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Cuvânt de 
început al 
domnului 
Laurenţiu 
Dan Leoreanu 
– Primarul 
Municipiului 
Roman

Sunteți invitați să redescoperiți Romanul, veche 
cetate mușatină, un oraș patriarhal și plin de 
istorie. 
Aici, în nord-estul României, exact în inima 
Moldovei, veţi descoperi un oraș în care pes-
te 60.000 de suflete calde vă vor arăta ce 
înseamnă marea familie romașcană, o comu-
nitate definită prin respectul față de tradiții, 
față de muncă, o familie care prin spiritul ei 
a depășit milenii de istorie și care astăzi se 
regăsește ca o forță dinamică în contextul eu-
ropean.
Veniţi să ne cunoașteţi orașul, să înțelegeţi de 
ce îl iubim atât de mult și de ce pot afirma cu 
mândrie întotdeauna, oriunde m-aș afla - SUNT 
ROMAȘCAN!
Parafrazând dictonul „Toate drumurile duc la 
Roma”, nouă ne place să spunem despre ur-
bea noastră muşatină că în Moldova „Toate 
drumurile trec prin Roman” şi vă invităm în 
oraşul nostru să ne cunoașteți mai bine.

Mr. Laurențiu Dan Leoreanu’s introductory 
words – Mayor of Municipality Roman
Let Roman city take you on an epic getaway 
filled with Romanian adventure, diverse out-
door experiences and historic wonders!
You are invited to discover and rediscover Ro-
man, an old Mușatin fortress, a patriarchal city 
and full of history. Here in the North-East of 
Romania, in the core of Moldavia, a tradition-
al region, you will discover a city where over 
60.000 people will be able to introduce you 
the great Romașcan family, a community that 
has been defined by tradtions, a great work-
force, a historical family known for millennia 
and nowadays being recongnized as a dynamic 
part of the european framework.
You should visit Roman, you should visit its 
proud being habitants, proud of their beauti-
ful city.
Suggesting a paraphrase of the ancient axiom 
that “all roads lead to Rome”, we enjoy com-
paring it to a more personal axiom: “all roads 
lead to Roman” and we want to officially invite 
you to know “our Rome” better.

Statuia Roman Vodă Muşat
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Fântâna arteziană - Piaţeta Miron Costin

Biserica Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana

Romanul iarna, văzut de sus
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Așezare geografică și căi de 
comunicație 
Municipiul Roman are o poziție 
strategică, în centrul regiunii is-
torico-geografice Moldova, într-o 
arie unde converg mai multe căi 
de comunicație de importanță 
europeană, națională și regională, 
din punct de vedere feroviar 
făcând parte din magistrala 
Bucureşti - Dorneşti - Cernăuţi - 
Varşovia, iar rutier aflându-se  pe 
axul expres de interes european E 
85, care leagă Polonia şi Ucraina, 
Rusia şi Republica Moldova, prin 
România de Bulgaria, Grecia, Tur-
cia și Orientul Apropiat. Legat de 
traficul aerian, cel mai apropiat 
aeroport se află în Bacău, conex-
iunea cu acesta putând fi realizată 
fie pe drumul european E85, fie pe 
magistrala de cale ferată.
Vatra oraşului este situată 
în Podişul Moldovenesc, la 
confluenţa râurilor Moldova şi 
Siret, ocupând o suprafaţă totală 
de 2.983 ha, din care 1.617 ha in-
travilan. 
Localizarea în partea centrală a 
Moldovei poate determina trans-
formarea municipiului Roman 
într-o adevărată ”placă turnantă” 
a transporturilor din această arie, 
pe direcția nord-sud, vest-est, dar 
și nord-est – sud-vest. 

Principala bogăţie
Condiţiile ecologice variate, deter-
minate de confluenţa râurilor Mol-
dova şi Siret, au permis identifica-
rea a peste 500 de specii de plante 
spontane. Vegetaţia caracteristică 
municipiului Roman este cea de 
luncă şi de pajişti. Latitudinal, 
vatra oraşului este situată în sub-
zona pădurilor de stejari mezofili, 
iar altitudinal, este încadrată de 
areal de pădure.
În domeniul faunei se remarcă 
mistreţul care încă din secolul al 
XIV-lea figura pe sigiliul oraşului 
şi bizonul, pătruns dinspre Ba-
sarabia, după anul 1954. Dintre 
mamifere, vulpea, bursucul, ie-
purele cunosc o largă răspândire. 
De asemenea, se observă difer-
ite specii de stârci, raţe sălbatice, 
lişiţe şi alte păsări acvatice sau 
răpitoare. În cele două râuri, pre-
cum şi în iazurile şi bălţile din ap-
ropiere trăiesc un număr mare de 
specii de peşti,  îndeosebi cleanul, 
mreana şi ştiuca.

Uricul lui Roman I Centrul istoric Ştefan cel Mare

Parcul Municipal - primăvara
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Geographic location and access 
ways
Roman Municipality has a strategic 
position, situated in the centre of 
historical geographical region of 
Moldavia, in an area which com-
bines multiple European counties 
and national roads, such as Bu-
charest railroad line which goes 
through Dornești – Cernăuți – 
Varșovia and European routes pass-
ing through Romania, such as E85 
(part of the International E-road 
network, which is a series of main 
roads in Europe. The E 85 starts 
from Klaipėda (Lithuania) runs 
south through Belarus, Ukraine, Ro-
mania, Bulgaria to Greece, ending 
at Alexandroupolis).
The nearest aerial accessway is in 
Bacău (40 km away on DN2 and 
on the Suceava-Bucharest rail-
way), served by Bacău Interna-
tional Airport which provides di-
rect links with the Romanian city 
of Timișoara and with 10 cities in 
Europe, together with other links 
through Timișoara airport. Bacău 
air traffic control centre is one 
of Europe’s busiest, as it handles 
transiting flights between the Mid-
dle and Near East and South Asia to 
Europe and across the Atlantic.
The city is located in the Moldavian 
Plateau, at the mouth of the Mol-
dova River, a tributary to the Siret,     
occupying an area of 2.983 ha, 
within 1.617 ha incorporated area.
The central location of Roman 
could easily transform the city in a 
transportation asset for the North-
South, West-East and North-East - 
South-West roads.

Remarkable abundance
The variate environmental condi-
tions determined by the conflunece 
of Moldova and Siret Rivers have 
allowed the identification of over 
500 spontaneous plant species. 
The fauna of Roman Municipal-
ity consists in grassland and lawn. 
Latitudinally, the city is situated in 
the subzone of mezophil oak for-
ests and altitudinally, the area is 
surrounded by wood habitat.
The Romașcan fauna marks out the 
boar (Sus scrofa) which down from 
the XIVth century was a part of the 
town`s signet and also the bison 
(Bos americanus) which came in 
from Basarabia after year 1954. 
The mammals are the fox, the 
badger, corncrakes and other birds 
of prey or water birds. The two riv-
ers have fish species such as                                                                
      anchovy, barbell and luce.

Poarta Sud Pietonalul Ştefan cel Mare



Descoperă Municipiul Roman6

Scurt istoric
Situat în inima Moldovei, Romanul, 
fost târg, reşedinţă a Ţării de Jos a 
Moldovei, reşedinţă de judeţ, ac-
tualmente municipiu, atrage prin 
obiectivele turistice şi monumente 
dar şi prin posibilităţile de agre-
ment. Ţinutul Romanului reprezintă o 
adevărată comoară de relicve istorice 
care dovedesc importanţa acestui 
centru al Moldovei, vestigii din di-
ferite timpuri (paleolitic, neolitic, 
etc.) atestând existenţa de milenii a 
unor aşezări în zonă încă din Epoca 
Bronzului.
Oraşul Roman este unul din puţinele 
oraşe din Moldova care se poate 
mândri cu existenţa a două cetăţi: 
Cetatea Muşatinilor, cea mai sudică 
fortificaţie moldovenească de la 
sfârşitul secolului al XIV-lea şi Ce-
tatea Nouă a Romanului construită de 
Ştefan cel Mare (domn al Moldovei 
în perioada 1457–1504) la locul de 
confluenţă a râurilor Moldova şi Siret.
Între secolele XV – XVI, oraşul era cu-
noscut sub numele de „Târgul de Jos”, 
el fiind şi reşedinţa „Ţării de Jos”. Tot 
atunci, Episcopia din Roman devine 
o a doua mitropolie a Moldovei. În a 
doua jumătate a secolului al XVI-lea, 
Romanul ocupa primele locuri în ceea 
ce priveşte numărul de negustori.
În 1834 oraşul devine capitala 
judeţului Roman. În anul 1845, Ro-
manul figura printre primele 5 oraşe 
importante ale Moldovei. Unirea 
Principatelor Române a imprimat 
oraşului o activitate febrilă, Romanul 
fiind un puternic centru unionist. 
Oraşul şi judeţul Roman au adus o 
contribuţie însemnată la Războiul 
pentru Independenţă din 1877 – 
1878.
În preajma Primului Război Mon-
dial s-a înfiinţat un atelier pentru 
reparaţii cu caracter militar, transfor-
mat ulterior în Arsenalul Armatei.

Ziua municipiului
Prima atestare documentară este 
Uricul din 30 martie 1392 (hrisov de 
danie către Ionaş Viteazul, în care a 
fost scris ”în cetatea noastră, a lui 
Roman voievod”), numele oraşului 
fiind preluat de la numele voievod-
ului Roman I Muşat (1392-1394) 
și este celebrată în fiecare an prin 
manifestări culturale. 
Zilele Municipiului Roman au fost 
stabilite prin Statutul municipiului 
Roman în perioada 15 – 21 mai, prima 
ediţie desfăşurându-se în anul 2010.

Short history
Placed in the central part of Moldavia, Roman City was first a fair, then 
the Court of The Lower Land of Moldavia, county court and today a 
municipality. Roman is economically attractive because of its tourist 
attractions, monuments and its recreational possibilities. 
The land of Roman represents an authentic treasure of historical rel-
ics which prove the city’s importance. Remnants from different pe-
riods (the Paleolithic, Neolithic etc.) certifiy life evidence from the 
Brazen Age.
Roman City is one of the few ones that can boast about having two 
fortresses: The Mușatin Fortress (the southernmost Moldavian fortifi-
cation by the end of XIVth century) and The New Stone Fortress built 
by Stephen the Great on the left bank of the Siret river (was Prince 
of Moldavia between 1457 and 1504 and the most prominent repre-
sentative of the House of Mușat).
Between XV – XVI centuries, the city was known as The Lower Fair, 
more specific, the Court of The Lower Land of Moldavia. The same era 
brings out that The Roman’s Episcopacy was the second mitropoly of 
Moldavia.
During the second half of the XVIth century, Roman was occupying 
the first mercantile positions.
Roman becomes in 1934 the capital of the Roman county. In year 
1845, Roman was on top 5 Romanian important cities. The Union of 
Romanian Principalities threw Roman into a feverish activity because 
the city itself was a unionistic centre. Both county and city of Roman 
have brought a considerable contribution to The Russo-Turkish War 
(1877–1878). In the beginning of First World War Roman became a 
military hospital and further part of The Army Corps.

Roman’s anniversary
The oldest reference source is The Uric (Uricul) dating March 30th 
1392 (The Uric was 
a beneficence record addressed to Ionaș the Brave within it was 
written “in Vaivode Roman’ fortress, our fortress”). The name of the 
vaivode Mușatin Roman I (1392-1394) was absorbed into the city’s 
name and it is yearly celebrated by cultural practices.
Municipality Roman’s Regulation has decreed that the days between  
May 15th and May 21st are the official anniversary days of Roman 
City. The first edition took place in year 2010. 

Orăşelul copiilor
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Seara de muzică uşoară

Parada costumelor de epocă

Seara de folclor
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Identitate locală 
Municipiul Roman a elaborat și adoptat 
o serie de documente menite să crească 
eficiența actului administrativ și să con-
fere o identitate bine definită comunității 
(Imn, Stemă, Drapel, Statutul municipiului 
Roman, Planul Urbanistic General și Regu-
lamentul Local de Urbanism, Certificatul 
ISO 9001, Strategia de dezvoltare durabilă    
municipiului Roman pentru perioada 2014 
- 2020).                                          
Municipiul Roman este membru în 
Asociaţia Municipiilor din România şi face 
parte din Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord - Est. 
Municipiul Roman face parte din struc-
turile asociative create la nivel județean: 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
”Aqua Neamț”, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Eco” Neamț” și Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Roman 
Metropolitan” care reprezintă interesele 
municipiului Roman și a 25 de comune din 
zona de influență a municipiului Roman.

Populația
Municipiul Roman este, din punct de ve-
dere demografic, al doilea oraş din judeţul 
Neamț şi între cele mai mari municipii din 
ţară care nu au funcţia de reşedinţă de 
judeţ, cu o populaţie stabilă de 50.713 
locuitori, conform Recensământului Gene-
ral al Populaţiei din anul 2011, în timp ce 
Institutul Național de Statistică prin fișa 
localității pe anul 2012 indică o populație 
stabilă de 65.205 locuitori, valoare 
apropiată de datele Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Neamț
Din punct de vedere etnic, populația 
românească reprezintă 88,3%, restul fiind 
reprezentat de alte etnii: rromi, ruși lipo-
veni, italieni, greci, armeni, germani, evrei, 
maghiari, ucraineni.   

Cultură
Activitatea culturală şi artistică gravitează 
în jurul Bibliotecii Municipale „George 
Radu Melidon”, a celor patru muzee: 
Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă, Muzeul 
de Ştiinţe ale Naturii și Casa Hogaș și a 
asociațiilor și fundațiilor culturale care 
menţin vie flacăra spirituală a oraşului 
(Fundaţia „Episcop Melchisedec”, Asociaţia 
Culturală “George Radu Melidon”, So-
cietatea Culturală “Roman-Muşat”, So-
cietatea Culturală „Clepsidra” etc.), alături 
de Casa de Cultură ce dispune de săli de 
spectacole cu 600 de locuri.
Activitatea editorială romaşcană este 
susţinută de cele 4 edituri: Muşatinia, Filo-
calia, Serafica şi Signum Company care 
editează periodice şi cărţi precum: „Cro- 
nica Romanului”, „Studii franciscane”, 
„Viaţa fraternă”, „Melidonium”.

Ziua Naţionala a României Festivalul toamnei, 
echipaj
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Local identity
Roman City has elaborated and enacted a series of docu-
ments intended to develop the administrative agree-
ment’s efficiency and also to offer a well defined identity 
to the community, such as: Anthem, Blazon, Flag, Mu-
nicipality Roman’s Statute, General Planning Survey and 
The Local Regulation of Urbanism, 9001 ISO Certificate, 
The Roman City’s Sustainable Development Strategy for 
2014-2020).
Roman Municipality is a member of Romania’s Munici-
palities Association and also part of North-East Regional 
Development Agency.
Roman City is part of following associative structures 
formed on the county level: “Aqua Neamț” Community 
Development Association, “Eco Neamț” Community De-
velopment Association and “Roman Metropolitan” Com-
munity Development Association which are representa-
tive for Roman City’s and other 25 parishes’ appertaining 
to Roman interests. 

Population
Demographically speaking, Roman is the second larg-
est city from Neamț County and one of the largest cit-
ies of Romania which is not a capital city, with a stabile 
population of 50.713 inhabitants, according to The 2011 
General Romanian Census whereas National Institute 
of Statistics indicates by its 2012 locality card a stabile 
population of 65.205 inhabitants, a value allied to Gen-
eral Directorate’s Population Register of Neamț.
Ethnically, the Romanians make up 88,3% of the popula-
tion, the rest ethnic groups being represented by Romani 
people, Lipovenian Russians, Italians, Greeks, Armenians, 
Germans, Hebrews, Hungarians, Ukrainians.  

Culture
The cultural and artistic activities revolve around George 
Radu Municipal Library, around the four local museums: 
History Museum, Arts Museum, Natural Sciences Museum 
and Calistrat Hogaș Memorial House and also around the 
associations and cultural foundations which maintain a 
fresh spirit of the town (Melchisedec Episcope Founda-
tion, George Radu Melidon Cultural Association, Roman-
Mușat Association, Clepsidra Association etc.) and we 
should not forget about Municipal Arts Centre/House of 
Culture which can host about 600 auditors.
The Romașcan editorial activities are controlled by four 
publishing houses: Mușatinia, Filocalia, Serafica and Sig-
num Company which edits books and periodicals  such 
as: Roman City Chronicle, Franciscane Studies,   
Brotherly Life, Melidonium.

Seara de muzică uşoară Seară de talente 
locale

Târgul Meşterilor Populari
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Personalităţi locale
Multe personalităţi ale evului mediu românesc sau ale epocii mo-
derne s-au născut, au trăit sau doar au poposit pentru o vreme la 
Roman. 
În cultura naţională şi universală se regăsesc personalități 
romașcane din toate domeniile:
LITERATURĂ
• Miron Costin (1633-1691) – cronicar 
• Cezar Petrescu (1892-1961) – prozator 
• Otilia Cazimir (1894-1967) – poetă
• Calistrat Hogaş (1848-1917) – profesor şi director al Gimnaziului 
„Roman-Vodă” 
• Garabet Ibrăileanu (1871-1936) – prozator, publicist şi critic li-
terar 
• Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – (1923 - 2008), scriitor 
• Savin Bratu (Barasch) (1925 – 1977) – critic şi istoric literar. 
• George Radu Melidon (1831-1897) – scriitor, publicist, a înfiinţat 
prima bibliotecă publică din Roman 
• Marcel (Max) Blecher (1909-1938) – poet şi scriitor impresionist
• Dumitru Mărtinaş (1897-1979) – profesor, autor de studii despre 
ceangăii din Moldova

CINEAŞTI, ACTORI, OAMENI DE TELEVIZIUNE
• Jean Mihail (1896-1963) – regizor, creatorul cinematografiei 
româneşti. 
• Nae Roman (Nicolae Constantinescu) – actor de revistă
• Sandu Sticlaru (1923 – 2006) – actor la ,,Nottara”
• Alexandru Hatmanu – actor 
• Filip Brunea - Fox (1898-1977) – părintele reportajului românesc
• Andreea Marin – moderator TV şi ambasador UNICEF al Bunăvoinţei 

Local personalities
Down from the Middle Ages and the Brazen Age a lot of personali-
ties have lived temporary and permanently in Roman.
Both international and national cultures present us various 
Romașcan personalities as they were:
LITERATURE
• Miron Costin (1633-1691) – historian
• Cezar Petrescu (1892-1961) – proser 
• Otilia Cazimir (1894-1967) – poetess
• Calistrat Hogaş (1848-1917) –professor and principal of Roman-
Vodă Middle School 
• Garabet Ibrăileanu (1871-1936) – proser, publicist and literary 
critic 
• Haralamb Zincă (Hary Isac Zilberman) – (1923 - 2008)- writer 
• Savin Bratu (Barasch) (1925 – 1977) – historian and literary critic
• George Radu Melidon (1831-1897) – writer, publicist, has founded 
the first Public Library from Roman 
• Marcel (Max) Blecher (1909-1938) – poet and impressionistic 
writer
• Dumitru Mărtinaş (1897-1979) – professor, author of studies 
about Moldavian Mgyars 

CINEMA, ACTING, TV CELEBRITIES
• Jean Mihail (1896-1963) – producer, the creator of Romanian cin-
ematography 
• Nae Roman (Nicolae Constantinescu) – magazine actor
• Sandu Sticlaru (1923 – 2006) – Nottara Theatre actor 
• Alexandru Hatmanu – actor
• Filip Brunea - Fox (1898-1977) – father of Romanian Documentary
• Andreea Marin –  television presenter, TV personality and the only 
Romanian Unicef Goodwill Ambasador
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Colegiul Naţional Roman Vodă

Piaţeta Miron Costin

Biblioteca Municipală Roman

Dezvelire bust Sergiu Celibidache
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MUZICĂ
• Mihail Jora (1901-1971) – muzicolog, compozitor de 
marcă 
• Paul Ciuntu (1866-1918) – profesor, dirijor şi muzician 
de talie europeană 
• Dumitru D. Botez (1904-1988) – dirijor şi compozitor
• Sergiu Celibidache (1912-1996) – dirijor de faimă 
internaţională
• Mihai Burada (1841-1918) – medic, muzician şi com-
pozitor
• Alexandru Zirra (1883-1946) – compozitor
• Virgil Gheorghiu (1905-1977) – poet avangardist, mu-
zicolog şi pianist

MATEMATICĂ
• Abraham Hollinger – profesor, autor de manuale didac-
tice Algebră şi Electrotehnică

INGINERIE
• Ion S. Antoniu (1905-1987) – o mare personalitate a 
ingineriei electroenergetice, profesor universitar 
• Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) – primul inginer 
agronom român
• Constantin I. Istrati (1850-1918) – chimist de renume, 
academician 
• Mihail Florescu (1912-2000) – chimist, membru al 
Academiei Române
• Panaite Donici (1854-1919) – inginer, deputat, minis-
tru, publicist
• Vitalie Belousov (n. 1930) – profesor universitar doctor 
inginer, Preşedintele Comisiei de Inventică a Academiei 
Române

POLITICĂ
• Vasile G. Morţun (1869-1919) – redactor, editor, om 
politic, fost ministru în diverse cabinete

ECONOMIE
• Ion D. Strat (1836-1879) – economist, primul rector al 
Universităţii din Iaşi

RELIGIE
• Episcopul Melchisedec Ştefănescu (1823-1892) – 
membru al Academiei Române, Ministrul Cultelor în gu-
vernul Kogălniceanu
• Episcopul Leon Gheuca, posesorul uneia din cele mai 
bogate biblioteci ale vremii

MUSIC
• Mihail Jora (1901-1971) – muzicologist, well-thought-
of composer 
• Paul Ciuntu (1866-1918) – professor, bandmaster and 
European musician
• Dumitru D. Botez (1904-1988) – bandmaster and com-
poser
• Sergiu Celibidache (1912-1996) – international band-
master 
• Mihai Burada (1841-1918) – doctor, musician and com-
poser
• Alexandru Zirra (1883-1946) – composer
• Virgil Gheorghiu (1905-1977) – avant-garde poet, mu-
sicologist and pianist

MATHEMATICS
• Abraham Hollinger – professor, Mathematical and Elec-
trotechnics Handbooks Author

ENGINEERING
• Ion S. Antoniu (1905-1987) – a great Electro Energy per-
sonality, academic 
• Ion Ionescu de la Brad (1818-1891) – the first Romanian 
Agronom Engineer
• Constantin I. Istrati (1850-1918) – famous chemist, 
academician
• Mihail Florescu (1912-2000) – chemist, Romanian Acad-
emy member
• Panaite Donici (1854-1919) – engineer, deputy, officer 
of state, publicist
• Vitalie Belousov (n. 1930) – academic engineer, Presi-
dent of Romanian Academy’s Board of Inventions

POLITICS
• Vasile G. Morţun (1869-1919) – copy editor, publisher, 
politican, ex-officer of state

ECONOMY
• Ion D. Strat (1836-1879) – economist, the first chancel-
lor from University of Iaşi

RELIGION
• Melchisedec Ştefănescu Episcope (1823-1892) – Ro-
manian Academy’s member, Worship Minister in the 
Kogălniceanu’s Cabinet
• Leon Gheuca Episcope, holder of one the richest librar-
ies of that time

Casa Romaşcană

Casa Sergiu Celibidache
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Statuia lui Ştefan cel Mare

Biblioteca municipală George Radu Melidon

Parcul municipal - fântâna arteziană
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ATRACŢII TURISTICE
Lăcașuri de cult
Principalele obiective turistice sunt lăcaşurile 
de cult realizate în perioada medievală, bise-
ricile din oraş fiind concepute la proporţii im-
presionante, cu multe accesorii constructive şi 
tendinţe de eclectism stilistic. Cele 15 lăcaşuri 
de cult ortodox şi 5 biserici de confesiune ro-
mano – catolică ocupă un loc aparte în ansam-
blul patrimoniului istoric şi cultural-artistic 
românesc, în principal evidenţiindu-se: 
Complexul Arhiepiscopal Roman - Actuala 
biserică Sfânta Paraschiva a fost precedată de 
o alta cu acelaşi hram, pomenită, sub numele 
de Sfânta Vineri, într-un document din vre-
mea lui Alexandru cel Bun. Astfel, în anul 1408 
voievodul făcea danii acestui lăcaş în care era 
îngropată mama sa, doamna Anastasia, fapt 
care a condus logic la concluzia că biserica fu-
sese anterior construită, poate chiar de tatăl lui 
Alexandru, voievodul Roman I Mușat. Lăcaşul 
de cult reține atenția numeroșilor vizitatori 
prin frumusețea extraordinară a picturilor inte-
rioare.
Biserica Armenească din Roman – Importanta 
comunitate armeană aflată în Evul mediu pe 
teritoriul Romanului a impus ridicarea unei 
încăpătoare biserici de piatră, realizată în anul 
1609. Deoarece comunitatea armeană din Ro-
man nu mai număra decât câteva familii, iar  
biserica ce fusese părăsită începuse a se de-
teriora, Arhiepiscopia Romanului a obținut, în 
martie 1981, din partea Arhiepiscopiei Armene 
din București, cedarea edificiului „în folosință 
provizorie pe termen nelimitat”.
Biserica “Precista Mare” - Lăcaşul face parte din 
categoria marilor ctitorii voievodale, fiind rodul 
evlaviei și strădaniilor Doamnei Ruxandra, 
văduva lui Alexandru Lăpușneanu, care a ridi-
cat acest lăcaș de închinăciune în anul 1569, pe 
locul altuia mai vechi.
Biserica “Precista Mică” - A fost construită 
pe locul unui vechi lăcaș de lemn, la începu-
tul secolului al XVIII-lea sau chiar mai înainte. 
Construcția actualului edificiu a început în 
anul 1791. 

TOURISTIC ATTRACTIONS
Halidoms/Monasteries
The main touristic objectives are the halidoms founded in 
the Middle Age, the downtown churches being carried up to 
great-sized proportions, with lots of constructive details and 
stylistic eclecticism predispositions. The 15 Orthodox  halid-
oms and the 5 Roman-Catholic churches stand in an important 
place, a place from the Romanian historical and cultural-artis-
tic patrimony. Accordingly, we pass in review:
The Roman`s Archiepiscopal Complex. The actual Saint Para-
schiva Church is the follower of another famous church which 
had the same titular saint – The Friday Saint. The actual Church 
is mentioned in a document dating Alexander I of Moldavia`s 
Era. Therefore, in year 1408 The Voivode was paying benefi-
cences to this halidom where his mother was buried, Lady An-
astasia, a fact that led to the conclusion that The Church was 
anterior maybe built by Alexander`s father, The Great Voivode 
Roman I Mușat. The Church attracts visitors by its extraordi-
nary simple beauty of interior paintings.  
The Armenian Roman City`s Church. Down from the Middle 
Ages the important Armenian community living in Roman City 
required the edification of a large stony church which was 
finally completed in year 1609. Because the Armenian com-
munity from Roman City was enframing only a few families 
and because the abandoned church started to damage, the 
Roman’s Archiepiscopacy obtained from The Bucharest`s Ar-
menian Archiepiscopacy, in March 1981, the disposal of the 
structure in purpose to be temporary used but temporarily 
unlimited.
The Great Virgin Mary Church. The halidom is part of the great 
voivodal foundations, being  the yield of godliness and of 
Lady Ruxandra`s efforts (Alexander Lapusneanu`s widow) 
who built up this Church in year 1569 in place of an older one.
The Virgin Mary Church. Has been constructed instead of an 
old wooden halidom at the beginning of XVIIIth century or 
even earlier. The construction of the actual edifice started in 
year 1791.

Casa Hogaş Biserica Armenească
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Biserica Sf. Voievozi (Biserica Albă)

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului - 
Turnul Clopotniţă

Parcul Municipal - debarcader
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Biserica Domnească - Biserica 
Sfinții Voievozi este cunoscută 
de la zidirea sa sub numele de 
„Biserica Domnească” și a fost 
zidită sub forma ei actuală de 
Vel Spătaru Vasile Cantacuzino în 
anul 1695, lăcașul de cult maies-
tos depășind ca suprafață toate 
celelalte biserici din oraș. Podoa-
ba cea mai de preț a acestui Sfânt 
lăcaș o reprezintă Catapeteasma, 
lucrare de mare valoare artistică, 
executată în București, din lemn 
de stejar masiv, fiind unicat în 
Moldova. 
Biserica “Sfântul Nicolae” - Acest 
lăcaș a fost ridicat probabil pe la 
1600 fiind atestată documentar 
în “mărturisirea hotarnică” din 3 
septembrie 1752. Vechea biserică 
de lemn a fost înlocuită cu actuala 
biserică de zid între anii 1747 - 
1769. 
Biserica ”Sfinților și Drepților 
Părinți Ioachim și Ana” (cunoscută 
sub numele de ”Biserica Copi-
ilor”)  –  Construcția din lemn, în 
stil maramureșean, este ctitorie 
a Preasfințitului Episcop Ioachim 
Băcăuanul  și se găsește în cartier-
ul Favorit, pe strada Victor Hugo. 
Bisericile Catolice - Prezența unei 
comunități catolice la confluența 
Siretului cu Moldova este aproape 
contemporană cu fondarea 
orașului, mama mușatinilor, Mar-
gareta, fiind catolică. 
În prezent funcționează în oraș 
cinci biserici catolice: ”Sfânta 
Tereza a Pruncului Isus”, ”Inima 
Neprihănită a Preasfintei Fecio-
are”, ”Fericitul Ieremia Valahul”, 
”Isus Bunul Păstor” și Biserica ”Sf. 
Francisc de Assisi” (în incinta In-
stitutului Franciscan).
Romanul a devenit, din anul 1991, 
principalul centru de formare a 
călugărilor franciscani minori con-
ventuali din sud-estul Europei, cu 
Institutul Teologic de Grad Univer-
sitar și cu Liceul Teologic Romano-
catolic “Sf. Francisc de Assisi”. 

Muzee
Municipiul Roman dispune de 
patru muzee foarte bine amena-
jate, acestea incluzând colecții 
deosebite, obiecte de extremă 
importanță pentru istoria zonei, 
expoziții ale unor artiști de valoare 
națională și internațională:
Muzeul de Istorie - Înfiinţat în 
anul 1957, muzeul deţine un 
patrimoniu bogat şi diversi-
ficat, funcţionând în două clădiri: 
Casa Nevruzzi și Casa Fălcoianu 
- monumente de arhitectură - 

una găzduind expoziţia de bază, 
cealaltă depozitele şi spaţiile des-
tinate activităţii de cercetare și 
conservare. Actuala expoziţie de 
bază este organizată în 15 săli, cu 
un spaţiu de 700 mp și cuprinde 
un număr de peste 5.000 de piese, 
din expoziția permanentă re-
marcându-se celebrul Tezaur de la 
Brad, aparținând Culturii Cucuteni, 
precum și valoroase vestigii medi-
evale ale oraşului atestat docu-
mentar la 30 martie 1392. 
Muzeul de Artă - Clădirea muzeu-
lui este monument de arhitectură 
construit la sfârșitul sec. al XIX-
lea. Colecţiile muzeului cuprind 
un număr de 642 lucrări de 
pictură, grafică, sculptură şi artă 
decorativă. Expoziţia de bază, prin 
tematica sa, pune în valoare, în 
contextul artei româneşti, creaţia 
artiştilor legaţi într-un fel sau altul 
de zona Roman. 
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii - A 
fost înfiinţat în anul 1962 şi a 
reprezentat rodul preocupărilor în 
domeniul cercetării şi valorificării 
expoziţionale, a materialelor 
colectate din zona de confluenţă 
a Moldovei cu Siretul, efectuate 
după 1960. Oferta muzeului aflat 
în Parcul Municipal, cuprinde di-
verse servicii: expoziţii, programe 
educative, de informare, docu-
mentare.
Casa Hogaş -  Casa în care a 
locuit Calistrat Hogaş între anii 
1891-1899, realizată după planul 
arhitectului Constantin Băicoianu, 
a fost transformată în muzeu în 
luna mai a anului 2011. 
Subsolul vilei este dedicat Muzeu-
lui de Etnografie și Folclor “Ro-
man Metropolitan”, care reuneşte 
obiecte şi ţinute ce reconstruiesc 
atmosfera gospodăriilor ţărăneşti 
din zonă. Sălile de la parterul 
vilei găzduiesc Muzeul Colegiu-
lui Naţional “Roman-Vodă” unde 
sunt expuse manuscrise sau docu-
mente cu valoare de unicat, sem-
nate de Garabet Ibrăileanu, Cezar 
Petrescu, Panait Muşoiu, Richard 
Stein, Vitalie Belousov sau Virgil 
Petrovici. 
Mansarda vilei este destinată 
Muzeului Ecumenic al 
Spiritualităţii Româneşti. Colecția 
muzeală înmănunchează obiecte 
de cult reprezentative pen-
tru Biserica Ortodoxă, Biserica 
Romano-catolică şi comunitatea 
evreiască, reprezentând simbo-
lic comunităţile religioase care 
trăiesc în armonie în zona 
Romanului.

Biserica Romano-Catolică Sf. Tereza

Cimitirul Eternitatea - Turnul Clopotniţă
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The Church of God. The Saint 
Vaivodas Church is known from 
its construction under the name 
of The Church of God and it was 
build up in year 1695 by Vel 
Spătaru Vasile Cantacuzino, this 
halidom exceeding the other 
downtown curches` surfaces. The 
most valuable adornment of this 
halidom is The Iconostasis, a very 
valorous piece of art work which 
was made in Bucharest from mas-
sif oak wood, this leading to its 
unicity in Moldavia.
The Saint Nicholas Church. This 
Church has been finished around 
year 1600 and it has been certi-
fied within The Terminal Confes-
sion in year 1752 September 
3rd. The old wooden church was 
replaced by this actual Church be-
tween 1747-1769.
Saints Joachim & Ann Church 
(also known as Children`s 
Church). Made of wood in the 
Maramureșenian style, the Church 
was founded by Saint Episcope 
Joachim from Bacău and it can be 
visited on Victor Hugo street from 
the Favorit neighbourhood. 
The Catholic Churches. The pres-
ence of a catholic community 
convenient to the junction of 
Siret and Moldavia is almost con-
temporary with the City`s foun-
dation process which is a rea-
sonable consequence of the fact 
that Margareta the Mușatinian`s 
mother was catholic.
Nowadays there are 5 catholic 
churches: Jesus Crhirst`s Saint 
Teresa, Madonna`s Pure Heart, 
Jeremiah The Blessed Wallachian, 
Jesus The Good Shepherd, Saint 
Francisc from Assissi Church-
within the limits of The Franciscan 
Institute. Since year 1991 Roman 
City has become the main forma-
tion centre of monasterial minor 
Franciscan monks from South-
East of Europe with Theological 
Institute at an Academic Level 
and also with Saint Francisc from 
Assissi Romano-Catholic Theolog-
ical High School. 

Museums 
Roman City prowdly holds four 
museums that are very well de-
veloped and that include special 
collections of important histori-
cal objects, various artists` inter-
national and national exhibits.
The History Museum. Founded in 
year 1957, the museum detains a     
       wealthy and diversified patri- 
 mony, serving in two lo-

cations: Negruzzi House (the ba-
sic exhibit) and Fălcoianu House 
(where are fixed the deposits and 
areas for exploration and conser-
vation activities) which are archi-
tectural monuments. The actual 
exhibition is organized through 
15 salons over 700 metres and it 
contains over 5.000 pieces of ex-
hibit, from the permanent exhibi-
ton being remarked the famous 
Thesaurus from Brad (part of Cu-
cuteni Culture) and also valuable 
medieval vestiges.
Arts Museum. The museum`s 
building has an architectural na-
ture and has been built at the end 
of XIXth century. The museum`s 
collections contain a number of 
642 art works, graphic works, 
sculptures and decorative arts. 
The basic exhibit valorizes Ro-
mascan art creations in the Roma-
nian art industry context.
Natural Sciences Museum. It was 
founded in year 1962 and it rep-
resented the product of research 
work and exhibitional develop-
ment, of collected materials from 
the Moldavia and Siret`s con-
fluence which were effectuated 
after 1960. The museum is situ-
ated in the Central Park and its 
offer includes the next services: 
exhibits, educational programs, 
informative and documentation 
programs. 
Hogaș House. The house where 
Calistrat Hogaș lived be-
tween 1891-1899 was made 
after architect`s Constantin 
Băicoianu`s plan and transformed 
in a museum during May 2011.
The vila`s basement is dedicated 
for the Roman Metropolitan Folk-
loric and Ethnographic Museum 
which reunites the atmosphere 
of local rural establishments. 
Salons from the vila`s first floor 
house National College of Ro-
man-Voda Museum where are 
exposed unique manuscripts or 
documents signed by Garabet 
Ibrăileanu, Cezar Petrescu, Panait 
Mușoiu, Richard Stein, Vitalie Bel-
ousov and Virgil Petrovici
The mansard is destined to The 
Ecumenical Museum of Romanian 
Spirituality. The museum pieces 
are representative for the Ortho-
dox Church, the Roman-Catholic 
Church and the Hebrew Commu-
nity, symbolically embodying the 
religious communities that live in 
harmony with Roman City.

Muzeul de Istorie

Muzeul de Artă

Parcul Municipal - Muzeul de Ştiinte 
ale naturii
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Casa vornicului Done (Casa Celibi-
dache) - În plin centrul oraşului se află 
fosta Şcoală de Muzică şi casa celui 
ce a fost dirijorul Sergiu Celibidache. 
Clădirea datează de la sfârșitul sec-
olului al XVIII-lea. 
Este cunoscută și sub numele de Casa 
Celibidache, deoarece aici s-a născut, 
în 1912, Sergiu Celibidache, consid-
erat unul din cei mai valoroși dirijori 
ai tuturor timpurilor, care a dirijat 
Orchestra Filarmonicii din Munchen 
între 1979 și 1996. În 2012, la împlin-
irea a o sută de ani de la naşterea mu-
zicianului, în piaţa ce îi poartă numele, 
din municipiul Roman, a fost dezvelit 
un bust al compozitorului şi dirijorului 
Sergiu Celibidache.
Biblioteca Municipală ”George Radu 
Melidon” - Instituţia culturală cu 
valenţe multiple  ce gestionează un 
fond de carte de peste 160.000 de 
volume, își are sediul în Casa Ioachim 
din Roman, o clădire de la sfârșitul sec-
olului al XIX-lea a negustorului Vasile 
Ioachim, care a adus meşteri francezi 
pentru a o construi în stilul specific 
arhitecturii clasice franceze. Unicat 
în Moldova este turnul de influenţă 
florentină. 
Parcul Municipal Roman - Zonă de 
agrement din secolul al XIX-lea, parcul 
provine din fosta pădure Teiuş şi este, 
din punct de vedere al diversităţii 
speciilor dendrologice, unic în Europa. 
Din 1994, Parcul oraşului este de-
clarat rezervaţie peisagistică ocrotită 
de lege.
Parcul Municipal reprezintă o oază 
de frumuseţe care atrage numeroși 
turiști. Pe lacul de agrement, prevăzut 
cu debarcader, se efectuează plimbări 
cu ambarcaţiuni pe timpul sezonului 
estival, elementele de atracție fiind 
cele trei insule: Insula „Brâncuşi” - 
cu elemente sculpturale specifice, 
ce amintesc de marele artist, Insula 
„Planeta Verde” - însufleţită de ani-
male de talie mică şi păsări, creând 
un mini-ecosistem şi Insula „Cascada” 
- înnobilată cu o cascadă artificială şi 
un punct de relaxare şi observare a în-
tregii zone.
În zona centrală a parcului se găseşte 
”Rotonda Personalităților” ce cuprinde 
busturile a 10 personalități românești: 
Miron Costin, Mihail Kogălniceanu, 
Vasile Alecsandri, Ion Luca Caragiale, 
Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc, 
Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Mihai 
Eminescu şi George Enescu, la intrarea 
în parc aflându-se și bustul agronomu-
lui Ion Ionescu de la Brad. 
*În apropierea municipiului Roman (la 
circa 25 km) se găseşte Hanul Ancuţei, 
obiectiv deopotrivă turistic şi cultural.

Spaţiu de joacă pentru copii

Piaţa Roman Vodă - fântâna arteziană



Discover our City 19Discover our City 19

Steward Done`s House (The 
Celibidaches`s House). In center 
downtown we can find the former 
Music School and in the same time 
the ex house of the well known 
band master Sergiu Celibidache. The 
building dates back to the end of 
XVIIIth century. Sergiu Celibidache 
was born in this house in year 1912 
and he is considered one of the most 
famous bandmasters of all time, 
who conducted The Filarmonica`s 
Orchestra from Munchen between 
1979 and 1996. In 2012, at the 
musician`s 100 year naissance cel-
ebration, in the square that carries 
on his name, his bust was exposed.
George Radu Melidon`s Municipal 
Library. The cultural institution with 
multiple valences manages a book 
fund of over 160.000 volumes and 
has its office at Joachim House from 
Roman, a bulding from end of XIXth 
century that used to belong to Va-
sile Ioachim mercant who brought 
French masters to construct it in the 
classical French architectural style. 
In Moldavia we can praise about the 
unique Florentine influence Tower.  
Roman City`s Municipal Park. Rec-
reational area dating back XIXth cen-
tury. The park is a descendant of the 
Teius Forest and unique in Europe if 
we rely on the various dendrologi-
cal species point of view. Since 1994 
The Park has been declared peisagis-
tic rerservation protected by law.
The Park is a beauty oasis which at-
tracts a lot of tourists. Upon the rec-
reational embankment provided lake 
you can find boat promenade possi-
bilities during the estival season, the 
main attraction elements being the 
3 isles: The Brâncuși Isle which has 
specific sculpural details remind-
ing the great artist, Green Planet 
Isle lived by small animals and birds 
which create a mini-ecosystem and 
Cascade Isle ennobled with an ar-
tifical cascade and a relaxation and 
observation point of the whole area.
Within the central area of The Park 
it can be found The Personalities` 
Rotunda which contains the busts 
of 10 Romanian personalities: Mi-
ron Costin, Mihail Kogălniceanu, 
Ion Creangă, Vasile Alecsandri, Ion 
Luca Caragiale, Alexandru Vlahuță, 
George Coșbuc, Mihail Sadoveanu, 
Mihai Eminescu and George Enescu. 
The Park welcomes the visitors with 
the bust of Ion Ionescu from Brad.
Twenty five kilometers from Roman 
Municipality there is Hanul Ancuței 
(Anca`s Inn), a cultural sight.

Lacul din Parcul Municipal - primăvara

Parcul Municipal - insula Planeta Verde - toamna



Descoperă Municipiul Roman20

Promovare turistică și evenimente organizate
Municipiul Roman manifestă o preocupare activă pentru 
promovarea imaginii sale prin organizarea unor eveni-
mente (simpozioane, conferinţe, târguri, festivaluri, con-
cursuri) locale, regionale sau naționale, desfășurarea unor 
campanii de informare derulate prin mass-media, mediul 
on-line, distribuirea de materiale publicitare (hărți, pli-
ante, afișe, etc.).
Tot în acest scop a fost înființat, în cadrul Bibliotecii Mu-
nicipale, Punctul de informare turistică ce oferă informații 
despre oferta turistică şi oportunităţile de transport, ca-
zare şi vizitare a municipiului Roman şi a zonelor limitrofe.
În municipiul Roman se organizează anual o serie de 
manifestări artistice, culturale și sportive care au un puter-
nic efect de atracţie şi de polarizare a activităţii turistice:
• Manifestări dedicate Zilei Unirii Principatelor Române 
(24 ianuarie)
• Atestarea documentară a oraşului - 30 martie 1392 
• „De la Dragobete la Sărbătoarea Rusaliilor – Tradiţie şi 
legendă la români” – spectacol-concurs (aprilie)
• Zilele Bibliotecii Municipale „George Radu Melidon” (23 
– 30 aprilie)
• Ziua veteranilor de război (29 aprilie)
• Ziua Europei, a Independenţei, a Victoriei (9 mai)
• Ziua Muzeelor (18 mai)
• Zilele municipiului Roman (15 – 21 mai)
• Ziua Copilului (1 iunie)
• Ziua Eroilor (Înălțarea)

• Bâlciul anual (28 iulie – 6 august)
• Ziua Imnului Naţional (29 iulie)
• Cupa municipiului Roman la tenis (iunie - iulie)
• Târgul de Gustar (august)
• Trofeul „Roman Vodă Muşat” la handbal (august)
• Săptămâna mobilităţii europene (septembrie)
• Ziua internaţională a persoanelor vârstnice (1 octombrie)
• Festivalul toamnei la Roman (octombrie)
• Turism ecumenic la sfintele moaşte ale Cuvioasei Para-
scheva de la Catedrala Metropolitană din Iaşi (14 octom-
brie)
• Conferinţa naţională de antropologie urbană (noiembrie),
• Festivalul concurs interjudeţean de interpretare vocală 
şi instrumentală a folclorului românesc „Doruri Muşatine” 
(noiembrie).
• Ziua Naţională a României (1 decembrie)
• Nunta de Aur (decembrie)
• Carnavalul de Crăciun – paradă și spectacol festiv dedicat 
sărbătorilor de iarnă (decembrie)
• Caleaşca lui Moş Crăciun care aduce daruri copiilor 
romaşcani (24 decembrie)
• Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă „Roman Metro-
politan”– reunește tradiţiile de Crăciun şi de Anul Nou din 
municipiu şi zonele rurale învecinate (30 decembrie)
• Revelion – spectacol de muzică uşoară şi populară şi foc 
de artificii.

Festivalul de datini şi obiceiuri Roman Metropolitan



Discover our City 21

Touristic advertising and event planning
Roman Municipality advertises itself by planning and or-
ganising various local, areal and national events (sympo-
sia, conferences, fairs, festivals, competitions), by using 
mass media and on-line campaigns to promote general/
special information on Roman`s activities and other crea-
tive ways (maps, folders, posters, advertisers etc.).  
For the same purpose The Municipality`s Library has set 
up The Tourist Information Point which is at the service of 
visitors and offers products, tourism and housing services 
designed to help them discover Roman City and the neigh-
bouring areas.
Roman Municipality yearly orchestrates a series of artistic, 
cultural and sporting manifestations which give attractive 
and bias effects of the touristic activities:
• Manifestations celebrating The Union of Romanian Prin-
cipalities (January 24th)
• City`s documentary attestation (1392 March 30th)
• An April show-competition called „From Dragobete to 
Pentecost (Rusalii) – Romanian legends and traditions” 
• „George Radu Melidon” City`s Library Anniversary Days 
(April 23-30th)
• War Veterans Day (April 29th)
• Europe Day, Indepence and Victory Day (May 9th)
• Museums Day (May 18th)
• Municipality Roman`s Days (May 15-21th)

• Child Day (June 1st)
• Heroes Day (Ascension of The Lord)
• The Anual Fair (July 28th-August 6th)
• National Anthem`s Day (July 29th)
• Tennis Cup of Roman Municipality (June-July)
• August Fair
• Roman-Vodă Mușatine Handball Trophy (August)
• European Mobility Day (September)
• United Nations International Day of Older Persons (Oc-
tober 1st)
• Roman`s Autumn Festival (October)
• Oecumenical Tourism at Saint Relics of Saint Parascheva 
at the Metropolitan Cathedral (October 14th)
• The National Conference on Urban Anthropology (No-
vember)
• The inter-county festival-competition of vocal and in-
strumental interpreting Romanian Folklore „Mușatins 
Nostalgia”
• Romania`s National Dat (the 1st of December)
• The Gold Wedding (December)
• Christmas Carnival – a parade and show exclusively dedi-
cated to winter`s feast days (December)
• Santa`s Carriage that brings gifts for the Romașcan chil-
dren (December 24th)
• New Year`s Eve – spectacle with folk and light music, 
cherry bombs

Parada şcolilor la Carnavalul de Crăciun

Zilele Municipiului Roman - Seara „Sergiu Celibidache”

Festivalul de folclor „Doruri Muşatine”
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Posibilități de cazare
Municipiul Roman dispune de următoarele unități 
de cazare a turiștilor: 
Hotel ” Roman Plaza” **** situat pe  B-dul Roman-
Mușat, dispune de o capacitate de cazare de 70 
de camere moderne oferind servicii de cablu TV, 
telefon, minibar, frigider, spălătorie, curăţătorie 
ecologică, salon de frizerie+coafură+cosmetică, 
casă de schimb valutar, galerie de artă şi suve-
niruri, agenţie de turism. Unitatea are un restau-
rant clasic (190 de locuri dispuse în 3 saloane), 
salon de recepţie şi protocol cu 60 de locuri, săli 
şi mini-săli pentru conferinţe (total 180 de locuri, 
retroproiector, flipchart şi instalaţie sonorizare), 
salon de cofetărie cu terasă (48 de locuri).
Hotel Mariko Inn*** situat pe drumul euro-
pean E85 la ieşirea din oraşul Roman către Iaşi 
şi Suceava are o capacitate de cazare de 64 de 
locuri dispuse în 29 camere duble, 3 camere 
single și un apartament, oferind servicii de ca-
blu TV, mini-bar, internet, telefon, camere cu bal-
con, room-service, spălătorie, cameră de bagaje, 
safe, rent-a-car, comandă taxi, acces pe bază de 
cartelă. Unitatea are 3 restaurante cu 60, 150 şi 
280 locuri, bar restaurant, terasă cu 60 de locuri, 
sală de conferinţe cu 150 de locuri, bază de agre-
ment şi teren de tenis, parcare păzită, gratuită cu 
120 de locuri.
Hotel ”Royal”*** situat pe  str. Ştefan cel Mare, 
km 333 ( E85), are o capacitate de cazare de 15 
camere - din care 13 camere cu două paturi şi 2 
camere cu pat matrimonial. Toate camerele sunt 
amenajate cu mobilier modern, TV si minibar. 
Complexul are patru săli de restaurant precum 
și spații de cazare la înalte standarde hoteliere, 
săli şi mini-săli pentru conferinţe , retroproiector, 
flipchart şi instalaţie de sonorizare.
Hotel Zara*** Roman, situat pe str. 1 Decembrie 
1918, are o capacitate de cazare de 16 camere - 
toate cu TV, internet si frigider.
Motel Parc Multiplex*** situat pe str. Ştefan cel 
Mare nr. 250, are o capacitate de cazare de 8 
camere duble cu balcon, încălzire centrală, aer 
condiționat, baie in camera, TV.
Unitatea are restaurant (140 locuri), sala amfi-
teatru (300 locuri), bar, cramă, salon nefumători, 
parcare, terasă, loc amenajat de joacă.
Motel & Restaurant Casa Romașcană situat pe str. 
Ștefan cel Mare nr. 200-202, este amplasat în cen-
trul vechi al orașului și are o capacitate de cazare 
de 10 camere (4 camere single și 6 camere duble) 
cu băi proprii, dressing, televizor și minibar, par-
care supravegheată video. Restaurantul are un 
salon central și 3 separeuri, cu o capacitate totală 
de 140 locuri, precum și o terasă și bar cu până la 
300 de locuri, cu fântână arteziană tip cascadă și 
un ecran de dimensiuni mari pentru proiecții.
Pensiunea ”Doina”*** situată pe str. C.A. Rosetti 
nr.16, are o capacitate de cazare de 6 camere du-
ble şi o cameră triplă, toate cu TV și 2 restaurante 
cu câte 60 de locuri fiecare.
Pensiunea ”Edmina” *** situată pe  Bdul. N. 
Bălcescu nr. 9, are o capacitate de cazare de 3 
camere duble, 2 camere triple, o cameră cu patru 
locuri şi 2 camere de câte 5 locuri și restaurant cu 
36 de locuri.

Roman Plaza Hotel Hotel Mariko Inn
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Housing Possibilities
Roman Plaza Hotel **** located right in the centre 
of the city, a 5-minute walk from the Roman Bish-
opric’s Cathedral, and offers air-conditioned rooms 
with free WiFi, a restaurant with a summer terrace, 
and free access to a spa equipped with a hot tub, a 
sauna and a relaxation room. Each room at the Ro-
man Plaza comes with a minibar, a flat-screen TV with 
cable channels and a bathroom with free toiletries 
and a hairdryer. The restaurant (190 seats sectioned 
in 3 salons) serves typical Romanian cuisine and 
there is also an inviting piano lounge on site. Free 
parking is available on site. The Roman Train Station 
is 2 km and the Mușatin Fortress is only 1 km away 
from the hotel. There are 70 hotel rooms and the 
available services are: room service, airport shuttle, 
shuttle service (surcharge), 24-hour front desk, tour 
desk, meeting/banquet facilities.
Mariko Inn Hotel *** located at the exit of Roman 
heading to Iași City E B5 European road at, there are 
64 housing resorts disposed intro 29 double rooms, 
3 single rooms and one apartment, offering TV cable, 
minibar, telephone, balcony rooms, room-service, 
cleaning service, baggage room, safe, rent-a-car, taxi 
service, card keys. The hotel has 3 restaurants with 
60, 150 and 280 seats, restaurant bar, a garden with 
60 seats, conference room with 150 seats, recrea-
tional base and tennis court,  free guarded car park 
with 120 seats. 
Royal Hotel *** located at kilometer 333 from Stefan 
The Great Street on E 85 European road, welcomes to 
15 rooms (13 single rooms and 2 doubles) which are 
upgraded with modern furniture, TV and minibar. The 
complex has 4 restaurant salons, assembly rooms, re-
troprojector, flipcharts and private-address system.
Zara Hotel *** Offering 16 rooms, a restaurant and 
free Wi-Fi, Hotel Zara is located in Roman, 500 me-
tres from the central park. A bus stop is 150 metres 
away and a train station is 400 metres from the prop-
erty. Rooms feature cable TV, a minibar and a private 
bathroom with a shower, free toiletries and towels. 
Extras include linen. At Hotel Zara you will find a 24-
hour front desk, a terrace and a bar. The property of-
fers free parking. A supermarket is 50 metres away 
and a restaurant is 200 metres from the property. 
Bacău Airport is 45 km away.
Multiplex Motel Parc *** located at 250 Stefan the 
Great Street, it has a capacity of 8 double rooms with 
balcony, central heating, AC, baths in rooms, TV. The 
building has a restaurant of 8 seats, a hall of 300 
seats, bar, vintry, non-smokers room, parking, garden, 
playground.
Romașcan House Motel and Restaurant located on 
200-202 Stefen the Great Street, in the old center of 
the city and has a capacity of 10 rooms, 4 single and 
6 double, wired with bathrooms, dressing, TV and 
minibar, video conducted parking lot and a restaurant 
separated into one central salon and 3 discrete areas, 
counting 140 seats, and also a 300 people bar plus 
garden with cascade fountain and a large flatscreen.
Doina`s Guesthouse *** located at 16 C.A.Rosetti 
Street, with 6 double rooms and a triple room, all of 
them with TV and 2 restaurants with 60 seats each. 
Edmina Guesthouse *** located at 9 Bălcescu Bd 
with a housing capacity of 3 double rooms, 2 triples, 
one room for 4 persons, 2 rooms for 5 people and a  
 36 seats restaurant.

Motel Casa RomaşcanăHotel Royal Roman
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Activitatea sportivă
Municipiul Roman dispune de o puternică 
infrastructură  sportivă  reprezentată prin două sta-
dioane, două săli polivalente, o sală de atletism, bazin 
didactic de înot, două terenuri de mini – fotbal, trei  
terenuri de tenis de câmp și douăzeci și una de săli de 
gimnastică.
Viaţa sportivă a Romanului este susținută de di-
ferite cluburi şi de Liceul cu Program Sportiv care îşi 
desfăşoară activitatea pe specialităţi. Sportivii de la 
Liceul cu Program Sportiv Roman participă la concur-
surile interne şi internaţionale la disciplinele fotbal, 
handbal, atletism, judo, baseball şi lupte, obţinând în 
fiecare an premii şi medalii fiind în acelaşi timp şi o 
pepinieră pentru cluburile de seniori. 
Clubul de Handbal Municipal Roman are rezultate no-
tabile, evoluând în prima Ligă Naţională şi participând 
de asemenea în întrecerile europene.
Clubul Atletic Roman, cu secţiile de atletism, tenis 
şi lupte, a pregătit de-a lungul timpului sportivi ce 
au obţinut rezultate performante la nivel naţional şi 
internaţional. A devenit o tradiţie ca echipa de arte 
marţiale „Qwan-Ki-Do” din cadrul Clubului Bao să 
obţină rezultate în competiţiile naţionale şi europene. 
Fotbalul este reprezentat în Liga a III-a naţională de 
Sport Club Municipal Petrotub Roman.

Educaţie
Reţeaua școlară din municipiul Roman cuprinde 
unităţi de învăţământ de diferite specialităţi: uman-
iste, tehnice, comerciale, de artă, de sport şi religioase 
după cum urmează: o unitate de învățământ pentru 
educație timpurie, patru unități de învățământ pentru 
nivelul secundar inferior sau gimnazial, 17 grădiniţe, 
o unitate de învățământ de artă, șapte unități de 
învățământ pentru nivelul secundar superior sau 
liceal, o unitate pentru învățământul sportiv, două 
unități de învățământ pentru nivelul postliceal, un 
centru școlar pentru educaţie incluzivă precum și un 
club al copiilor.
Liceele şi colegiile tehnice oferă elevilor 29 de 
specializări care aparţin filierei tehnologice, 
vocaţionale ori teoretice. 
În ceea ce priveşte învăţământul superior, în municip-
iul Roman funcţionează Institutul Teologic Romano-
catolic Franciscan cu două facultăți, dar şi sucursale 
ale Universităţii “Petre Andrei“ Iaşi şi Universitatea 
“Danubius“ Galaţi.

Ziua copilului la grădiniţe

Spectacol „De la Dragobete la Sărbătoarea Rusaliilor”

Sala Sporturilor
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Sporting activities
Roman Municipality has a powerful sport-
ing substructure which consists in 2 stadia, 2 
multi-valent gymnasia, one athletic gymna-
sium, one didactic pool, 2 mini-football fields, 
3 tennis fields and 21 gyms.
Roman`s sports life is maintained by different 
clubs and also by Roman Sports High School 
which specialises in various activities such as 
national and international competitions for 
football, handball, athletic sports, judo, base-
ball and fights. The highschool gets medals 
and prises every year being at the same time 
a great source for the senior clubs.
Roman Handball Club has distinguished re-
sults with its evolutions up to The National 
League and the European competitions.
Roman Athletic Club has athletic, tennis, 
fights sections and has succesfully fit sport-
men for national and international contests. 
It has become a tradition for the Qwan-Ki-Do 
Martial Arts Team from Bao Club to get results 
within the national and european contests. 
Football is represented in The IIIrd League by 
Petrotub Roman Municipality`s Club. 
 
Education
Roman City`s systems of schooling involve 
institutionalized teaching and learning in re-
lation to a curriculum, which itself is estab-
lished according to a predetermined purpose 
of the schools in the system. School systems 
are based on criteria that give them different 
curricula: humanities, technical, commercial, 
arts, sport and religious criterium hereunder: 
one Preparation Class School, 4 elementary 
schools, 17 kindergardens, one art school, 
7  highschools, one sports scool, 2 Crafts 
and Trades schools, one inclusive education 
school and one club for children.
Highschools and technical colleges can offer 
29 technical, theoretical and vocational spe-
cializations.
Higher education in Roman is represented by 
The Franciscan Theological Romano-Catholic 
Institute with 2 faculties but also subsidiaries 
of the University “Petre Andrei“ Iaşi and   
 University “Danubius“ Galaţi.Demonstraţie Clubul Bao Bazinul de înot

HCM Roman -  finalista 
Cupei României ediţia 2014
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Sănătate
În municipiul Roman funcționează două spitale, 1 dis-
pensar medical, 1 centru de sănătate mintală, 9 cabi-
nete de medicină generală, 4 cabinete medicale şcolare, 
28 de cabinete medicale de familie, 60 de cabinete de 
stomatologie, 65 de cabinete medicale de specialitate, 
49 de farmacii, 8 puncte farmaceutice şi 1 depozit far-
maceutic,1 creşă, 11 laboratoare medicale, 31 de labo-
ratoare tehnică dentară, 2 tipuri de alte cabinete medi-
cale. 
Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, cea mai 
importantă unitate medicală din municipiu, deserveşte 
locuitorii acestuia și pe cei din zonele limitrofe (30 co-
mune, respectiv o populație de circa 200.000 de locui-
tori), inclusiv pacienți din județele învecinate.

Servicii Sociale
Autorităţile publice locale creează condiţiile nece-
sare de aplicare şi derulare a programelor sociale prin 
Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţie Socială care 
asigură, la nivel local, servicii de consultanță, sprijin și 
îndrumare pentru persoanele defavorizate sau aflate în 
situație de risc social.
Serviciile sociale în municipiul Roman sunt asigurate 
prin următoarele structuri specializate: Casa Pâinii - can-
tina de ajutor social, Casa Speranţei – adăpost în regim 
de urgenţă pentru persoanele aflate in situaţie de difi-
cultate, victime ale violenţei familiale; Casa Vârstnicu-
lui – centru de zi, activitate de loisir pentru pensionari; 
Centrul Municipal de Acţiune Socială pentru Bătrâni 
– activităţi de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârst-
nice aflate in situaţie de criză, Casa Copilului - centrul 
de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc social, Casa 
Bunicilor – activităţi de îngrijire a persoanelor vârstnice. 

Health system
In Roman City there are 2 hospitals, 1 medical dispensa-
ry, 1 mental health clinic, 9 general medicine cabinets, 
4 medical school cabinets, 28 family cabinets, 60 den-
tistry cabinets, 65 specialised cabinets, 49 pharmacies, 
8 pharmaceutical points and one similar deposit, one 
nursery, 11 medical laboratories, 31 tecchnical dentist-
ry laboratories, 2 other type medical cabinets.
The Roman Emergency Hospital which is the most im-
portant medical institution within the city serves its 
inhabitants and the neighboured ones (30 towns, a 
200.000 habitant population) including pacients from 
zonal counties.

Social services
The local authorities are creating the necessary condi-
tions for implementation and  progress of social pro-
grams via Social Assistance and Protection Directorship 
which locally assures consulting services, aid and guid-
ance services for the disadvantaged or social risk being 
persons. 
Roman`s social services are insured by following spe-
cialised structures: Bread House – social aid canteen, 
Hope House – emergency home for persons in extreme 
need, domestic violence`s victims, Aldermen House 
– day centre, loisir activities for retired people, The 
Municipality`s Social Active Centre For Oldsters – home 
care activities for needy oldsters, Children House – day 
centre for children and young people at risk of social ex-
clusion, Grandparents Home – housing for older people.

Spitalul Municipal de Urgenţă

Casa Pâinii
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Casa Bunicilor

Bloc Aleea Revoluţiei

Cartier ANL „Vasile Lupu”
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Economie
De-a  lungul vremii, încă din secolele 
XVI-XVII, urbea mușatină a reușit să se 
dezvolte şi să se impună ca un important 
centru în care meşteşugarii şi negustorii 
desfăşurau o intensă activitate.
În prezent, în municipiul Roman îşi 
desfăşoară activitatea 1451 de societăţi 
comerciale, cele mai multe desfăşurându-
și activitatea în sectorul industriei 
prelucrătoare, al comerţului şi serviciilor. 
În anul 2012,  din totalul firmelor din mu-
nicipiu, 689 sunt microîntreprinderi, 116 
sunt firme mici, 25 sunt întreprinderi mi-
jlocii iar 4 întreprinderi se încadrează în 
categoria firmelor mari cu peste 250 de 
angajaţi. 
După cifra de afaceri și numărul de 
angajați se remarcă următoarele societăți:
• ArcelorMittal Tubular Products Roman SA 
- producţia de tuburi, ţevi;
• Agrana Roman - fabricarea zahărului
• Cersanit România SA - fabricarea de 
obiecte sanitare din ceramică 
• Somaco Grup  Prefabricate SRL- fabricar-
ea produselor din beton pentru construcții
• Caremil SRL, Odlo SRL -  fabricarea  de 
articole de îmbrăcăminte
• Petrotub Izoterom SA - lucrări de 
construcţii a proiectelor utilitare pentru 
fluide
• Marsat SA - depozitări. 
• Societatea  Smirodava SRL ce face parte 
din Cluster-ul Textil Astrico Nord Est.

În domeniul comerțului, în ultimii ani, au 
fost deschise unităţi comerciale ale unor 
reţele naţionale şi internaţionale cum ar 
fi: LIDL, PROFI, PENNY MARKET, KAUFLAND, 
AYA, DEDEMAN.
Sectorul serviciilor de intermedieri finan-
ciare şi asigurări este dezvoltat, în muni-
cipiu fiind prezente sucursale ale princi-
palelor unităţi bancare din ţară.
 Din punct de vedere investițional, Ro-
manul a cunoscut în ultima perioadă o 
dinamică deosebită. Astfel, pe ampla-
samentul fostei platforme industriale, 
situată în partea de nord a orașului, com-
pania TRW Airbag Systems S.R.L. a inau-
gurat o fabrică de airbag-uri auto, care va 
ajunge la 1.500 de salariați iar S.C. Cersan-
it România S.R.L. a modernizat secția de 
obiecte sanitare și a inaugurat recent cea 
mai modernă fabrică de ceramică termică 
din România.
 Începând cu 2014, Microhidrocentrala de 
pe râul Moldova va asigura integral ilumi-
natul public din municipiul Roman. Odată 
cu finalizarea lucrărilor se va amenaja și 
faleza râului Moldova și a lacului de acu-
mulare ca zonă de promenadă și divertis-
ment.
Un alt obiectiv important pentru urbea 
romașcană îl reprezintă modernizarea zo-
nei de agrement - bazine de înot 
din Ștrandul municipal. 

ArcelorMittal Tubular Products SA - Roman

Agrana România SA - Roman

SC Marsat SA - Roman SC Caremil SRL - Roman
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Economy
Heretofore, down from XVI-XVIIth centuries, The 
Mușatin population has been successful in devel-
oping and being in the public`s eye as a mean-
ingful commercial centre.
Nowadays Roman Municipality is evolving due 
to 1451 commercial enterprises, most of them 
working in the manufacturing industry, also com-
merce and services.
Year 2012 receives data as it were 689 micro-en-
terprises, 116 small businesses, 25 medium busi-
nesses, 4 companies with over 250 employees.
The rate of turnover and employees number em-
phasize the next companies:
• ArcelorMittal Tubular Products Roman SA - one 
of the world’s largest and most diversified pro-
ducers of pipe and tube products, servicing mar-
kets around the world from 24 different operat-
ing locations in 13 different countries
• Agrana Roman - the factories located in Roman 
and Buzau produce almost 100.000 tons of sugar 
every year, ensuring for the company the first po-
sition on the sugar market
• Cersanit România SA - the best known brand of 
bathroom equipment in Poland
• Somaco Grup  Prefabricate SRL- the largest 
producer of concrete precast elements for road, 
electric and water infrastructure, as well as for 
building the commercial, logistic and production 
facilities in Romania. Moreover, Somaco is the 
leading producer of autoclaved aerated concrete 
blocks (AAC) in Moldova region
• Caremil SRL, Odlo SRL - important producers of 
ready-made garments 
• Petrotub Izoterom SA – construction produc-
tions of fluids operating systems 
• Marsat SA – CA storage
• Smirodava SRL part of Cluster-ul Textil Astrico 
Nord Est - a group of industrial yarn and knitwear 
manufacturers in the North-East development re-
gion

Roman is also part of various national and in-
ternational discount supermarkets chain based, 
such as: LIDL, PROFI, PENNY MARKET, KAUFLAND, 
AYA, DEDEMAN.
The insurance and brokerage system is well de-
veloped  Roman supporting the main national 
banking branches.   
Referring on investements, Roman City has re-
cently known special diynamics. TRW Airbag Sys-
tems S.R.L is a company located on the northern 
side of the city which rolled up an auto airbag 
factory with 1.500 employees and S.C.Cersanit 
Romania S.R.L. has modernised the sanitary items 
department and also inaugurated the most mod-
ern thermal ceramics from Romania.
Starting 2014 The Moldavian Microhydropower 
station will integrally assure the public lighting 
from Roman`s Municipality. Along with ending 
the works it will be developed the cliff of Molda-
vian River and of the barrier lake as a recreational 
and resource place.
Another important sight is the Roman City`s va-
cation land which will be modernised starting  
 with the Municipality`s swimming pool.

Cersanit România SA - Roman

TRW AIRBAG SYSTEMS S.R.L - Roman

Somaco Grup Prefabricate - Roman

Societatea Smirodava SRL Roman
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Relaţii de colaborare şi înfrăţire
Municipiul Roman a semnat, de-a lungul timpului, pacte 
de amiciție și înțelegeri de cooperare cu următoarele 
comunități: Cortona – Italia, Tielt – Belgia, Grugliasco – Ita-
lia, Gedera – Israel, Edineț - Republica Moldova, Kameneț-
Podilskiy – Ucraina, Dilijan – Republica Armenia, Ștefan 
Vodă – Republica Moldova și Sunchang – Coreea de Sud.

International Relations
Roman Municipality has signed contracts along time, also 
make-peace pacts and several partnerships  with follow-
ing communities: Cortona – Italiy, Tielt – Belgium, Grugli-
asco – Italiy, Gedera – Israel, Edineț - Moldavian Republic, 
Kameneț-Podilskiy – Ucraine, Dilijan – Armenian Republic, 
Ștefan Vodă – Moldavian Republic and Sunchang – South 
Korea.

Semnare documente cu oraşul 
Gedera - Israel

Semnare documente cu oraşul 
Kamenet Podilskiy - Ucraina

Semnare documente cu 
oraşul Cortona - Italia
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1. Semnare documente cu oraşul Tielt - Belgia
2. Semnare documente cu oraşul Dilijan - Republica Armenia
3. Semnare documente cu oraşul Ştefan Vodă - Republica Moldova
4. Semnare documente cu oraşul Grugliasco - Italia
5. Semnare documente cu oraşul Sunchang - Republica Coreea

1 2

3 4

5



Municipiul Roman

Piaţa Roman Vodă nr. 1

www.primariaroman.ro

tel. 0040 233 741 651, 0040 
233 741 119, 0040 233 740 165, 
0040 233 744 650

fax 0040 233 741 604

Roman Municipality

Roman Vodă Square No 1

www.primariaroman.ro

tel. 0040 233 741 651, 0040 
233 741 119, 0040 233 740 165, 
0040 233 744 650

fax line. 0040 233 741 604

ADRESĂ ADDRESS

Microhidrocentrala Roman

Pietonal Ştefan cel Mare


