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ANUNȚ DE INTERES PUBLIC PRIVIND PROTEJAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ȘI SITURILOR ARHEOLOGICE 

 
Prin prezenta, informăm că toți proprietarii de pe străzile mai jos 

menționate sunt situați în zone de protecție a monumentelor istorice, 
zone construite protejate sau în zone de interes arheologic. Orice 
intervenţie care urmează să se efectueze asupra imobilelor care nu sunt 
monumente istorice, dar care se află în zone de protecţie a 
monumentelor istorice sau în zone construite protejate se autorizează 
pe baza avizului Ministerului Culturii şi Cultelor sau, după caz, al 
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor şi 
a celorlalte avize, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Drept urmare dăm citire străzilor și zonelor care se supun 
avizărilor de specialitate: 
- partea dreaptă a străzii Bogdan Dragoș (de la intersecția cu b-dul Roman 
Mușat până la ieșirea din mun. Roman) și străzile care se regăsesc pe această parte 
precum: 
- str. Narciselor;  
- str. Tinosului; 
- fdt. Tinosului;  
- str. Ocniței;  
- str. Pescarilor;  
- str. Lupeni;  
- str. Zambilelor;  
- str. Mărului;  



- str. Cărămidăriei;  
- fdt. Cânepii;  
- str. Viitorului;  
- str. Colectorului ( partea stângă față de Hidroterm);  
- str. Renașterii; 
- fdt. Renașterii; 
- str. Matei  Millo; 
- fdt. Crângului;  
- str. Griviței;  
- aleea Griviței;  
- aleea Florilor;  
- aleea Matei  Millo;  
- aleea Moldovei;  
- str. Moldovei; 
- aleea Luncii;  
- str. Dimitrie Cantemir;  
- str. Bistriței;  
- str. Albinelor;  
- str. Soldat Porojan;  
- str. Plevnei;  
- str. Panait Moșoiu;  
- str. Cerbului;  
- str. Victoriei;  
- str. Bicaz;  
- str. Fănel Ciupitu;  
- str. Luceafărului;  
- aleea Vasile Lupu;  
- str. Traian; 
- str. Vasile Lupu; 
- str. Vasile Alecsandri; 
- str. Alexandru cel Bun (de la Ansamblul Fundației Melchisedec până la inter-
secția cu b-dul Roman Mușat);  
- str. Speranței; 
- str. Panaite Donici ( partea dreaptă de la bl.8, str. Panaite Donici până la inter-
secția cu str. Bucegi);  
- b-dul. Roman Mușat (de la intersecția cu str. Aprodu Arbore pâna la intersecția 
cu str. Mihai Viteazu); 
- str. Principatele Unite; 
- str. Ion Ionescu de la Brad;  
- str. Bradului; 
- str. Sucedava ( de la intersecția cu str. Ion Ionescu de la Brad până la intersecția 
cu b-dul Nicolae Bălcescu); 



- str. Miron Costin ( partea dreaptă de la intersecția cu str. Sucedava până la 
intersecția cu str. Mihail Jora);  
- str. Mihai Jora ( partea dreaptă de la intersecția cu Miron Costin până la str. 
Mihail Jora nr.10); 
- str. Miron Costin (de la intersecția cu str. Mihail Jora până la intersecția cu b-
dul Nicolae Bălcescu); 
- str. Aprodu Arbore; 
- str. Aprodu Purice; 
- str. Petrodava; 
- str. Castanilor;  
- str. Petru Aron 
- str. 1 Mai; 
- str. Păltiniș;  
- fdt. Nicolae Bălcescu;  
- fdt. Bucovinei;  
- str. Bucovinei;  
- str. I.L.Caragiale;  
- str. Nicolae Bălcescu;  
- str. Petru Rareș; 
- fdt. Crișan;  
- str. Avram Iancu;  
- str. Izvor;  
- str. Biruinței;  
- str. Doctor Ghelerter;  
- fdt. Petru Rareș; 
- pietonal Ștefan cel Mare; 
- str. Petru Rareș; 
- str. Petrodava; 
- str. Cuza Vodă; 
- str. Veronica Micle; 
- fdt. Crizantemelor; 
- str. Libertății; 
- str. Unirii; 
- str. Oituz; 
- str. Elena Doamna; 
- str. Calistrat Hogaș; 
- fdt. Duzilor;  
- fdt. Doctor Felix;  
- str. Caporal Preda; 
- str. Tineretului (partea dreaptă de la bl. 2, str. Tineretului până la intersecția cu 
str. C.A. Rosetti); 
- str. Tineretului (de la intersecția cu str. C.A. Rosetti până la intersecția cu b-
dul Republicii); 



- Piața Roman Vodă; 
- str. Dobrogeanu Gherea; 
- aleea Dumbrava Roșie; 
- str. Dumbrava Roșie; 
- str. C.A.Rosetti (partea dreaptă de la intersecția cu str. Smirodava până la bl.2, 
str. Tineretului); 
- str. Mihai Eminescu (de la intersecția cu b-dul Roman Mușat până la str.Mihai 
Eminescu nr.5);  
- str. Mihai Eminescu (partea stângă de la str. Mihai Eminescu nr.5 până la in-
tersecția cu b-dul Republicii);  
- Scuarul Republicii; 
- str. Ștefan cel Mare (de la intersecția cu str. Oituz până la intersecția cu b-dul 
Nicolae Bălcescu);  
- str. Ștefan cel Mare (partea dreaptă de la  intersecția cu b-dul Republicii până 
la intersecția cu str. Mihai Viteazu); 
- str. Valter Mărăcineanu; 
- str. Mihai Viteazu ( partea dreaptă de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare până 
la intersecția cu str. Anton Pann); 
- str. Anton Pann (partea dreaptă de la intersecția cu str. Mihai Viteazu până la 
intersecția cu b-dul Republicii); 
- str. Mihail Kogălniceanu; 
- str. Smârdan; 
- str. Costache Negri;  
- str. Rodnei; 
- str. Eternității;  
- str. Martir Horia;  
- str. Parcului;  
- str. Eroilor;  
- str. Doctor Koch;  
- str. Roman Vodă;  
- str. 22 Decembrie;  
- str. Aviatorilor; 
- b-dul Nicolae Bălcescu ( partea dreaptă de la intersecția cu Artera Vest până la 
intersecția cu str. Ștefan cel Mare);  
- str. Energiei;  
- str. Turturelelor;  
- str. Rândunelelor;  
- str. Privighetorilor; 
- GARA ROMAN – NT-II-m-B-10690,  construcțiile de pe o rază de 100 m față 
de monument; 
- GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCȚII DE MAȘINI RO-
MAN – NT-II-m-B-10691, construcțiile de pe o rază de 100 m față de monument; 



- CIMITIRUL ETERNITATEA ROMAN – NT-IV-m-B-10765, construcțiile 
de pe o rază de 100 m față de monument; 

precum și proprietarii monumentelor istorice: 
- Cetatea Mușatină a Romanului – NT-I-s-A-10534 – str. Alexandru cel Bun, 
nr. 5, "Parcul Zoologic"; 
- Casa Prisecaru – NT-II-m-B-10650 - str. Vasile Alecsandri nr. 6; 
- Seminarul teologic "Sf. Gheorghe" -  NT-II-m-B-10651 - str. Alexandru cel 
Bun nr. 2; 
- Ansamblul Fundației "Melchisedec" - NT-II-a-B-10665- str. Alexandru cel 
Bun nr. 4; 
- Episcopia Romanului - NT-II-a-A-10652 - str. Alexandru cel Bun nr. 5; 
- Casă , azi sediul Poliție - NT-II-m-B-10653 – str. Bogdan Dragoș nr. 16; 
- Ansamblul bisericii negustorilor brașoveni din Roman - NT-II-a-B-10654 – 
str. Bradului nr. 2; 
- Poșta - NT-II-m-B-10656 – str. Cuza Vodă nr. 3; 
- Casă, azi Grădiniță cu program normal - NT-II-m-B-10658 - str. Cuza Vodă 
nr. 9 bis; 
- Școala armenească, azi Clubul elevilor - NT-II-m-B-10657 - str. Cuza Vodă 
nr. 12; 
- Casa Fălcoianu, azi Muzeul de istorie - NT-II-m-B-10659 - str. Cuza Vodă nr. 
19; 
-  Casa Nevruzzi, azi Muzeul de istorie - NT-II-m-B-10660 - str. Cuza Vodă nr. 
26; 
- Școla generală nr. 3 - NT-II-m-B-10661 - str. Cuza Vodă nr. 84; 
- Casa General Iliescu, azi grădinița nr. 2 - NT-II-m-B-10662 – str. Dobro-
geanu Gherea nr. 26; 
- Casa Robu, azi Muzeul de Artă - NT-II-m-B-10663 – str. Mihai Eminescu nr. 
3; 
- Ansamblul gimnaziului "Roman Vodă" - NT-II-a-B-10664 – str. Mihai Emi-
nescu nr. 4; 
- Ansamblul de locuințe muncitorești - - NT-II-s-B-10673 – str. Energiei, Tur-
turelelor 1-15; 
- fosta Biserică Armenească, azi biserica "Adormirea Maicii Domnului" - 
NT-II-m-A-10666 – str. Veronica Micle nr.13; 
- Casa sameșului Iancu Teodoru, azi cămin de bătrâni - NT-II-m-B-10668 – 
str. Veronica Micle nr.21; 
- Biserica "Sf. Voievozi", Biserica "Albă Domnească" - NT-II-m-B-10667 – 
str. Veronica Micle nr.22; 
- Ansamblul bisericii "Adormirea Maicii Domnului" - NT-II-a-B-10669 –      
b-dul Roman Mușat nr. 22; 
- Casa Rollrich, azi Administrația piețelor - NT-II-m-B-10655 – str. Petrodava 
nr. 8; 
- Biserica "Sf. Gheorghe" - NT-II-m-B-10670 – str. Porojan Soldat nr. 8; 



- Casă - NT-II-m-B-10672 – str. Principatele Unite nr.2; 
- Școala de Arte și meserii, azi Liceul nr. 3 - NT-II-m-B-10674 – b-dul Repu-
blicii nr. 1-3; 
- Casa Ioachim, azi Biblioteca Municipală - NT-II-m-B-10694 – b-dul Roman 
Mușat nr. 19; 
- Școala nr. 1 "Vasile Alecsandri" - NT-II-m-B-10675 – str. C. A. Rosetti nr. 8; 
- Ansamblul Spitalului Unificat - NT-II-a-B-10676 – str. Speranței nr. 11; 
- Hala alimentară, azi hala centrală - NT-II-m-B-10677 – str. Sucedava nr. 127; 
- Biserica "Intrarea în Biserică", "Precista Mică"- NT-II-m-B-10678 - str. 
Sucedava nr. 143; 
- Centru istoric urban - NT-II-a-B-10680 – str. Ștefan cel Mare nr. 181-292; 
- Hanul Vițig, azi locuințe - NT-II-m-B-10679 - str. Ștefan cel Mare nr. 186; 
- Casa Romașcană, azi restaurant - NT-II-m-B-10681 - str. Ștefan cel Mare nr. 
200; 
- Casă - NT-II-m-B-10682 - str. Ștefan cel Mare nr. 213; 
- Casa Brănișteanu, azi Cercul Militar - NT-II-m-B-10683 - str. Ștefan cel 
Mare nr. 230; 
- Casa Niță - NT-II-m-B-10684 - str. Ștefan cel Mare nr. 235; 
- Casă - NT-II-m-B-10685 - str. Ștefan cel Mare nr. 238; 
- Casa Costache Morțun, azi Muzeul de Științe Naturale - NT-II-m-B-10686 
- str. Ștefan cel Mare nr. 244; 
- Spitalul Militar, azi Club "S.C. Petrotub S.A." - NT-II-m-B-10687 - str. Ște-
fan cel Mare nr. 246; 
- Casa elvețiană - NT-II-m-B-10689 - str. Ștefan cel Mare nr. 249; 
- Casa Cristea Ștefănescu - NT-II-m-B-10688 - str. Ștefan cel Mare nr. 259; 
- Gara Roman - NT-II-m-B-10690 - str. Ștefan cel Mare nr. 271; 
- Școala normală, azi Grup Școlar Industrial – Construcții de Mașini - NT-
II-m-B-10691 - str. Ștefan cel Mare nr. 274; 
- Casă primar Brăescu - NT-II-m-B-10692 - str. Tineretului nr. 20; 
- Ansamblul Liceului "Roman Vodă"- NT-II-a-B-10693 - str. Tineretului nr. 
24; 
- Casa vornicului Done, fostă Liceul de Artă, azi Casa Sergiu Celibidache - 
NT-II-m-B-10649 – str. Veronica Micle nr.2; 
- Casa agronomului Ion Ionescu de la Brad - NT-IV-m-B-10766 – str. Ion Io-
nescu de la Brad nr.8; 
- Monumentul Eroilor din primul război mondial - NT-IV-m-B-10765 – str. 
Mihai Viteazu, în Cimitirul municipal; 
- Mormântul arhimandritului Vartolomeu Măzăreanu - NT-IV-m-B-10767 – 
b-dul Roman Mușat nr. 22, în incinta bisericii "Adormirea Maicii Domnului"; 
- Mormântul episcopului Melchisedec Ștefănescu - NT-IV-m-B-10768 – b-dul 
Roman Mușat nr. 22, în incinta bisericii "Adormirea Maicii Domnului"; 
- Stejarul Unirii - NT-III-m-B-10742 – str. Smirodava nr.1, în parcul municipal; 



- Bustul agronomului Ion Ionescu de la Brad - NT-III-m-B-10743 – str. Ștefan 
cel Mare, în parcul municipal; 
 

Sunt obligați să respecte restricțiile instituite de Legea nr. 
422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, Republicată, pre-
cum și de O.G. nr. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic 
şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, și să 
țină cont de următoarele aspecte: 

 Orice intervenție (lucrare de construire/desființare) 
asupra imobilelor din zonele de protecție ale 
monumentelor istorice se face obligatoriu cu autorizație de 
construire emisă în baza avizului Ministerului 
Culturii/DJC Neamț; 

În cazul realizării de lucrări neautorizate, fără avize sau care 
încalcă avizele de specialitate, personalul de inspecție abilitat are 
dreptul să întrerupă lucrările până la intrarea în legalitate, să aplice 
sancțiuni și, după caz, să dispună revenirea la situația inițială și să 
sesizeze organele de cercetare penală. 

 Orice intervenție în sol (săpătură) în perimetrul siturilor 
arheologice și în zonele de protecție ale monumentelor is-
torice se face obligatoriu cu asistență arheologică. 

Efectuarea oricăror lucrări care pot afecta siturile arheologice, în 
absența certificatului de descărcare de sarcină arheologică, constituie 
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 
amendă. 
                                                                          

 
 
                                                                                Arhitect şef, 
                                                                    Andreea-Cătălina DĂNILĂ 


