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INFORMARE 
 

privind vizita de lucru în orașul Montluçon, Franța 

 
 În perioada 3-6 octombrie 2019,  primarul Lucian Ovidiu-Micu a participat, 
alături de d-na Irina Mariana Scorțanu - șef Birou Monitorizare Mediu, d-nul Neagu 
Constantin – șef  Birou Control, Strategii și Marketing Instituțional și de consilierii 
locali Dana-Lăcrămioara Păiuș – PNL, Iulia Havrici Tomșa– PSD, Nicolae Bogdan  
Curcudel – PNL, în baza invitației  primarului Frédéric Laporte, la vizita de lucru 
organizată  în orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-
Alpes,  Franța. 
 În cadrul vizitei de lucru, delegația Municipiului Roman a participat vineri, 4 
octombrie 2019,  la o dezbatere pe tema dezvoltării durabile și a protecției mediului. 
 Atât orașul Montluçon cât și Municipiul Roman au elaborat și implementează 
planuri de acţiune pentru energie durabilă, cu scopul de a reduce emisiile de CO2 cu 
cel puţin 20% până în anul 2020. Planurile înglobează o serie de măsuri pe termen 
scurt și mediu care vizează: creșterea eficienței energetice a clădirilor publice; 
utilizarea rațională a energiei în locuințe și clădiri din sectorul terțiar; susţinerea 
iniţiativei private în domeniul eficienţei energetice; modernizarea sistemului de 
iluminat public; producerea unei părți importante a energiei necesare pe plan local 
din surse regenerabile; reabilitarea rețelelor de apă și canalizare; educaţie la toate 
nivelurile pentru conştientizarea şi câştigarea comunităţii locale de partea 
administraţiei locale, pentru utilizarea eficientă a energiei. 
 Discuțiile au continuat cu prezentarea de bune practici în ceea ce privește 
producția de energie electrică din surse regenerabile. Oaspeții francezi s-au arătat 
foarte interesați de proiectul microhidrocentralei realizate pe râul Moldova, cu 
scopul de a valorifica și ei resursele regenerabile hidroenergetice, prin amplasarea 
unei microhidrocentrale pe râul Cher care traversează orașul Montluçon.  
 Delegația romașcană a primit informații în legătură cu modul în care a fost 
implementat proiectul de modernizare a iluminatului public în Montluçon, dat fiind 
și proiectul Municipiului Roman privind creşterea eficienţei energetice şi extinderea 



  

 

sistemului de iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020. 
 Programul vizitei a continuat la unități tehnice de învățământ din localitate și 
la Institutul Universitar de Tehnologie din Montluçon, unde au fost efectuate 
demonstrații cu drona pentru identificarea pierderilor energetice cu scopul aplicării 
celor mai bune tehnici și materiale pentru  creșterea eficienței energetice a clădirilor 
și au fost puse bazele unor proiecte educaționale comune.  
 Managementul deșeurilor a reprezentat o altă temă pe agenda  comună a celor 
două comunități. 
 A fost efectuată o vizită la SICTOM, compania de colectare și tratare a 
deșeurilor. A fost făcut un tur al stației de gestionare a deșeurilor, iar experții 
francezi au prezentat procesele tehnologice de reciclare și transformare a deșeurilor. 
 Orașul Montluçon a implementat în urmă cu 4 ani sistemul de management 
integrat al deșeurilor, colectarea realizându-se pe două fracții - fracția umedă, 
deșeurile care merg către groapa de gunoi și fracția uscată, deșeuri care ajung pe 
banda de sortare și de transfer. 
 Acest sistem reprezintă un model deoarece generează o reducere a costurilor 
și un randament crescut pentru colectarea selectivă a deșeurilor. 
 De asemenea, SICTOM a creat posibilitatea locuitorilor din Montluçon, în 
baza tarifului anual pentru colectarea deșeurilor, să aibă 26 de intrări/an pentru a 
aduce la stația de transfer deșeurile reciclabile generate în gospodării, inclusiv cele 
voluminoase și cele de origine vegetală. 
 În cadrul unei întâlniri oficiale cu primarul Frédéric Laporte, cu funcționari ai 
aparatul administrativ și consilieri locali francezi, primarul Lucian Ovidiu-Micu a 
făcut o scurtă prezentare a Municipiului Roman, cu accente pe oportunitățile 
investiționale pe care acesta le oferă, posibilitatea promovării unor proiecte comune 
de dezvoltare economică, socială, culturală și educațională. A  fost prezentat modul 
de funcţionare şi organizare la nivel administrativ,  furnizate detalii despre bugetele 
orașelor, despre modul în care sunt gestionate serviciile publice locale și 
oportunitatea implementării unor proiecte comune cu finanțare europeană. 
 Programul vizitei de lucru a cuprins  sâmbătă,  5 octombrie 2019, participarea 
delegației romașcane la inaugurarea Târgului expozițional de la Montluçon.  Întins 
pe o suprafață de 40.000 m², târgul comercial de tradiție din zona centrală a Franței, 
atrage  sute de expozanți din întreaga Europă și mii de vizitatori. 
 Cele două administrații au convenit ca, după alegerile locale din luna martie a 
anului viitor din Franța, să transforme Pactul de amiciție încheiat între Municipiul 
Roman și Orașul Montluçon, într-un acord de înfrățire, pentru a realiza o punte de 
legătură durabilă şi întărirea relaţiilor în domeniile de interes comun (cultural, 
educativ, sportiv, economic, social, protejarea mediului, administrație publică 
locală). 

 

 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian-Ovidiu MICU 

 


