persoană în stare de ebrietate- caz preluat de Poliţia
Naţională;

 furtul unui telefon din incinta firmei de pompe funebre Colţ de Rai – caz
preluat de Poliţia Naţională;

 distrugerea unui obiect sanitar din Complexul de Agrement Moldova (mi
nor, în stare de ebrietate, care a fost transportat la Spitalul Municipal de Urgenţ
ă şi s-a luat legătuta cu tutorele legal);

 tentativă sustragere bunuri dintr-un rucsac în faţa cofetăriei Toşca (grup
de minori reţinut şi predat la sediul Poliţei Naţionale; 

 inundarea străzilor ca urmare a ploilor torenţiale (str. Principatele Unite,
str. Vasile Lupu, str. Anton Pann zona blocului 33);

 indicator rutier acoperit de vegetaţia crescută – în spatele farmaciei Cate
na de pe Bld. Roman Muşat, indicator rurtier căzut – str. Mihai Viteazu;

 trotuar surpat (în faţa Băncii Transilvania la intrarea în Pietonalul Ştefan
cel Mare);

 expunerea/comercializarea de produse pe suprafeţele destinate circulaţiei
pietonilor;



 pericol de accidentare trecători datorită tencuielii desprinse de pe faţada
blocului 7 str. Bogdan Dragoş;

 stâlp de iluminat public din care ies scântei în zona Padocului de câini (s
tr. Colectorului);

 stâlpi Telecom căzuţi-  str. M.Jora, str. Păcii;

 copac căzut pe autoturisme – parcare str. Smirodava;

 distrugerea unei boxe de la subsolul unui bloc prin spargerea geamurilor
(str. Anton Pann);

 persoană care este deranjată de funcţionarea fântânii arteziene din zona
Favorit  – Sens Giratoriu prin faptul  că ar  consuma apa care este  plătită de
cetăţeni;

 copil minor, în vârstă de circa 3 ani, pierdut de părinţi în Parcul Municip
al– a fost găsită mama şi copilul a fost încredinţat acesteia;

 lipsa capacelor de canal de pe carosabil ori trotuare (str. Bogdan Dragoş:
zona DCA – pod Gâdinţi, bd N.Bălcescu, str. M.Viteazu, intersecţia bd. Republ
icii cu str. A.Pann, str. Vasile Lupu);

 canal în carosabil cu pericol de surpare (str. Cuza Vodă);

 capac de canal care nu este fixat corespunzător (str. Stejarilor bl.2, caros
abil str. Ştefan cel Mare, str. Anton Pann);

 gură de canal surpată (str. Anton Pann bl.18);

 gură de canal cu capacul crăpat – str. Cuza Vodă,  ;

 scurgere de gaz – conductă de pe str. Mihai Viteazu (zona Cimitir) – inte
rvenţie Distrigaz;

 cablu electric căzut  - str. Ecaterina Teodoroiu;

 lipsa indicatorului rutier „STOP” de pe varianta de Est – zona giratoriu P
adova, lipsă indicator rutier str. Spiru Haret;

 nefuncţionarea semafoarelor amplasate pe str. Ştefan cel Mare (zona Gar
ă, zona Pompieri), bd. Roman Muşat (zona BCR), intersecţia str. Ştefan cel Ma
re cu str. Ogoarelor (culoarea galbenă), Piaţa Centrală, intersecţia str. Ogoarelo
r cu E85, str. Cuza Vodă, Zona „Central”;

 depozitare ţiglă pe casa scării unui bloc de pe bd. Roman Muşat (va fi ri
dicată în cel mai scurt timp de către Asociaţia de proprietari nr. 38);

 nesemnalizarea scuarului amplasat în parcarea CNRV (rezultat = autoturi
sm cu baia de ulei spartă);

 nefuncţionarea iluminatului public stradal – str. Vlad Ţepeş, str. Ştefan c
el Mare, str. Gloriei, str. Islazului, str. Cornului, bd. Roman Muşat, Parc Munici
pal, Piaţa Centrală, Ştefan cel Mare, str. Vasile Lupu,  str. Bogdan Dragoş, str.
Mihai Eminescu, str. Păcii, Aleea Revoluţiei, str. T.Vladimirescu, str. V.Hugo, s



tr. Anton Pann, str. Smirodava, str. Moldovei, str. A.Pann, bd. Republicii, str. Ti
neretului, str. Mihai Viteazu, str. Smirodava, zona din spatele Casei de Cultură,
str. Alexandru cel Bun, bd. Nicole Bălcescu, bd. Roman Muşat – zona Primarie
-Cimitir;

 nerespectarea obligaţiei de a curăţa locul din parcarea de reşedinţă, murd
ărit cu ulei; 

 demontarea unei plase parazăpadă de pe varianta Est (autorul, proprietar
ul unui teren din zonă, a remontat-o după încheierea lucrărilor de arăt);

 depozitarea  deşeurilor  menajere  pe  domeniul  public  (societăţi
comerciale cu sediile pe bd. Republicii);

 pătrunderea, fără drept, în instituţiile publice (Spital Municipal, în sediul
fostului cinematograf Unirea), în curţile sau pe terenurile de sport ale unităţilor
şcolare (Colegiul Petru Poni, Colegiul Tehnic „Miron Costin”, Şcoala de arte,
Şcoala „Carol I”, Creşa Smirodava), într-o locuinţa privată de pe str. Albinelor,
în incinta imobilului cu nr. 12 de pe str. Petru Aron;

 refuz de părăsire a sediilor unor societăţi  comerciale (spaţiu de joacă
privat în Pietonal Ştefan cel Mare, Kaufland);

 declanşarea alarmei la Piaţa Smirodava, Bazinul de Înnot, Şcoala Gimna
zială „Calistrat Hogaş”, Şcoala Carol I,  Şcoala Gimnazială Roman Muşat şi
Bazinul de Înnot, Farmacia Dona – str. Oituz, Casa Pâinii;

 trafic rutier îngreunat (str. Oituz);

 nesupravegherea copiilor (minori de aprox. 5 ani, singuri pe stradă la ore
târzii – 23,00 – conduşi la domiciliu);

 distrugerea unui stâlp de susţinere a cablurilor electrice de pe str. D-tru
Martinaş, în urma unui eveniment rutier;

 conflict între 10-12  tineri (scandal, loviri) în Pietonal – caz preluat de
Poliţia Municipiului;

 furtul  a  două covoraşe  din  părculeţul  de  joacă  de  pe  Fdt.  Păcii  (caz
preluat de Poliţia Mun. Roman);

 depozitare deşeuri  animale (piei  de oaie)  pe marginea carosabilului  –
varianta Vest;

 cabluri Telecom rupte şi căzute în parcarea din zona „Telefoane”, pe caro
sabil la intersecţia str. Cuza Vodă cu str. Libertăţii;

 lipirea  afişelor  de  mică  publicitate  în  alte  locuri  decât  cele  special
amenajate (zona Favorit);

 lăsarea în libertate a animalelor ce pot prezenta pericol pentru cetăţeni, b
unuri (cai, porci, măgari);

 câini  fără  stăpân  agresivi–  str.  Dumitru  Martinaş,  bd.  Republicii,  str.
V.Hugo, str.  Banatului,  str.  Transilvaniei,  Aleea Revoluţiei,  Aleea Liliacului,



Parc  Municipal,   str.  Cuza  Vodă,  bd.  Nicolae  Bălcescu,  str.  Tirului,  str.  22
Decembrie, zona giratoriu Luţca, str. Ciocârliei, zona Gară - Turn, str. V.Hugo,
str. Islazului, zona Danubiană, str. Luceafărului, str. Bogdan Dragoş, Ştrand, b
d. Nicolae Bălcescu, zona centrală, str. Bradului);

 deteriorarea mobilierului stradal  (bancă în  părculeţul  de joacă pentru
copii  situat  în  Bld.    Republicii,bl.54,  bănci  rupte  în  părculeţul  de  pe  str.
Rândunelelor);

 alungarea membrilor de familie (soţia şi fiica) din domiciliul comun;

 scăldat în fântâni arteziene, în râul Moldova;

 scânduri rupte la echipamentele de joacă din părculeţele situate pe str.
C.D.Gherea,  str. Smirodava cu pericol de accidentare pentru copii;

 persoană  care  este  deranjată  de  slujba  care  se  aude  la  difuzoare  la
Biserica  Romano-Catolică Isus Bunul Păstor;

 semafor pietoni avariat de un accident auto (str. Mihai Viteazul);

 construcţia unor garaje fără a deţine autorizaţie (str. Vlad Ţepeş);

 amplasarea  unui cort  în faţa blocului  (Aleea Revoluţiei);

 formare de polei pe trotuare, carosabil;

 aruncarea zăpezii pe carosabil, pe trotuare;

 gropi în carosabil (giratoriu Favorit, str. Bogdan Dragoş, str. Sucedava –
zona Piaţa Centrală, str. Ghe. Doja, str. Matei Millo, bd. Nicolae Băcescu, str.
A.Pann, bd. Roman Muşat – zona „2 Măgari”, intersecţia Bd. Republicii cu str.
Ion Creangă, str. Islazului)

 autovehicule înzăpezite (giratoriu Luţca);

 solicitări lucrări de deszăpezire (zona centrală, Pietonal, bd. Republicii,
str. I.I. De la Brad,str. Cuza Vodă);

 persoană  tâlhărită  în  zona  Gara  Roman  (caz  preluat  de  Poliţia
Municipiului);

 persoană ameninţată cu un cuţit (zona Pompieri -îndrumată către Poliţia
Municipiului);

 incendii str. Gloriei, zona DCA, fosta Şcoală nr. 3, centrală dezafectată b
l. 36 bd. Roman Muşat;

 nerespectarea ţinutei obligatorii în bazinele din Ştrandul Municipal; ;

 stâlp de electricitate rupt (zona Şocar);

 nerespectarea  obligaţiilor  prevăzute  în  contractele  de  închiriere  şi
desfiinţarea construcţiilor efectuate fără autorizaţie de către locatarii imobilului
cu nr. 210 de pe tr. Sucedava;



 efectuare de lucrări de demolare a unor pereţi de rezistenţă şi a unei aeris
iri, fără documentaţia şi avizele necesare, la un apartament din bl. 29 de pe str.
Anton Pann;

 pompă apă spartă -str. Ciocârliei;

 pavele de trotuar surpate – str. Cuza Vodă bl. 9;

 autotren ce a rupt cablurile de fibră optică de pe str.  Ştefan cel Mare
(zona Fontax);

 accidente rutiere (zona Tic-Tac, str. Miron Costin, str. Cuza Vodă, Zona
Gara Roman, str. Tineretului, str. Narciselor;

 auto ce a luat foc (str. Dumbrava Roşie – fără victime);

 solicitări aprobare cortegii funerare;

 întreruperea  alimentării  cu  curent  electric  la  un  imobil  de  pe  str.
Colectorului, datorată unei lucrări efectuare de primărie;

 aruncare cu zăpadă în geamurile locuinţelor (copii care se joacă);

 geam spart la sediul unui chioşc de pe str. Tineretului;

 depozitarea zăpezii de către angajaţii Rossal în faţa unui imobil de pe str.
Sucedava;

 defecţiuni la un stâlp electric – str,. Smirodava;
 îngrădirea domeniului public (grad şi poartă – spaţiul verde din jurul bl.
2 – str. Mihai Viteazu);

 minor (15 ani) fugit din secţia de pediatrie a Spitalului Municipal;

 efectuare de foc deschis (grătar) pe spaţiul verde, aprinderea şi folosirea
focului deschis pe domeniul public său privat - zona Katodrom, Piaţa Centrală,
str. M.Jora,în curtea Arhiepisopiei Roman, fost „Dedeman”, str. Tineretului, Pa
rc Zăvoi, arderea deşeurilor din tomberoanele de gunoi, arderea deşeurilor vege
tale - str. Anton Pann, str. Bogdan Dragoş, str. 13 Septembrie, arderea unor cau
ciucuri – Cartier N. Bălcescu, Varianta de Vest, str. Zambilelor, str. Cornului, st
r. Vlad Ţepeş;

 nefuncţionarea barierei de la parcarea etajată din Piaţa Centrală;

 canale  înfundate  –  Str.  Alexandru  cel  Bun,  str.  Bogdan  Dragoş,  bd.
Roman Muşat;

 solicitări  înregistrări  imagini  surprinse  de  camerele  de  supraveghere
video;

 solicitare amplasare 2 corturi – iniţiativă cetăţenească USR;
 murdărirea trotuarului de pe str. Petru Aron de către o persoană ce şi-a v
opsit poarta;
 refuzul unor persoane de a părăsi foişorul pe care l-au închiriat în Compl
exul Moldova, la expirarea perioadei achitate;



 desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică fără acordul proprietarilo
r direct învecinaţi;
 solicitări aprobare organizare petreceri cu caracter privat (nunţi, botezur
i) în locuinţe/ curţile acestora (contravin Legii nr. 61/1991R);
 cub publicitar deteriorat  - Piaţa Roman Vodă;
 spargerea lunetei unui autoturism de către persoanele care cosesc vegetaţ
ia ( str. Bogdan Dragoş);
 solicitarea amplasare urne pentru donaţii în sediul unui agent economic d
e pe str. Tineretului;
 stâlp de telefonie aflat în pericol de cădere la intersecţia str. Bogdan Dra
goş cu str. Smârdan;

 intoxicare cu clor de l apa din piscinele din Ştrand (2 minori – sesizare p
rin 112 – adm. declară standarde normale);coş de gunoi stradal aruncat pe caro
sabil – str. Oituz.

 conducte de apă, sparte – str. Ghe. Doja, intersecţia str.V.Lupu cu str.
Bogdan Dragoş, intersecţia str. Banatului cu str. Albă Iulia, Giratoriu „Favorit”,
intersecţia str. Spiru Haret cu str. T.Vladimirescu, str. Ştefan cel Mare, str. Ere
mia Grigorescu, str. Tineretului;

 tomberon de gunoi ce a luat foc în Piaţa Roman Vodă;

 minori ce inhalează aurolac în parcare la Kaufland;

 colectare de fonduri în scop umanitar, fără autorizaţie;

 ţigle care sunt în pericol de cădere de pe acoperişul unui bloc pe str.
Libertăţii;

 stâlp din lemn ce aparţine firmei Telekom, căzut la intersecţia străzilor
Mihai Viteazul şi Alexandru Zirra;

 furtul unor steaguri cu tot cu suport (Asoc. de Proprietari „Micro28B”) -
caz aflat în cercetare la Poliţia Mun. Roman;

 formare de ţurţuri (pericol de accidentare) – Şcoala „Petru Rareş”, str. S
mirodava,

 minor blocat în casă (Fdt. Păcii);

 îndoirea unui stâlp de iluminat public din Pietonal Ştefan cel Mare, în
urma unui eveniment rutier;

 organizarea de petreceri cu caracter privat cu utilizarea de aparatură muz
icală la intensitate mare, precum şi a focurilor de artificii, tulburând liniştea loc
uitorilor din zonă (str. Viitorului); 

 aruncarea cu substanţe care murdăresc (ouă) pe autoturisme  - Aleea V.L
upu bl. 22;

 aruncarea cu o sticlă în vehiculul de colectare a gunoiului (ROSSAL), cu
deteriorarea parbrizului (2 persoane ce nu au fost depistate – Aleea Liliacului);



 construirea unei anexe pentru porumbei, pe spaţiu privat, fără a se respec
ta distanţa faţă de locuinţa vecină;

 murdărirea carosabilului cu ulei în urma unui accident rutier produs la
intersecţia str. V.Lupu cu str. Griviţei;

 consolă semafor desprinsă de vânt – str. Ogoarelor;

 deteriorarea unui stâlp de semafor situat la intersecţia str.Ştefan cel Mare
cu str. Ogoarelor, în urma unui eveniment rutier;

 persoana agresată verbal şi fizic de către copii vecinilor săi din căminul
Liceului Tehnologic „Vasile Sav” .

 grup de minori care sapă după fier vechi pe un teren aflat în proprietatea
primăriei  (Zona  TRW);pericol  de  cădere,  datorat  vântului  puternic,  a  unor
obiecte  grele   aflate  pe  acoperişul  bl.  4  –  str.  Veronica  Micle;scoaterea  la
plimbare a câinilor de talie mare, fără lesă şi botniţă (nu se confirmă);

 persoană  în  vârstă  (aprox.  80  ani)  blocată  în  locuinţă  –  cu  acordul
proprietarului şi în prezenţa vecinilor s-a forţat uşa de intrare;grup de tineri ce
au spart  5 globuri ale lămpilor  de iluminat  amplasate pe bd.  Roman Muşat
(zona Spital  Vechi);scânduri  rupte  la  echipamentele  de  joacă  din părculeţul
situat pe str. C.D.Gherea, cu pericol de accidentare pentru copii;

 scuturarea covoarelor în imediata vecinătate a unei parcări situate pe str.
Ion Creangă (murdărirea autoturismelor);

 echipament  pentru  agrement  defect  în  părculeţul  de  joacă  de  pe  str.
Smirodava (tobogan, căsuţă);

 grup  de  tineri  ce  joacă  fotbal  pe  carosabil  şi  adresează  injurii
conducătorilor auto – str. Ion Nanu;

 furtul unei perechi de şlapi şi provocare de scandal la Bazinul de Înnot (a
fost depistat numitul S.R.  de 34 ani – caz preluat de Poliţia Mun. Roman);

 lipsa coşurilor de gunoi din părculeţul de joacă de pe str. Fdt. Păcii;

 lăsarea în libertate, fără supraveghere, a unui animal pe carosabilul str.
Ştefan cel Mare;

 circulaţia unui vehicul de mare tonaj în zone unde este limitată (camion
cu pământ pe str. M.Jora);

 grup  de  tineri  ce  au  murdărit  cu  vopsea  pereţii  unui  bloc  şi  două
autoturisme (str. Cuza Vodă – bl. 21,caz preluat de Poliţia Naţională);

 depozitarea unor materiale de construcţii (cărămizi) pe teren privat, cu
pericol de prăbuşire pe casa vecină;

 pericol de accident prin prăbuşire ţigle de pe acoperişul bl. 14 de pe bd.
Roman Muşat;



 leagăn rupt – pericol de accidentare – părculeţ de joacă de pe str. Smirod
ava;

 abajur lampă iluminat stradal ce a luat foc – str. Aleea Revoluţiei;

 refularea canalizării la Centrul de Permanenţă situat pe str. Anton Pann;

 construcţie (garaj) abandonată pe str. Anton Pann, unde se adună gunoai
e, căini fără stăpân, persoane fără adăpost;

 lampă neon căzută de pe un stâlp de iluminat stradal de pe str. Aleea Rev
oluţiei, 

 depozitarea diverselor obiecte pe spaţiul public dintre două blocuri de pe
str. Mihai Viteazu;

 amenajarea unei magazii şi a unei împrejmuiri pe spaţiul din jurul unui b
l. de pe str. Smirodava;

 agresarea conducătorilor auto prin insistenţa de a le spăla parbrizul maşi
nii – zona Cimitir Eternitatea;

 hrănirea animalelor fără stăpân (pisici) prin aruncarea resturilor de mânc
are pe geam (bd. Roman Muşat);

 nerespectarea regulilor de circulaţie rutieră (trecerea pe culoarea roşie a s
emaforului);

 pericol de prăbuşire a unei table din acoperişul unui bloc de pe str. Uniri
i;

 oglindă rutieră ce necesită corectarea reglajului – intersecţia str. Griviţei
cu Vasile Lupu;netoaletarea/neigienizarea/neîngrădirea corespunzătoare a  unui
teren aflat pe str. Mihai Eminescu, unde se adună persoane fără adăpost;

 nerespectarea obligaţiei de a arunca resturile menajere doar în euro-pube
lele aferente blocului /casei/ spaţiului comercial în care locuiesc/desfăşoară acti
vitatea – str. Smirodava;

 depozitare diverse obiecte pe spaţiul comun – bl.27 – str. A.Pann;

 amplasare panou publicitar fără autorizaţie (bd. N. Bălcescu – nu se conf
irmă);

 scoaterea (de către un minor) a grinzilor de delimitare a groapei cu nisip
din părculeţul de joacă de pe str. Bogdan Dragoş;

 persoane ce colectează PET-urile din tomberoanele de la platformele de
gunoi;

 distrugerea acoperişului toboganului din părculeţul de joacă de pe str. S
mirodava (zona „Stejara”);

 obturarea vizibilităţii cond. auto datorită vegetaţiei abundente de pe str.
Roman Vodă;



 efectuare de lucrări de renovare a locuinţelor cu modificarea instalaţiei d
e canalizare – evacuare defectuoasă şi disconfort olfactiv pentru locatarii unui
bloc de pe str. Ecaterina Teodoroiu);

 executare lucrări construire mansardă, fără autorizaţie;

 amplasare temporară cort evenimente (restaurant pe str. Anton Pann – de
ţine autorizaţie);

 degajare mirosuri ce deranjează locatarii învecinaţi ai unui restaurant pe
str. Anton Pann;

 îngrădire acces spaţiu comun locuinţă pe str. Cuza Vodă;

 executare lucrări construcţie fără autorizaţie – str. Griviţei;

 cablu căzut pe carosabil – str. Muncii;

 neridicarea gunoiului de la platforma zona „Umbreluţa”;

 bariera Complex Sportiv Moldova defectă;

 resturi vegetale (frunze) adunate pe trotuare;

 aruncarea unor cioburi de sticlă pe carosabil – str. Mihai Viteazu;

 sisteme de blocare montate de către o firmă în parcarea Hotel Roman, fă
ră aviz Poliţia Rutieră;

 vătămare corporală, incendiere, ameninţări cu incendiere(fapte comise d
e o persoană cu tulburări psihice domiciliată pe bd. Republicii – caz înaintat Po
liţiei Mun. Roman);

 circularea cu vehicule de mare tonaj pe str. Dumitru Martinaş;

 desprinderea ţiglelor de pe acoperişul unui bloc din Pietonal Ştefan cel
Mare, cu pericol de accidentare trecători;

 persoană decedată în locuinţă (caz preluat de Jandarmerie),

 scuturarea covoarelor pe geamul locuinţei;

  intrarea cu câini în spaţiul de joacă din părculeţe;

 nerespectarea regulilor de circulaţie şi a indicatoarelor rutiere amplasate
pe str. C.A.Rosetti (zona şcolii „V.Alecsandri”);

 amplasarea unor bannere pe laterala bl. 25 de pe bd. Roman Muşat, fără
acordul locatarilor;

 lucrări amenajare spaţiu de folosinţă comună fără acordul locatarilor din
bloc;

 nereflectorizarea separatoarelor de pe str. Ştefan cel Mare (acces Carrefo
ur) – nu se disting noaptea;d

 defecţiuni la un stâlp de iluminat din curtea imobilului „Sergiu Celibidac
he” (scântei);



 autoturisme abandonate pe domeniul public;

 blocare cale de acces domeniul privat – imobil str. Petrodava – cu divers
e construcţii anexe;

 trafic îngreunat/blocat datorită zăpezii/poleiului (Bd. Republicii, str. Luc
eafărului, str. Căldărăriei, zona Romtelecom, str. Primăverii, str. Vasile Moţun,
str. Cocorului, fdt. Cânepii);

 blocarea căilor de acces cu zăpadă depozitată de utilajele de deszăpezire
(str. Luceafărului, str. N.Bălcescu);

 oglindă auto ruptă de către un utilaj de deszăpezit (str. A.Pann);

 risc de accidentare a trecătorilor datorită cantităţii mari de zăpadă de pe a
coperişul bl. 6B  - str. Mihai Eminescu;

 risc de accidentare a trecătorilor datorită ţurţurilor de la bl.2 – Fdt. Dr. Fe
lix;

 instalaţie căzută de pe un stâlp de pe bd. Roman Muşat bl.5;

 aruncarea/depozitarea ambalajelor pe trotuar – str Ştefan cel Mare – de c
ătre lucrătorii din Roman Value Center;

 efectuare lucrări săpătură pe trotuarul str. Rodnei, fără a le acoperi la fina
lizare;

 efectuarea unor construcţii pe teren privat, fără autorizaţie şi fără acord d
e vecinătate;

 construirea unor barăci fără autorizaţie, pe o cale de acces comună – str.
Petrodava;

 descărcarea unor saci cu gunoi/moloz pe Varianta Est;

 morman de zăpadă pe trotuar (str. Tineretului), pietonii fiind nevoiţi să ci
rcule pe carosabil.

  În cadrul dispeceratului monitorizare video, s-au semnalat un număr de 2.518
de sesizări, după cum urmează:
- autovehicule parcate/staţionate neregulamentar (pe trotuare, spaţii verzi, locuri de
parcare închiriate ori rezervate conducătorilor auto cu handicap/conducătorilor Taxi)
sau care blochează căile de acces (1865);
- cerşetorie (169);
- aruncarea zăpezii pe carosabil (8);
- foc deschis pe domeniul public (3);
- grupuri de persoane cunoscute de hoaţe de buzunare (8);
- indicatoare rutiere distruse/deteriorare (4);
- persoane căzute pe stradă (cazuri preluate de Serviciul Ambulanţa) - 3;
- protest în Piaţa Roman Vodă (21.01.2018);



- solicitări către firmă de mentenanţă pentru remedierea defecţiunilor la sistemul de m
onitorizare video (152);

    - solicitări din partea organelor judiciare a unor înregistrări din sistemul integrat de
monitorizare video (178);
- accidente rutiere (6);
- grupuri de persoane cunoscute drept hoaţe de buzunare (1);
- consum de băuturi alcoolice pe domeniul public (8);
- lipirea anunţurilor de mică publicitate pe stâlpi (3);
- circulaţia cu autovehicule de mare tonaj în zona centrală a municipiului (1);
- deteriorarea spaţiului verde amenajat pe str. Ştefan cel Mare (Zona Pompieri) de un
TIR (1);
- fumat, consum de alcool, aruncatul cojilor de seminţe pe jos în părculeţele de joacă
pentru copii (11);
- nerespectarea limitei de vârstă  inscripţionată pe echipament şi panoul de informare
al părculeţului de joacă (4);
- comerţ ambulant (flori) - 2;
- pătrunderea, fără drept, în curtea şi pe terenurile de sport ale instituţiilor de învăţăm
ânt  (5);
- efectuare de gesturi obscene în public (3);
-  echipament  din  părculeţele  de  joacă  defecte  (scânduri  desprinse)  cu  pericol  de
accidentare pentru utilizatori – 1;
-  degradarea/murdărirea  statuii  Roman  Muşat  (grupuri  de  copii  care  se  urcă  pe
postament) – 2;
- distrugerea spaţiilor verzi prin ruperea florilor (5);
- depozitarea gunoaielor în alte locuri decât cele special amenajate (4);
- scăldat (minori) în fântânile arteziene (18);
- circularea cu vehicule cu tracţiune animală, în zone unde este interzis (3);
- păşunat pe domeniul public (9);
- aruncarea cojilor de seminţe pe jos, în locuri neamenajate (5);
- cabluri de telefonie căzute (1);
- colectare fonduri în scop umanitar fără autorizaţie (1);
- semafor defect (1);
- persoane cu tulburări de comportament care deranjează trecătorii (9);
- scandal (3);
- incendiu la Şcoala nr.3 (1);
- tineri care stau cu picioarele pe bănci(1);
- persoane care vând produse alimentare pe spaţiul destinat pietonilor (1);
-  nerespectarea obligaţiei de a  curăţa dejecţiile fiziologice ale câinilor scoşi la plimb
are  pe domeniul public (2);
- comportament necivilizat al copiilor în părculeţele de joacă (urcat pe garduri, bănci,
acoperişuri) ce poate duce la distrugerea echipamentelor ori accidentarea copiilor (4);
- intrarea în spaţiul de joacă din părculeţe cu câini (1);
- deteriorarea parcometrului str. Oituz (1);
- furt geantă – zon BankPost (1- caz preluat de Poliţia Municipiului Roman);
- persoană fără adăpost aciuată în centrul municipiului (1);



- distrugerea unui indicator rutier şi a zonei verzi amenajate în giratoriul din zona
BankPost de către un autotir(1);
- tulburare linişte publică (2);
- cortegiu funerar neautorizat (1);
- urători ce blochează traficul rutier (1);
- semafor deteriorat în urma unui accident rutier (1).

Apreciem activitatea tuturor dispecerilor ca fiind bună, ei acţionând prompt la
solicitarea cetăţenilor şi  direcţionând echipajele din teren cu operativitate pentru a
efectua verificări.
           Predarea-primirea serviciului de zi din cadrul dispeceratului se face pe bază de
proces-verbal, după verificarea amănunţită a tehnicii şi materialelor existente. Până în
prezent, nu au existat nereguli pe această linie.

Activitatea poliţiştilor locali din cadrul Compartimentului Control Mediu

       În cadrul acestui compartiment, s-au efectuat următoarele activităţi:

   1. Transmiterea de 200 (douăsute) înştiinţări/somaţii pentru:
-  curăţenia  şi  igienizarea  unei  suprafeţe  de  teren  prin  toaletarea  vegetaţiei  (Bld.
Republicii) – vegetaţia a fost toaletată;
- igienizarea unei suprafeţe de teren situate pe drumul  judeţean Roman- Luţca;
- toaletarea vegetaţiei şi igienizarea unei suprafeţe de teren situat pe str. D. Gherea;
- încheierea de contracte în vederea prestării serviciului de salubritate cu societatea
comercială cu profil de specialitate (persoane fizice şi cosietăţi comerciale de pe raza
municipiului);
- prezentarea la sediul Poliţiei Locale pentru discuţii ca urmare a găsirii în zona str.
Islazului  a  unor  înscrisuri  aruncate  ce  aparţin  unei  persoane cu domiciliul  pe str.
Păcii;
- toaletarea vegetaţiei, igienizarea cât şi îngrădirea unei suprafeţe de teren situată pe
str. Constantin Dobrogeanu Gherea;
-  prezentarea la  sediul  Poliţiei  Locale  pentru discuţii  ca  urmare a  găsirii  în  zona
podului de fier a unor înscrisuri aruncate ce aparţin unei firme cu sediul pe strada N.
Bălcescu;
-  salubrizarea  şi  igienizarea  unei  suprafeţe  de  teren  situate   în  spatele  sucursalei
Bancpost;
-  salubrizarea  şi  întreţinerea  ordinii  şi  curăţeniei  pe   terenul  aferent  Căminului
Colegiului Tehnic Miron Costin din str. Anton Pann;
-  salubrizarea  şi  toaletarea  vegetaţiei  pe  o  suprafaţa  de  teren  situată  pe  strada
Dumbrava Roşie Nr. 1;
-  curăţarea  zăpezii  de  pe  trotuare,  căi  de  acces  ca  urmare  a  fenomenelor
meteorologice (la agenţii economici şi asociaţiile de proprietari din zona centrală);
-  curăţenia  şi  igienizarea  suprafeţei  de  teren  aferentă  societăţii  comerciale
SC.Deldo.SRL situată pe Bld. Republicii;
-  salubrizarea  unei  suprafeţe  de  teren  şi  împrejmuirea  acesteia  pe  str.  Ecaterina
Teodoroiu f.n.;



- depozitarea deşeurilor în alte locuri decât special amenajate (locatarii blocurilor nr.
40 şi 28A pe str Anton Pann);
- împrejmuirea unei  suprafeţe de teren pe str.  Tirului  şi  luarea măsurilor  de către
proprietar ca, animalele pe care le deţine, respectiv câini, să nu mai iasă pe domeniul
public  (câinii  să  fie  legaţi  sau  în  ţarcuri  special  amenajate  conform  H.C.L.  nr.
51/2014);
-  salubrizarea şi igienizarea  unor suprafeţe de teren, proprietăţi private, situate pe str.
Tinosului;
- salubrizarea unei suprafeţe de teren situată pe str. Spiru Haret;
- îngrădirea unei suprafeţe de teren pe str. Mierlei;
-  salubrizarea  şi  igienizarea   unui  spaţiu  comercial  care  a  funcţionat  ca  staţie  de
alimentare (benzinărie) situat pe Bld. Republicii;
-  prezentarea  avizelor  sau  autorizaţiilor  pentru  efectuarea  unei  canalizări  şi
traversarea ei printr-un dig al râului Moldova;
- toaletarea vegetaţiei şi îngrădirea unei suprafeţe de teren situat pe str. Renaşterii;
- toaletarea vegetaţiei şi igienizarea unei suprafeţe de teren situat pe str. Sărata nr. 2; 
- toaletarea vegetaţiei şi igienizarea unei suprafeţe de teren situat pe str. Gloriei nr.
41-41Bis (în spatele blocului nr. 66 Bld.Republicii);
- toaletarea vegetaţiei, igienizarea cât şi îngrădirea unei suprafeţe de teren situată pe
str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 43; 
- toaletarea vegetaţiei, igienizarea cât şi îngrădirea unei suprafeţe de teren situată pe
Bld. Nicolae Bălcescu nr. 24;
-  interzicerea  depozitării  de  deşeuri  de  orice  fel  pe  domeniul  public  –  str.  13
Septembrie,  str.  8 Martie,  str.  Ion Nanu,  str.  Primăverii,  str.  Alexandru Epure,  str.
Vasile Morţun.

  2. Soluţionarea a 23 (douăzecişitrei) sesizări cu privire la:
- depozitarea pe casa scării (spaţiu comun) în apropierea unei uşi de acces în subsolul
blocului, diferite materiale rezultate modificărilor realizate într-un apartament situat
pe str. Anton Pann bl.27;
- depozitarea de deşeuri din construcţii şi demolări pe domeniul public – str. Sălciei
(deşeurile au fost ridicate şi zona a fost salubrizată),
-  neîntreţinerea  curăţeniei  pe  o  proprietate  privată  –  Bld.  Republicii  –  curtea  a
fost curăţată;
- depozitarea de deşeuri din construcţii şi demolări pe domeniul public – Varianta de
Est, str. Islazului;
- depozitarea de deşeuri de origine vegetale pe domeniul public – str. Fănel Ciupitu;
-  disconfortul  creat  de  cetăţenii  de  pe  str.  M.  Cloşca  şi  M.  Viteazu ca  urmare  a
creşterii de animale;
- igienizarea şi toaletarea vegetaţiei pe o suprafaţă de teren propritate privată pe    

str. D. Gherea;
- depozitarea de deşeuri din construcţii şi demolări pe domeniul public – str. Ştefan
cel Mare – acestea au fost ridicateşi zona a fost salubrizată;



-  depozitarea  de  ţigle  pe  casa  scării(Bld.  Roman  Muşat)  de  către  Asociaţia  de
proprietari  ca urmare a unor lucrări  de construcţii  efectuate la acoperiş – s-a luat
legătura cu Asociaţia de proprietari care va ridica ţiglele;
- verificarea încheierii unui contract de salubritate la un imobil situat pe str. Viitorului
nr.2 şi modul de eliminare a deşeurilor – în urma verificărilor efectuate s-a constatat
că este încheiat contract de salubritate cu operatorul de specialitate, deşeurile fiind
preluate de către acesta;
- nesalubrizarea unei suprafeţe de teren dintr-o curte comună situată pe str. Vasile
Lupu – s-a efectuat curăţenia şi igienizarea;
-  neefectuarea  curăţeniei  într-un  apartament  situat  pe  str.  Sucedava  provocând
disconfort  locatarilor  prin  miros  –  a  fost  efectuată  curăţenia  şi  igienizarea
apartamentului;
- nesalubrizarea unei grădini situată pe str. Ştefan cel Mare – s-a efectuat curăţenia cât
şi toaletarea unor copaci;
- depozitarea de deşeuri pe domeniul public – str. Roman Vodă – str. Anton Pann;
-  depozitarea  de  bunuri  uzate  pe  casa  scării  îngreunând  accesul  şi   provocând
disconfort celorlalţi locatari – str. Mihai Viteazu;

      - depozitarea de reziduuri provenite de la animale lângă gardul ce desparte 2 (două)
       proprietăţi – str. Zambilelor;

 - depozitarea de deşeuri pe domeniul public – str. Zambilelor – persoanele identificate
au fost sancţinate contravenţional şi zonele au fost salubrizate;
- disconfortul produs în zona Danubiană prin miros – nu au fost identificate depozite
necontrolate de deşeuri în zonă, mirosul putând provenide la fermele de animale din
proximitatea municipiului Roman;
- amenajarea unei platforme de gunoi de grajd într-o grădină de pe str. Lupeni, ce
deranjează locatarii vecini prin miros – persoana a fost sancţionată contravenţional
deoarece nu şi-a dus la îndeplinire angajamentul asumat privind strângerea deşeurilor
de origine animală;
- depozitarea de diferite deşeuri într-o baracă improvizată pe domeniul public, spaţiul
verde  din  zona  blocului  nr.  1  str.  Stejarilor  –  persoana  a  fost  sancţionată
contravenţional deoarece nu şi-a a adus la îndeplinire angajamentul asumat privind
strângerea deşeurilor;

 -depozitarea  pe  casa  scării  (spaţiu  comun)  de  materiale  de  construcţii  îngreunând
accesul locatarilor în scara blocului – acestea au fost luate de către proprietar şi zona
a fost eliberată;

 - deversarea de reziduuri pe un teren proprietate privată (grădină) provocând disconfor
t vecinilor;

- neîngrijirea unei proprietăţi private – grădină şi terem aferent construcţiei – situată p
e str. Cornului;
- igienizare şi toaletarea vegetaţiei pe o suprafaţă de teren proprietate privată, situată
pe str. Constantin Dobrogeanu Gherea.
   3. Aplicarea a 64 (şasezecişipatru) sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:

- 47 (patruzecişişapte) amenzi pentru depozitarea de deşeuri pe domeniul public (str.
Bucovinei, str. Islazului , Varianta Est, str. Salciei, intersecţia străzilor Martir Cloşca



cu  Ecaterina  Teodoroiu,  str.  Mierlei  ,  str.  T.  Vladimirescu  şi  intersecţia  străzilor
Primăverii cu I. Nanu, str. Islazului, zona Pod de Fier, str. 13 Septembrie, str. Bogdan
Dragoş,  str.  Sucedava,  pe malul  râului  Moldova,  Varianta  de Vest,  str.  Ogoarelor,
intersecţia  străzilor  Martir  Cloşca  cu  Ecaterina  Teodoroiu,  intersecţia  străzilor  8
Martie  cu  Ion Nanu str.  Zambilelor,  drumul  judeţean  dintre  Roman şi  Luţca,  str.
Martir Cloşca, intersecţia străzilor Petru Rareş cu Dr. Ghelerter),                  

 - 1 avertisment pentru depozitarea de deşeuri din hârtie în zona podului de fier;

- 2 (două) amenzi pentru neefectuarea curăţeniei şi toaletării vegetaţiei pe terenurile
avute în proprietate privată (bld. N. Bălcescustr. Sărata);

-  3  (trei)  amenzi  pentru  neîncheierea  contractului  de  salubritate  cu  operatorul  de
specialitate;

- 4 (patru) amenzi pentru neefectuarea igienizării şi curăţeniei pe pe terenurile avute
în proprietate privată (str. Spiru Haret, str. Tinosului,str. Lupeni, str. Stejarilor);

-  2  (două)  amenzi  pentru  depozitarea  de  bunuri  uzate  pe  casa  scării  îngreunând
accesul şi provocând disconfort celorlalţi locatari;

- 3 (trei) amenzi pentru neprezentarea la sediul Poliţiei Locale în vederea soluţionării
unor cauze contravenţionale;

- 1 (una) amendă pentru neefectuarea curăţeniei într-o baracă situată pe domeniul
public (str. Stejarilor);

- 1 (una) amendă în valoare de 300 de lei pentru depozitarea de deşeuri menajere şi
de origine animală pe o proprietate privată.

   4. Alte activităţi:

- supravegherea în vederea depistării persoanelor care depozitează deşeuri de orice
fel pe  str. Islazului, Varianta de Vest, str. Teiului, str. Ogoarelor, str. Primăverii şi
zona Pod de Fier.

- participarea la evenimentul ,,Ora Pământului”.

Deasemeni, în urma constatărilor din teren au fost trimise către Comisariatul
Judeţean Neamţ al Gărzii Naţionale de Mediu  două procese verbale de constatare –
depozitare deşeuri rezultate din construcţii pe Varianta de Vest şi pe str. Primăverii şi
către Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Piatra Neamţ - un proces
verbal de constatare depozitare ambalaje de plastic ce conţin material biologic (sânge
şi resturi de ţesut) în apropierea unei platforme de gunoi de pe bd. Roman Muşat, în
vederea luări măsurilor legale conform competenţelor.

Activitatea poliţiştilor locali din cadrul Compartimentului Disciplina în 
Construcţii şi Afişaj Stradal



În  peroada  analizată,  în  cadrul  acestui  compartiment  s-au  soluţionat  27
(douăzecişişapte)  sesizări privind:
- ocuparea în mod abuziv şi  betonarea unui teren aflat pe domeniul public pe str.
Ecaterina Teodoroiu, nr. 11Bis, în scopul amenajării unei parcări;
-  amplasarea  necorespunzătoare  a  unei  uşi  de  acces  a  unui  agent  economic  din
Pietonalul Ştefan cel Mare ce împiedidică activitatea agentului economic învecinat;
- degradarea trotuarului (scoaterea de pavele) în strada Ştefan cel Mare (trotuarul a
fost reparat  şi pavelele au fost remontate, terenul fiind adus la starea iniţială);
-  amplasarea necorespunzătoare unor  suporţi  de uscare a  rufelor  în  blocul  31 din
strada Anton Pann;

-  depozitarea la distanţă necorespunzătoare faţă de proprietatea vecină a unor materiale
de construcţii (cărămizi);
- depozitarea unor materiale de construcţii (cărămizi) stivuite lângă gardul despărţitor
al  proprietăţilor,  care   în  eventualitatea  unui  cutremur  ar  putea  afecta  anexa  din
proprietatea învecinată;
- existenţa unor suporţi pentru uscarea rufelor pe faţada blocului  nr.31 din str.Anton
Pann care pune în pericol siguranţa unui apartament vecin;
- amplasarea la distanţe necorespunzătoare fata de imobilul învecinat a unui bătător
covoare şi a unui foişor în curtea unui imobil din strada Cezar Petrescu;
-  efectuarea  de  lucrări  de  decopertare  la  acoperişul  blocului  nr.33  din  bd.Roman
Muşat fără Autorizaţie de construire;
- existenţa unui garaj situat în str.Anton Pann în stadiu avansat de degradare pe teren
aparţinând domeniului public;
- amplasarea unor dispozitive care îngrădesc accesul în locuri de parcare în  B-dul
Roman Muşat nr.26;
-  executarea  unor  lucrări  neatorizate  în  apartament  situat  în  Aleea  Tudor
Vladimirescu;
- obturarea unei căi de acces în imobil situat în strada  Cuza Vodă;
- montarea unui bener publicitar pe faţada unui bloc de pe Bulevardul Roman Muşat, 
de o firmă care prestează servicii foto;
- continuarea unor lucrări de finalizare a acoperişului imobilului situat în strada Mihai
Viteazu nr.3-5;
- decopertarea (scoatrea dalelor de beton) de pe trotuar (domeniul public) în strada
Roman Vodă) în vederea acesului pentru executarea lucrărilor de construire a unui
imobil;
-  existenţa  unei  boxe  impropriu  amenajate  şi  în  stadiu  avansat  de  degradare
ampalasată pe domeniul public - partea de nord a blocului nr.15, din strada Anton
Pann;
- amplasarea   unei împrejmuiri a terenului situat în spatele blocului nr.16 de pe B.dul
Roman Muşat;



- amplasarea unui bătător de covoare pe terenul din spatele blocului nr.16 de pe B.dul
Roman Muşat, care împiedică liberul acces la o boxă închiriată cu forme legale, de un
locatar  al blocului;
-  amplasarea  unei  împrejmuiri  de  plasă  sudată  şi  gard  viu  netoaletat   în  spatele
blocului nr. 56,  pe B-dul Republicii;
- executarea unor lucrări la ap.1 şi 2 din blocul nr. 40 de pe  B.dul, Roman Muşat;
- nefuncţionalitatea sistemului de aerisire (bucătărie, cămară) la un apartament din
strada Anton Pann.Aceasta se datorează acoperirii complete a sistemului de ventilaţie
a imobilului la amenajarea acoperişului blocului.
- montarea unui bener publicitar pe faţada laterală a blocului nr.25,  B-dul Roman
Muşat, fără aprobările legale;
- modificări efectuate la instalaţia de evacuare a apelor reziduale la  un număr de 5
(cinci) apartamente situate pe strada Ecaterina Teodoroiu;
- execuţia unor lucrări într-un apartament situat pe str.  Unirii,   fără autorizaţie de
construire;
- amplasarea unui bătător de covoare pe un teren situat pe domeniul public pe B.dul
Roman  Muşat  în  spatele  blocului  nr.16,  care  împiedecă  liberul  acces  la  o  boxă
închiriată cu forme legale, de un locatar  al blocului nr.16;
- executarea unor lucrări la ap.1 şi 2 situate pe  B.dul Roman Muşat, blocul nr.40 fără
autorizaţie.

Deasemeni, s-au transmis 22 (douăzecişidouă) înştiinţări/somaţii pentru:
-  prezentarea la  sediul  Poliţiei  Locale  în  vederea  clarificării  situaţiei  unor  lucrări
executate la apartamente, imobile (strada Sucedava, str.Anton Pann, str. Unirii);
- clarificarea modului de obţinere a copiei de expertiză tehnică a unui apartament dn
strada  Smirodava;
- demolarea unei împrejmuiri de pe domeniul public la blocul 4 din Aleea Liliacului;
- demolarea unei împrejmuiri de pe domeniul public la blocul 56 din Bld. Republicii;
- eliberarea unui teren aflat pe domeniul public ocupat de o baracă metalică pe str.
Stejarilor, bl.1;
- sistarea lucrărilor de demolare până la intrarea în legalitate şi împrejmuirea cu bandă
reflectorizantă pentru protecţie şi siguranţă la un imobil situat pe str. C.A.Rosetti;
- afişarea de materiale promoţionale de către agenţi economici pe str. Nordului colţ cu
str. Ştefan cel Mare.

Au fost aplicate 9 (nouă) sancţiuni contravenţionale, după cum urmează:

- o sancţiune contravenţională conform Legii nr. 50/1991R pentru construirea unui im
obil fără autorizaţie şi intrarea în legalitate pentru un imobil situat pe str. Dimitrie Ca
ntemir, nr.5;

- o sancţiune contravenţională cf. Legii nr. 50/1991R pentru demolarea, fără documen
taţia  necesară, a unor pereţi interiori la blocul nr. 30, situat în strada Smirodava;



- o amendă cf. H.C.L. 133/2009 M pentru neîntreţinerea corespunzătoare a clădirilor -
respectiv lipsa geamurilor la apartament situat în Bd.Roman Musat, bl.40;

- o amendă contravenţională cf. Legii nr. 50/1991R, pentru executarea unor lucrări de
demolare fără a deţine Autorizaţie de    construire/desfiinţare, în strada Chimiei, nr.1;
- o sancţiune contravenţională cf. Legii nr. 50/1991 R, pentru executare de lucrări fără
a deţine  Autorizaţie de construire, la o locuinţă din blocul nr. 32 de pe Bb.dul Roman
Musat;
-  amendă cf. H.C.L. 133/2009 M - pentru împrejmuire şi magazie construite fără apr
obări legale în strada Smirodava, bloc nr.13,           
- amendă  cf. Legii nr. 50/1991 R - pentru executare de lucrări fără a deţine Autorizaţi
e de construire  la imobilul situat în strada Griviţei nr. 41,
- 2 (două) amenzi cf. Legii nr. 61/1991 R -  pentru neprezentare la sediul Poliţiei Loc
ale pentru soluţionarea unei cauze contravenţionale. 

               Pe tot parcursul perioadei, s-au efectuat controale pentru:
è urmărirea  şi  depistarea   a  persoanelor  care  lipesc  afişe  de  mică
publicitate pe stâlpi şi pomi etc.,precum şi a celor menţin pe domeniul public
panouri stradale fără avizul Primăriei Roman;
è urmărirea  modului  de  afişare  a  panourilor  care  anunţă  începerea
lucrărilor  de  construire   la   imobile  şi  respectarea  perioadei  de  valabilitate
Autorizaţie de construire.

Alte activităţi:

 urmărirea modului de amplasare a unor corturi volante- cerere formulată
de organizaţia  municipală  PNL - Filiala Roman;
 urmărirea modului de amplasare a unui cort (cu respectarea zonei şi a
perimetrului  aprobat  de  Primăria  Roman)  –  cerere  a  formaţiuni  politice
Uniunea Salvaţi România;
 verificarea modului de amplasare a unei maşini breduită complet,   cu
respectarea zonei şi a perimetrului aprobat în autorizaţie – cerere S.C.Smart
Point Concept S.R.L. Snagov;
 verificarea modului de respectare a  programului zilnic şi a intervalului
orar  de  distribuire  a  materialelor  promoţionale  -  cerere  S.C.  Free
Communication.
 urmărirea modului de amplasare a panourilor publicitare pe domeniul
public de către S.C. Saltvargas S.R.L. , care a obţinut avizul favorabil pentru
Circul Las Vegas Vargas.

Activitatea poliţiştilor locali din cadrul Compartimentului Control Activitate 
Comercială

 În cadrul acestui compartiment, s-au efectuat următoarele activităţi:



  1.  Transmiterea  a  unui  număr  de  158  (unasutăcincizecişiopt)  de   înştiinţări  în
vederea obţinerii/vizării autorizaţiei de funcţionare emisă de Primăria Municipiului
Roman pentru  agenţi economici ce îţi desfăşoară activitatea pe raza municipiului.

  2.  Aplicarea  a  31  (treizecişiuna)  sancţiuni  contravenţionale  conform H.C.L.  nr.
133/2009M , Legii nr. 12/1990R, Legii nr. 145/2014, H.C.L. 111/2010 şi O.G. nr. 99/
2000 R :

-  3  (trei)  avertismente  pentru  comercializarea  de  produse  pe  spaţiile  destinate
pietonilor;

- 17 (şaptesprezece) amenzi pentru comercializarea produselor pe spaţiile destinate
pietonilor;

- 2 (două) amenzi pentru vânzarea de mărfuri în alte locuri decât cele autorizate de
Primăria Municipiului Roman;

- 5 (cinci) avertismente pentru necompletarea  filei din carnetul de comercializare a
produselor  din  sectorul  agricol,  corespunzător  cantităţilor  transportate  de
producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate;

- o sancţiune contravenţională amendă şi un avertisment pentru nerespectarea obligaţi
ei de a afişa  orarul de funcţionare la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior.  

-  3  (trei)  sancţiuni  contravenţionale  conform  H.C.L.  nr.  111/2010M  ,  pentru
efectuarea de activităţi de comerţ fără a deţine acordurile şi avizele legale obligatorii.

3. Alte activităţi:

-  supravegherea  în  vederea  depistării  persoanelor  care  comercializează  produse
agroalimentare în alte spaţii decât cele autorizate (pasaj pietonal Ştefan cel Mare,
Piaţa Smirodava, Piaţa Centrală);

-  verificarea existenţei  autorizaţiei  de funcţionare precum şi  afişarea acesteia  şi  a
programului  de  lucru   la  50  (cincizeci)  de  agenţi  economici,  aceştia  respectând
prevederile legale.

Activitatea  poliţiştilor locali din cadrul Compartimentului  cu atribuţii pe linie
de evidenţa populaţiei

         Pe parcursul lunii ianuarie,  au fost verificate 1439 persoane care nu au solicitat
eliberarea actelor de identitate în termenul prevăzut de lege (situaţie corespunzătoare
Trim. IV 2017 şi primelor trei trimestre din 2018) şi au fost înmânate 16 înştiinţări
către  unităţile  şcolare  de  pe  raza  municipiului,  privind  informarea  elevilor  cu
prevederile O.U.G. 97/2005 art. 15 alin. (1).
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