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„Orice călătorie, afară de cea pe jos, e după mine o călătorie pe picioare 
străine; a avea la îndemână cupeaua unui tren, roatele unei trăsuri sau 
picioarele unui cal înseamnă a merge şezând şi a vedea numai ceea ce ţi 
se dă, nu însă şi tot ce ai voi.”

Calistrat Hogaș,
Pe drumuri de munte - Amintiri dintr-o călătorie
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INVITAȚIE LA NEAMȚ
 Invităm, pe toți cei care doresc să evadeze din cotidian, să cunoască locuri și 
oameni noi și să pătrundă în viața tihnită a satului nemțean, prin parcurgerea traseului 
de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț, un segment al renumitului traseu 
de pelerinaj european Camino de Santiago, amenajat pe raza județului nostru de 
către Consiliul Județean Neamț, în parteneriat cu cele nouă administrații publice 
ale localităților străbătute, la inițiativa Asociației Prietenilor Camino de Santiago. Vă 
invităm să deveniți pelerini, măcar pentru câteva zile, să vizitați locuri sfinte cu valoare 
duhovnicească, culturală și istorică și să aveți parte de noi experiențe.

Județul Neamț este un ținut plin de istorie, cultură și tradiții, cu un cadru natural de-a 
dreptul spectaculos. Aici veți găsi cea mai mare densitate de biserici, schituri și mănăstiri 
vechi, cărora li se adaugă așezămintele de cult mai noi, situând județul între zonele cele 
mai înțesate de lăcașuri religioase din Europa. Așezate în sălbăticia munților ori prin 
sate, acestea poartă povara istoriei și emană spiritualitatea ce adună pelerinii dornici 
să-și regăsească liniștea și pacea sufletului. Leagăne de credință, de civilizație și de 
cultură românească, lăcașele de cult sunt veritabile locuri de pelerinaj, unde puteți să 
faceți popas, să vă odihniți, să vă întăriți credința, să căpătați liniște, să vă întâlniți cu 
oameni buni și să povestiți. Ele vă așteaptă cu porțile deschise, pe vreme bună sau 
rea, în miez de zi sau de noapte.

Consiliul Județean Neamț



04

Camino de Santiago sau Drumul Sfântului Iacob reprezintă un ansamblu de trasee de 
pelerinaj creștine, străbătute încă din Evul Mediu, care atrag pelerini din toată Europa, și 
care sunt parcurse anual de aproximativ 350.000 de persoane, din 160 de țări. Acestea 
au ca punct terminus localitatea Santiago de Compostela, capitala regiunii Galicia din 
nord-vestul Spaniei, în a cărei catedrală se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel 
Mare. Din 1987, Camino de Santiago a căpătat statutul de Itinerar Cultural European, fiind 
o rețea de drumuri ce împânzește întreg continentul. Importanța istorică a pelerinajului a 
fost recent recunoscută și de UNESCO, care l-a declarat traseu al Patrimoniului Mondial.

Există numeroase motive pentru a merge în acest pelerinaj. Încă din Evul Mediu, pelerinii 
au căutat mântuirea prin pocăință. Unii au plecat în pelerinaj pentru a finaliza o sentință, 
iar alții au făcut-o în numele altora, pentru a câștiga bani. După declinul cunoscut de 
pelerinaj din secolul al XV-lea încoace, din cauza ciumelor și a războaielor religioase, 
asistăm acum la o adevărată renaștere a fenomenului. Natura, liniștea și simplitatea 
acestui traseu îi fac pe cei care îl parcurg să simtă dorința de a reveni. Din motivația 
de a-l regăsi pe Dumnezeu sau pur și simplu ca o provocare personală, născută din 
curiozitatea de explora lumea sau din interesul pentru traseu, patrimoniu, cultură sau 
sport, pelerinul este pe cale să aibă cu adevărat o experiență de neuitat.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului
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Odată cu venirea sa în România în anul 2019, Papa Francisc a binecuvântat prima 
bornă Camino de România din Iași, care marchează, simbolic, punctul de pornire al 
traseului de 4500 km până la Santiago de Compostela, în Spania. În partea de est a 
continentului european, drumul de pelerinaj Camino de Santiago capătă denumirea 
Camino de România și pornește de la Iași, străbate județele Neamț și Bacău, trecând 
apoi munții în Transilvania, prin județul Covasna. 
Camino de România străbate județul Neamț prin zona Roman, pornind de la nord, din 
localitatea Gherăești, comuna Gherăești și coborând spre sud, până în localitatea 
Izvoare, comuna Bahna. Legătura cu județul Iași este prin localitatea Iugani, iar cu 
județul Bacău este prin localitatea Racova.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

Traseul este marcat cu plăcuțe indicatoare, montate de 
stâlpi sau pe diverse construcții, pe care sunt figurate 
scoica aurie – simbol specific traseului Camino de 
Santiago și săgeți galbene, care indică direcția de mers, 
plasate pe fond albastru închis. Un mit spune că pelerinii 
de altădată foloseau scoici pentru a bea apă din izvoare 
în timp ce parcurgeau traseul. De asemenea, preoții le 
ofereau acestora o jumătate de cochilie la sosirea lor 
la Catedrală, la finalizarea drumului. Astăzi, scoica este 
simbolul cel mai des întâlnit pe Camino de Santiago, 
fiind semnul de identificare al oricărui pelerin, purtată 
la gât sau legată de rucsac. 
Pe traseul de pelerinaj sunt montate și borne kilometrice 
care marchează distanța rămasă până la sfârșitul 
drumului pe Camino de Santiago, precum și panouri 
cu informații despre localitățile străbătute.
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Rutele de pe Camino de Santiago, respectiv Camino de România – Județul Neamț, 
presupun câteva zile de mers pe jos, parcurgând distanțe de 20-30 km pe zi, de aceea, 
pregătirea în prealabil este foarte importantă. Cu cât începeți mai din timp pregătirea 
fizică, cu atât mai bine. Se recomandă plimbări regulate de 25-30 de minute, de trei ori 
pe săptămână, alternând zilele și combinând mersul cu jogging-ul. 
Pe lângă pregătirea fizică, cea psihică este la fel de importantă pentru această călătorie. 
Trebuie stabilită motivația pentru parcurgerea traseului și trebuie concentrată atenția 
asupra atingerii scopului personal. 

Traseul de pelerinaj
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Se spune că pe Camino de Santiago poți să ghicești de unde a pornit un călător după 
mărimea bagajului, care este invers proporțională cu lungimea traseului parcurs: pentru 
o distanță mai scurtă bagajul poate fi mai mare, dar pentru cei care parcurg sute de 
kilometri rucsacii sunt mai mici și conțin strictul necesar.

Rucsacul Se recomandă să aibă o capacitate corespunzătoare unei greutăți care 
să nu depășească 10% din greutatea corpului pelerinului și să fie cu cât mai multe 
compartimente și buzunare, pentru o utilizare cât mai ușoară a obiectelor necesare 
în timpul mersului.

Recipientul pentru apă Hidratarea este extrem de importantă, de aceea unul sau două 
recipiente cu apă sau ceai nu trebuie să lipsească.
Hainele trebuie să fie limitate la strictul necesar și purtate în mai multe straturi subțiri.

Încălțările Trebuie să se țină cont în primul rând de sezon, dar și de dificultatea traseului. 
Încălțămintea trebuie să fie moale, fără talpă rigidă și cât mai aerisită. În lunile reci se 
recomandă încălțările impermeabile, care protejează împotriva frigului și a umidității. 
În lunile călduroase sunt indicate ghetele mai ușoare sau chiar sandalele de munte. 
O pereche de șlapi ușori sunt necesari pentru pauze sau în zonele de cazare, pentru a 
lăsa piciorul să se relaxeze și să se refacă. Este foarte important să nu se folosească 
încălțăminte nouă, pentru a evita rănirea picioarelor.
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Gustări De-a lungul drumului se pot găsi cafenele, patiserii, magazine, restaurante, etc. 
însă, în funcție de numărul de mese pe zi și numărul de calorii de care are nevoie fiecare 
pelerin, este indicată aprovizionarea cu gustări pentru traseul propus.

Pelerina de ploaie Este recomandată o pelerină de ploaie pliabilă, cu glugă și suficient 
de largă, astfel încât să acopere și rucsacul, în cazul în care acesta nu are deja protecție. 

Trusa medicală Chiar dacă de-a lungul traseului există farmacii, se recomandă 
aprovizionarea de acasă cu creme, spray-uri și toate cele necesare evitării bătăturilor 
sau rosăturilor, precum și a insectelor.

Documente Un rucsac mai mic poate fi de folos pentru a putea păstra lucrurile de 
valoare, cum ar fi documentele, ochelarii, banii sau telefonul.

Opțional se pot lua un baston, o lanternă, dopuri de urechi, un sac de dormit sau un 
cearșaf. Ar mai putea fi de folos și: un pahar, o lingură, un briceag, o hartă și eventual 
o busolă GPS, un chibrit sau o brichetă.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului
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HARTALocalitatea Gherăeşti este prima de pe 
traseul Camino de România din județul 
Neamț. Este satul de reședință al comunei 
Gherăești și se află la o distanţă de 
aproximativ 20 km faţă de municipiul 
Roman. Primul document care se referă în 
mod direct la moşia Gherăeşti, atestând, de 
fapt, existenţa comunităţii, este un hrisov 
datat la 25 aprilie 1552, prin care domnul 
Moldovei Ştefan Rareş, fiul lui Petru Rareş, 
declara un schimb de sate făcut de către 
tatăl său, cu episcopul de la Roman din 
acea vreme, Macarie, întărind astfel 
stăpânirea Episcopiei de Roman asupra 
acestui sat. Locuirea pe teritoriul comunei 
este atestată și de situl arheologic din 
vremuri mult mai îndepărtate: o așezare 
din secolele  al II-lea–I î.e.n. și o necropolă 
din secolele al XV-lea–al XVIII-lea. Aici 
predomină creștinii catolici, iar prima 
menţionare a lor în această comunitate 
datează din anul 1745.

contact primărie: Str. Vasile Alecsandri, nr. 56, loc. Gherăești, județul Neamț, 
0233.746051, 0233.746450, primaria@primariagheraesti.ro, www.primariagheraesti.
ro; farmacii: Alpha Farm (în clădirea dispensarului comunal), Ilymar Farm (str. Vasile 
Alecsandri, lângă sediul primăriei); dispensar comunal – str. Vasile Alecsandri; grup 
sanitar public:  str. Ștefan cel Mare (vis-à-vis de Sala de Festivități); evenimente: hramul 
bisericii romano-catolice: Joia Verde

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului
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contact: Strada Cobzaru, Gherăești, jud. Neamţ, 
0233/746021, 0744545384, 0722722702, 0758602424, 
gheraesti@ercis.ro,  www.parohiagheraesti.ro; 
preot: Paul Budău;  hramul bisericii:  Trupul și Sângele 
Domnului

contact: Strada Aleea Școlii, Gherăești, 
0723053796; preot: Lupu Liviu-Vasilică; 
hramul bisericii:  Adormirea Maicii 
Domnului, 15 august

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului
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Săbăoani este cel mai mare sat catolic din 
Moldova și reședința comunei Săbăoani, 
una dintre cele mai vechi așezări rurale 
din județul Neamț. Legenda formării 
comunei Săbăoani o regăsim în paginile 
unui manuscris  „Cronica de la Săbăoani”, 
monografie realizată de către Petre Sescu 
(Pădurarul). Comuna Săbăoani de astăzi 
s-a format din vechiul sat Berindeşti, situat 
„pe coama dealului de unde îmbrăţişai 
cu privirea şi cuprindeai cu ochiul liber 
întreaga vale a Siretului, cu câmpiile ei 
mănoase…”. Numele satului, arată autorul, 
provine de la cuvântul turcesc „berindei”, 
dat de turci pârâiaşelor ce brăzdau acest 
ţinut. 
Pe raza comunei au fost descoperite patru 
situri arheologice ce datează din Epoca 
Bronzului și Eneolitic - Cultura Cucuteni, 
care sunt incluse în lista monumentelor 
istorice din județul Neamț. 

contact primărie: str. Orizontului, nr.56, Săbăoani, jud.Neamţ, 0233 735 009, 
office@primariasabaoani.ro, www.primariasabaoani.ro, farmacii: Farmacia Alfa, 
Farmacia Sf. Anton, Farmacia Săbăoani, dispensar comunal: str. Muncii; evenimente: 
Ziua comunei, în a doua duminică din luna august

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

HARTA



13

Biserica „Sfântul Mihail”din Săbăoani este 
una dintre cele mai reprezentative biserici 
din Moldova, atât datorită dimensiunilor 
(lungime 53,7m, lăţime 22,7m şi înălţime 
15m), cât şi pentru stilul clasic, roman, 
armonia arhitecturală şi excepţionala 
execuţie tehnică. Această monumentală 
biserică a fost construită în perioada 
1894-1902 și este expresia vie a credinţei 
catolicilor din Săbăoani. Orga bisericii 
a fost donată de regele Carol I și este 

construită de către Gebrüder Rieger, având 26 registre, 2 claviaturi și pedalier.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

contact: Str. Orizontului, nr.4A, Săbăoani, jud. Neamţ, 
0333/106273; sabaoanimariaregina@ercis.ro; 
www.parohiacatolicasabaoani.ro; preot: Câtia Anton; 
 hramul bisericii: Sfânta Maria – Regina Sfântului Rozariu, 
7 octombrie
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Muzeul Diecezan al Catolicilor din Moldova a fost inaugurat pe data de 30 septembrie 
2002. Acesta conţine 4 secţiuni, respectiv: arheologie, etnografie, istorie şi secțiunea 
liturgică, care sunt prezentate în 8 încăperi, ilustrând prezenţa catolică la est de Carpaţi 
din sec. al XIII-lea, precum şi aria de răspândire a acestora pe întreg teritoriul Moldovei.

contact: Parohia Sfântul Mihail, Săbăoani, str. Orizontului, nr.53, 0233735014

contact: str. Orizontului, nr.53, Săbăoani, jud. Neamţ, 0233/735014, 
sabaoanisfantulmihail@ercis.ro, www.parohiacatolicasabaoani.ro; preot: Iosub Irinel; 
hramul bisericii: Sfinţii Arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael,  29 septembrie
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contact: str. Salcâmilor, nr.2, Săbăoani, jud. Neamţ, 
0744/643995, sabaoanisfantacruce@ercis.ro;  
preot: Gașpal Robert,  hramul bisericii: Înălţarea  
Sfintei Cruci, 14 septembrie

contact: Str. Orizontului, nr.4A, Săbăoani, jud. Neamţ, 
0333/106273; sabaoanimariaregina@ercis.ro; 
www.parohiacatolicasabaoani.ro; preot: Câtia Anton; 
 hramul bisericii: Sfânta Maria – Regina Sfântului Rozariu, 
7 octombrie
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Cordun este o comună din estul județului, 
situată pe malul stâng al râului Moldova, 
la nord-vest de municipiul Roman, acolo 
unde Moldova primește apele afluentului 
Ciurlic. Comuna se compune din trei sate, 
iar traseul de pelerinaj traversează două 
dintre ele: Cordun și Simionești. 

contact primărie: str. Vasile Alecsandri, 
nr. 101, Cordun, jud.Neamt, 0233 748196, 
office@primariacordun.ro, 
www.primariacordun.ro;

Traseul de pelerinaj
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Ghidul pelerinului

HARTA
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Construcția bisericii din Cordun a început 
înainte de anul 1890, fiind ridicată prin 
contribuția voluntară a enoriașilor din 
Cordun. Biserica a fost sfințită în data de 
22 septembrie 1892, fiind subordonată 
Episcopiei Romanului, iar ocrotitorul 
bisericii este Sfântul Gheorghe. În urma 
unor modificări substanțiale, biserica a fost 
resfințită pe 8 iulie 2013 și a primit 
hramul Sfântului Nicolae.

contact: Str. Vasile Alecsandri nr. 102 jud. Neamț, 0722712257, 
parohiacordun@gmail.com; preot: Munteanu Dragoș, 0786585828; 
hramurile bisericii: Sfântul Gheorghe, 23 aprilie și Sfântul Nicolae, 6 decembrie; 

Traseul de pelerinaj
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Datând din anul 1880 şi fiind ctitorie a familiei armene 
Ana şi Donig Simionescu, biserica din Simioneşti a fost 
zidită pe un plan în cruce, stilul fiind o îmbinare între cel 
moldovenesc şi cel armenesc. 
contact: Sat Simionești, comuna Cordun, jud. 
Neamț, 0727787533, pr trofin@yahoo.com,  
prtrofin@yahoo.com; preot: Trofin Romeo, hramurile 
bisericii: Botezul Domnului și Sf. Ioachim și Ana,  
9 septembrie.
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Situat în inima regiunii istorice Moldova, 
Romanul este menționat pentru prima 
dată în Letopiseţul Novgorodului, datat 
în jurul anului 1387 şi în cronica lui Nestor, 
primul document intern fiind un hrisov de 
danie din 30 martie 1392.
Romanul reprezintă o adevărată comoară 
de relicve istorice care dovedesc 
importanţa acestui centru al Moldovei, 
vestigii din diferite timpuri (Paleolitic, 
Neolitic, etc.) atestând existenţa de 
milenii a unor aşezări în zonă, încă din 
Epoca Bronzului. Aici, Alexandru cel Bun a 
înfiinţat o Arhiepiscopie în perioada 1408-
1413, care a avut şi rol de Mitropolie a 
Romanului şi a Ţării de Jos a Moldovei. 

contact primărie: str. Piaţa Roman 
Vodă, nr. 1, Roman, jud. Neamţ, 
0233741651, 0233741119, comunicare@
primariaroman.ro, www.primariaroman.ro; 
toalete publice: în incinta Parcului 
Municipal Roman, în spatele clădirii Primăriei Roman, în laterala Casei de Cultură, în 
incinta Parcului Zăvoi, în incinta Parcului Jora; farmacii: Farmaciile Ropharma 32 și 28: 
str. Unirii nr. 2; Farmaciile Dona: b-dul Roman Muşat nr. 33/str. Tineretului nr. 15/ b-dul 
Roman Muşat nr. 21/ b-dul Roman Muşat nr. 4; Farmaciile Catena: str. Unirii nr. 2/ b-dul 
Roman Muşat nr. 25/ str. Tudor Vladimirescu nr. 11/ str. Sucedava nr. 21; Farmaciile Dr. 
Max: str. Anton Pann nr. 1/ b-dul. Roman Muşat nr. 27/ Str. Tudor Vladimirescu nr. 4; 
Alfa Farm: str. Oituz nr. 11/ Pietonal Ștefan cel Mare, bl. 6; Sante Farm: str. Smirodava 
nr. 1/ str. Sucedava nr. 21; Farmacia Aruncus: str. Ștefan cel Mare, bl. 10; 
Farmacia Etelka: B-dul Roman Mușat, Bl. 48, Ap. 51; Farmacia Richter: str. Anton Pann; 

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului
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Farmaciile Sensi Blu: în incinta Roman Value Centre, str. Mihai Viteazul nr. 3 / în 
incinta Kaufland, Artera Vest 2; Farmacia Mina Dona: str. Sucedava, bl. 21; 
Farmacia Help Net: în incinta Kaufland, str. Mihai Viteazu nr. 13; Iris Farm: str. 
Tineretului nr. 15/ str. Bogdan Dragoș nr. 1; dispensare/centre medicale: Spitalul 
Municipal de Urgență Roman, str. Tineretului nr. 28-30; centre de permanență - 
program: între orele 15:00 – 08:00: Centrul de Permanență din strada Bogdan Dragoș, 
nr. 100, Centrul de Permanență din strada Anton Pann, nr. 20; cișmele 
publice: în Parcul municipal, în Piața Roman-Vodă, pe b-dul Roman Mușat;
evenimente: Zilele Municipiului Roman, în perioada 15 – 21 mai

Principalele obiective turistice sunt lăcaşurile de cult realizate în perioada medievală, 
bisericile din oraş fiind concepute la proporţii impresionante, cu multe accesorii 
constructive şi tendinţe de eclectism stilistic. Cele 15 lăcaşuri de cult ortodox şi 5 
biserici de confesiune romano – catolică ocupă un loc aparte în ansamblul patrimoniului 
istoric şi cultural-artistic românesc. Totodată, în municipiul Roman funcționează și 
patru muzee ce includ colecții deosebite, obiecte de extremă importanță pentru istoria 
zonei, expoziții ale unor artiști de valoare națională și internațională.

Traseul de pelerinaj
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Unic în Europa pentru diversitatea speciilor dendrologice care s-au dezvoltat în jurul 
lacului de agrement, parcul vă aşteaptă să vă ofere o clipă de odihnă şi contemplare; în 
liniștea aleilor descoperiți Rotonda Scriitorilor ce adună busturile lui Creangă, Eminescu, 
Sadoveanu, Alecsandri, Caragiale, Vlahuță, Kogălniceanu, Miron Costin și Enescu, 
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Amplasat în Parcul Municipal, într-o clădire 
modernă, dar care se încadrează armonios 
în spațiul înconjurător, muzeul se prezintă, 
atât prin expoziția permanentă, cât și 
prin cele temporare, ca o importantă și 
plăcută posibilitate de a cunoaște natura. 
Expoziția de bază cuprinde specii de 
plante și animale specifice ecosistemelor 
pădurilor, pajiștilor și luncilor din arealul 
Romanului. Exponatele au fost colectate 
ca urmare a activității de cercetare a zonei de confluență a râurilor Moldova cu Siret. 
Muzeul, în decursul celor 40 de ani de existență, a acumulat un patrimoniu bogat 
și valoros deținând colecții de faună și floră din Lunca Siretului, dar și o colecție de 
entomologie care cuprinde peste 40.000 de exemplare de insecte.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

precum și monumentul lui Ion Ionescu de la Brad. Parcul Municipal sau Grădina Mare, 
cum era intitulat, se întinde pe o suprafață de 13,3 hectare. 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 declarat 
rezervaţie peisagistică ocrotită de lege și reprezintă o oază de frumuseţe care atrage 
numeroși turiști. În parcul din Roman se află un lac prevăzut cu debarcader, cu bărci 
cu vâsle și hidrobiciclete, vizitatorii putând efectua plimbări de agrement pe timpul 
sezonului estival. 
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contact: str. Ștefan cel Mare, nr. 244, Roman, jud. Neamț, 0233742528,  
msnr.muzeu-neamt.ro, program vizitare: marți-duminică: 9-17 (octombrie – martie), 
10-18 (aprilie – septembrie).

contact: Str. Siretului, 
nr.2, Roman, jud. Neamţ, 
0233744836, 
romanfericitulieremia@
ercis.ro; hramul bisericii: 
Sf. Ieremia Valahul, 
8 mai.

Edificiul a fost construit între anii 1927-1947 și sfinţit în anul 1942. Este o biserică 
construită în stilul românesc bizantino-brâncovenesc şi are o poziţie centrală în 
municipiul Roman. Are trei turnuri, cel mare fiind gol, simbolizând imensitatea Universului 
peste care tronează „Cristos, Regele Universului”.Biserica are formă de cruce, cu o 
navă principală şi două nave laterale. Este lungă de 35 m, lată de 10 m şi cu înălţimea 
turnurilor de 30m. Interiorul este realizat predominant în stil roman, cu trei perechi de 
coloane masive şi cu bolta şi arcurile rotunde. Însăşi clădirea este o rugăciune între 
pământ şi cer.
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contact: Str. Ştefan cel Mare, nr.228, Roman, jud. 
Neamţ, 0233/741.194, romansfantatereza@ercis.ro, 
www.parohiasfterezaroman.ro; preot: Sebastian Bilboc, 
hramul: Sf. Tereza, 1 octombrie (sărbătorită în duminica 
imediat apropiată)

Înfiinţat în anul 1957, muzeul deţine 
un patrimoniu bogat şi diversificat, 
funcţionând în două clădiri: Casa Nevruzzi 
și Casa Fălcoianu - monumente de 
arhitectură - prima găzduind expoziţia 
de bază, iar cea de a doua depozitele şi 
spaţiile destinate activităţii de cercetare 
și conservare. Expoziţia 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 

remarcându-se celebrul Tezaur de la Brad, aparținând Culturii Cucuteni, precum și 
valoroase vestigii medievale ale oraşului atestat documentar la 30 martie 1392. Colecția 
muzeală înmănunchează și obiecte de cult reprezentative pentru biserica ortodoxă, 
biserica romano-catolică şi comunitatea evreiască, reprezentând simbolic comunităţile 
religioase care trăiesc în armonie în zona Romanului. 
contact: str. Cuza Vodă, nr. 26, 0233.744.673, mir.muzeu-neamt.ro; program de vizitare: 
marți-duminică, 10:00-18:00 (aprilie-septembrie), 9:00-17:00 (octombrie-martie)
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Clădirea muzeului este un 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. Expoziția de bază este 
des completată de expozițiile temporare, 
care abordează stiluri diverse ale artei 
contemporane.

Biserica Precista Mică este un monument istoric construit pe locul unui vechi lăcaș 
de lemn, la începutul secolului al XVIII-lea sau chiar mai înainte. Construcția actualului 
edificiu a început în anul 1791. 

contact: strada Mihai Eminescu, nr. 3, 
Roman, jud. Neamț, 0233.744.011,  
mar.muzeu-neamt.ro; 

contact: str. Sucedava, nr. 143, Roman, 
0743.967.608, tiberiu_ssg@yahoo.com; 
preot: Tiberiu Roșu, hramurile bisericii: 
Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie 
și Intrarea în biserică a Maicii Domnului, 21 
noiembrie.

BISERICA ORTODOXĂ  „INTRAREA ÎN BISERICĂ A
MAICII DOMNULUI” ( PRECISTA MICĂ)
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Cunoscută de la zidirea sa sub numele 
de „Biserica Domnească”, biserica a fost 
construită în anul 1615 de către domnitorul 
Ștefan II Tomșa și refăcută în anul 1695 
de spătarul Vasile Cantacuzino. Sfântul 
lăcaș este situat în centrul municipiului 
Roman și impresionează prin masivitatea 
sa, depășind ca suprafață toate celelalte 
biserici din oraș. Podoaba cea mai de 
preț a acestui sfânt lăcaș o reprezintă 
Catapeteasma, operă unică de acest gen 

în toată Moldova, realizată din lemn masiv de stejar și având o lungime de 8,2 metri și 
o înălțime de 9 metri. Datând din anul 1922, aceasta impresionează atât prin bogăția și 
varietatea ornamentelor sale sculpturale, cât și prin vivacitatea cromatică a picturilor 
realizate de Ludvig Braner.
contact: str. Veronica Micle, nr. 17, 0786 131 821, cultural.arb@gmail.com; 
preot: Valentin Băltoi, hramul bisericii: Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, 8 noiembrie.
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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 Roman nu mai 
număra decât câteva familii, iar biserica 
ce fusese părăsită începuse a se deteriora, 
Arhiepiscopia Romanului a obținut, în 
martie 1981, din partea Arhiepiscopiei 
Armene din București, cedarea edificiului 
„în folosință provizorie pe termen 
nelimitat”.
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Această biserică a fost construită pe locul unei vechi 
biserici cumpărate de la sași în anul 1355 și are o 
arhitectură deosebită care frapează prin frumusețea sa. 
Construită pe un plan cruciform, biserica este prevăzută 
cu 19 ferestre și două turle sculptate în piatră, iar toate 
aceste elemente oferă eleganță și zveltețe întregului 
edificiu.
 
contact: str. Veronica Micle, nr. 13, loc. Roman, jud. 
Neamț, 0743 076535, bisericaarmeneascaroman@
gmail.com; preot: Ionel Doru, hramul  bisericii: Pogorârea 
Sfântului Duh (Rusaliile).

Biserica „Sfântul Gheorghe” din Roman este un lăcaș a 
cărui istorie mai îndelungată este legată de orașul-cetate 
Roman, care a fost pentru o anumită perioadă (din sec. al 
XV-lea până în sec. al XIX-lea) cel mai important centru 
militar, ecleziastic și economic al Țării de Jos a Moldovei. 
Fără a avea dimensiuni foarte mari, prin formele sale 
zvelte și armonioase, Biserica „Sfântul Gheorghe” 
creează impresia de monumentalitate. Corpul acesteia 
are un volum impresionant și este compus simetric, în 
stil neoclasic rusesc, are o formă de navă, cu patru turle 
zvelte, planurile arhitecturale fiind aduse de la Odessa 
de ctitorul Grigore Done, originar din Ținutul Hotinului.

contact: str. Soldat Porojan, nr. 8, Roman, 0742150667, 
gherasimescuioan@yahoo.com; 
preot: Ioan Gherasimescu, hramul bisericii: Sfântul 
Gheorghe, 23 aprilie.
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Biserica Precista Mare este situată în 
vecinătatea Arhiepiscopiei Romanului 
și face parte din categoria marilor 
ctitorii voievodale, fiind rodul evlaviei și 
strădaniilor Doamnei Ruxandra, văduva 
lui Alexandru Lăpușneanu, care a ridicat 
acest lăcaș de închinăciune în anul 1569, 
pe locul altuia mai vechi.

contact: b-dul Roman Mușat nr. 22, 0722 
915 623, antocedan@gmail.com; preot: 
Protopop Dan Alexandru Antoce, hramul bisericii: Adormirea Maicii Domnului, 15 august.

Biserica este amplasată în partea de sud-est a oraşului 
și a fost sfințită la data de 5 iunie 2011. Are o înălţime 
exterioară de 35 m, iar în interior are lungimea de 
34 m, lăţimea 28 m, iar înălţimea 17 m. 

contact: Str. Bogdan Dragoş, nr. 99, Roman, jud. Neamţ, 
0333/803.760, 0762/329.826, parohiainmroman@
gmail.com, romaninimaneprihanita@ercis.ro; 
preot: Ionel Roșu, hramul bisericii: Inima Neprihănită a 
Mariei, a 14-a zi de la Sărbătoarea Prea Sfântei Treimi;
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Biblioteca Municipală, instituţie culturală 
cu valenţe multiple, ce gestionează un fond 
de carte de peste 140.000 de volume, își 
are sediul în Casa Ioachim din Roman, o 
clădire de la sfârșitul secolului 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 influență 
florentină.

contact: Bdul. Roman Mușat, nr. 19, 
Roman, 0233/744.628, bibliotecaroman@
primariaroman.ro, program de funcționare: 
luni - vineri: 9.00 - 17.00.

Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta 
Parascheva” Roman, construită între anii 
1542 – 1550 de către domnitorul Petru 
Rareș, reprezintă un monument istoric 
și religios a cărui arhitectură este tipică 
secolului al XVI-lea, fiind o continuare 
a soluţiilor constructiv-decorative ale 
arhitecţilor şi meşterilor lui Ştefan cel 
Mare. 
Ansamblul bisericesc, a cărui pictură 
actuală are formele artistice aparținând 

Renaşterii târzii şi Barocului european,  mai cuprinde un paraclis, chilii, Turnul Clopotniță 
și Palatul Episcopal construit în anul 1870. Biserica, cu hramul la 14 octombrie, 
adăpostește icoana unicat a Ocrotitoarei Moldovei, Cuvioasa Parascheva. 
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Turnul are 5 nivele, primele două adăpostesc arhiva episcopiei, iar 
în următoarele trei se află una dintre cele mai bogate biblioteci 

documentare (aproximativ 20 000 de volume, 700 de cărţi 
vechi româneşti, slavoneşti şi greceşti, cărora li se adaugă 
91 manuscrise din diferite epoci şi în diferite limbi). 
În cadrul acestui complex, în muzeul amenajat în curtea 

bisericii episcopale din Roman, sunt expuse și o serie de 
obiecte cu o valoare istorică deosebită, care constituie 

adevărate comori de artă românească şi mărturii ale unei 
străvechi evlavii ortodoxe: piese ce aparṭin categoriilor broderie, 

argintărie ṣi sculptură în lemn. 

contact: Strada Alexandru cel Bun, nr.5, Roman, jud. Neamț, 0233 744683, arhiep.
romanuluisibacaului@gmail.com, www.eprb.ro; ierarh: Înaltpreasfințitul Ioachim, 
Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, vicar-administrativ: Arhimandrit Pimen Costea, 
hramul bisericii: Sfânta Cuvioasă Parascheva , 14 octombrie.
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Biserica are 700 de locuri, fiind în formă de cruce (35 m 
lungime, 14,7 m lăţime, 12 m înălţime interioară, 16 m 
înălţime la cornişă şi 37,8 m înălţimea turnului). Altarul 
este turnat din beton armat, placat cu marmură. Covorul 
are la intrarea principală o cruce gravată cu anul sfinţirii 
bisericii şi continuă cu 12 cruci (reprezentând pe cei 12 
apostoli) până la altarul în formă de cruce. În centru se 
află statuia lui Isus, bunul păstor, iar sub statuie este 
tabernacolul din bronz suflat cu aur, în formă de pâine 
tăiată în patru de o cruce.

contact: str. Sucedava nr. 4, 0233/742.234, 
romanbunulpastor@ercis.ro, 
www.parohiaisusbunulpastor.ro; preot: Iacob Stolnicu, 
hramul bisericii: în duminica Bunului Păstor (a patra 
duminică a Paștelui).
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Inaugurat în anul 2015, complexul este 
o locaţie modernă pentru petrecerea 
timpului liber pe timp de vară, dotată cu 
trei bazine de înot: pentru copii, începători 
şi avansaţi, de dimensiuni olimpice (2000 
mp). În cadrul complexului există un teren 
de volei pe nisip, zone generoase cu 
șezlonguri şi umbrele de plajă şi numeroase 
spaţii verzi. Ştrandul mai cuprinde locuri 
de joacă, zone de fitness şi sport în aer 
liber, piste pentru role, skateboard şi 
biciclete, precum şi fântâni arteziene, 
zone de promenadă, spaţii comerciale 
(căsuţe), terase, locuri de picnic, grătare şi 
foişoare. Recent, a fost reamenajată zona 
pentru evenimente: scena, spațiul pentru 
public și cabina de proiecție. Vizitatorii 
complexului se pot bucura şi de petreceri 
la bazine, băi cu spumă, fitness acvatic, 
dar și de concursuri de înot, volei și tenis 
pentru toate vârstele.

contact: str. Vasile Lupu, nr. 60, Roman, 0786.45.07.54, 
0233.278.333 (sau 0786.45.07.54), www.primariaroman.
ro/util_strand.php; program: sezon estival ștrand:  
Luni – Duminică: 9:00 – 20:00, zonă picnic (foișoare): 01 
aprilie – 31 octombrie:  Luni – Joi: 9:00 – 21:00, 
Vineri – Duminică: 9:00 – 23:00.
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HARTA
Comuna Horia este localizată în partea de est a 
județului Neamț, la confluența râurilor Moldova 
și Siret, la o distanță rutieră de cca. 2 km de 
municipiul Roman și este formată din satele 
Horia și Cotu-Vameș, cel de-al doilea fiind atestat documentar 
pentru prima dată pe 16 septembrie 1408, când domnitorul 
Alexandru cel Bun dăruiește bisericii Sfânta Vineri din Roman 
două sate, unul din acestea fiind actualul sat Cotu-Vameș. Obiectivele turistice ale 
comunei sunt: Liceul „Ion Ionescu de la Brad” construit în anul 1885, Crucea memorială 
a eroilor din Războiul 1916-1918 Cotu-Vames, monument datat din anul 1936, Crucea 
memorială a eroilor din Războiul 1916-1918 Horia, aflată în curtea bisericii ortodoxe 
„Înălțarea Domnului” din Horia, datată din anul 1919 și Troița eroilor din Războiul 1941-
1945, situată în fața liceului „Ion Ionescu de la Brad”, datată din anul 1945. 

contact primărie: str. Pietrei, nr. 1, Horia, jud. Neamț, 0233747462, 
contact@primariahorianeamt.ro, primariahorianeamt.ro, farmacii: Farmacia Alpha, 
strada Plopului, sat Cotu-Vameș; dispensare: str. Crângului, Sat Cotu-Vameș; 
str. Castanilor, Sat Horia; evenimente: Ziua comunei, luna august.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

Biserica a fost înființată în anul 1894 și a 
fost atestată în anul 1896.

contact: Str. Liman, Cotu-Vameş, comuna 
Horia; preot: Palade Sânică , hramul 
bisericii: Înălțarea Domnului.
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Biserica este zidită în 1859, la 15 m de cea veche, de 
lemn. Este din cărămidă, pe temelie de piatră, acoperită 
cu tablă albă. Are formă de corabie, în stilul Renașterii. 
Turnul bisericii a fost construit în anul 1892 și are trei 
clopote. Catapeteasma este sculptată în lemn de tei și 
vopsită cu bronz auriu.

contact: localitatea Cotu Vameș, comuna Horia, jud. 
Neamț, 0745946521; preot: Ciucanu Mario Doro; hramul 
bisericii: Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 26 octombrie

contact: Str. Reconstrucției, Comuna Horia, jud. Neamț, 
0763.609.908, preot: Smerea Gheorghe; hramul bisericii: 
Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile).

contact: Str. Alexandru cel Bun, nr. 96, Horia, jud.Neamț, 
0749501033 / 0234 510 778, luciantomoiaga@adventist.
ro; preot: Tomoiagă Lucian. 
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HARTA
Prima apariţie a numelui “Trifeşti” este consemnată la 
21 ianuarie 1588, într-un zapis de vânzare, când Grigore 
cumpără cu 75 de zloţi părţile de sat ale feciorului Stancăi 
din Roşiori. Apar ca martori Crimăţui şi Tolea din Trifeşti. 
Un document care vine în sprijinul acestei afirmaţii este cel 
prin care Alexandru Iliaş voievod întărește, la 2 noiembrie 
1632, boierului său Dumitru Buhuş, logofăt al treilea, „satul 
Niculeşti, ce se numeşte Trifeştii cu iaz şi cu mori la Pârâul Negru”. Conform istoricului 
D. Ciurea, la 1675 satul Trifeşti făcea parte din ocolul cetăţii Târgu-Neamţ.

contact primărie: str. Principală, loc. Trifești, jud. Neamț, 0233.745.547, 
trifesti@nt.e-adm.ro, www.primariatrifesti.ro; evenimente: Ziua Satului (La Înălțarea 
Domnului), Pelerinaj la Mormântul ciobanului, Duminica Tomei (prima duminică după 
Paște).

Lăcaşul de cult are formă de navă în 
exterior şi este construit din piatră şi 
cărămidă, acoperit cu tablă. De asemenea, 
este prevăzut cu o turlă impunătoare în 
care se găsesc trei clopote. Interiorul 
bisericii este în formă de cruce în interior. 
De-a lungul timpului, ctitorii şi urmaşii 
acestora au împodobit sfântul lăcaş și 
au donat numeroase obiecte de cult. 
În biserică se păstrează Sfânta Icoană 
Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului, 

îmbrăcată în argint, care are o istorie aparte, ce se transmite din generaţie în generaţie. 
Este singura icoană făcătoare de minuni din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, aflată 
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BISERICA  „SFÂNTUL NICOLAE" - TRIFEȘTI
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într-o biserică de mir. Un alt punct de interes pentru cei care vizitează localitatea Trifești 
este Mormântul Ciobanului, aflat în curtea școlii din localitate. Potrivit tradiției, în locul 
respectiv ar fi fost înmormântat ciobanul care ar fi salvat icoana din apele involburate.

contact: str. Principală, localitatea Trifești, comuna Trifești, parohiatrifesti@gmail.com, 
www.parohiatrifesti.ro; preot : Laurențiu Segneanu – 0747079676, preot: Florin Aurel 
Țuscanu –0745656865; hramul bisericii: Sfântul Ierarh Nicolae, 6 decembrie.

HARTA
Denumirea de Secuieni apare pentru prima dată sub forma 
de ,,Sacuiani” la 27 iulie 1448, într-un act de danie a lui 
Petru Voievod, domnitorul Țării Moldovei, către Ion Porcu , 
slujitor credincios, prin care i se oferă 24 de sate. Un număr 
din aceste sate au dispărut în decursul timpului sau au 
fost afiliate altor comune. Unele documente mai vechi de 
1448 dovedesc că satul Secuieni este cu mult mai vechi 
decât data menționării sale în hrisoave, mai ales că pe teritoriul lui au fost descoperite 
obiecte cu mult mai vechi: un ciocan din piatră ce datează din Epoca pietrei, o monedă 
de argint din anul 1408 și situl arheologic de la Butnărești, punct „La Chiuaru” – așezare 
și necropolă din sec. II-III p. E.n.

contact primărie: Secuieni, jud. Neamț, 0233.745.004, office@primariasecuieni.ro, 
www.primariasecuieni.ro.
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Biserica a fost construită de către familia 
Dumbravă Constantin și Maria cu fiii lor, 
sub directa îndrumare a Pr. Adăscăliței 
Petru, ca urmare a faptului că vechea 
biserică nu mai era funcțională. În 15 
septembrie 1997 s-a sfințit locul, care 
a fost donat de către familia Dumbravă 
episcopiei. Biserica este construită din 
lemn, cu sâmburi din stâlpi metalici, are 
fundație din beton armat și este învelită 
cu tablă galvanizată.

contact: loc. Giulesti, com. Secuieni, jud Neamț; preot: Mihai Bogdan; hramul bisericii: 
Sfinții Împărați Constantin și Elena, 21 mai.

Biserica a fost zidită în anul 1762, din 
piatră şi cărămidă, de către marele 
postelnic Nicolae Vârnav şi soţia sa, 
Despa. În exterior biserica are înfăţişare 
de corabie, iar în interior formă de cruce. 
Iniţial biserica nu avea turn pentru clopote 
şi pridvor. Atât în interior, cât şi în exterior, 
nu era pictată, ci numai văruită. În interior 
se mai află catapeteasma şi amvonul, 
confecţionate din lemn de tei,  sculptate 
şi poleite. Vechimea acestora datează de 
la zidirea bisericii, din anul 1762. 

contact: 0763609264; preot: Pîcă Daniel Constantin; hramul bisericii: Sf. Cuvioasă 
Parascheva, 14 octombrie.
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Biserica a fost construită în anul 1869, de 
către strămoșii enoriașilor de astăzi. Are 
formă de navă și un turn în care se află 
clopotele ce vestesc slujbele divine în 
fiecare zi de sărbătoare, iar catapeteasma 
este confecționată din lemn de tei, pictată 
în ulei.
contact: sat Butnărești, comuna Secuieni, 
jud. Neamț, 0763233939; preot: Mihai 
Bogdan; hramul bisericii: Sfântul Ierarh 
Nicolae, 6 decembrie.

HARTA

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

Comuna Moldoveni este atestată documentar încă din 
anul 1448, când ținuturile sale au fost date în proprietate 
dregătorului Sfatului Țării Moldovei, Ion (Oană) Porcu. 
Astfel, până la finalul secolului al XV-lea se conturează 
îndeajuns de bine existența satului Porcești, cu satele învecinate Brebi și Hociungi. 
Evoluția vieții economice, sociale și demografice a satelor Moldoveni și Hociungi este 
atestată de actele emise în a doua jumătate a secolului al XVI-lea și prima jumătate a 
secolului al XVII-lea. Între anii 1630 și 1648, locuitorii din Porcești au vândut proprietățile 
sau părți din acestea fraților Iurașcu și Gheorghe Bașotă și marelui vornic al Țării de 
Jos, cu mare influență în timpul domniei lui Vasile Lupu, astfel că spre finalul secolului al 
XVIII-lea pe teritoriul comunei nu mai existau decât țărani răzeși. Pe teritoriul comunei 
a fost descoperit situl arheologic cu urmele unei așezări eneolitice aparținând Culturii 
Cucuteni - faza B și ale unei necropole din secolele al II-lea–al IV-lea E.n., obiective 
culturale incluse în lista monumentelor istorice.

contact primărie: comuna Moldoveni, județul Neamț, 0233-745752, 
primaria_moldoveni@yahoo.com, www.comunamoldoveni.ro.
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Biserica parohială a fost construită între 
anii 1901-1909 după planul inginerului N. 
Hoisescu din Roman, ajutat de meșterul 
Italian Enrico Buzetto. Aceasta a fost 
sfințită de către episcopul Gherasim 
Safirim al Romanului în 25 octombrie 
1909. Este construită în stil bizantin, în 
formă de cruce, fiind străjuită de trei turle 
mărețe și bine proporționate. În interior 
pereții sunt pictați în ulei în stilul Renașterii, 
iar catapeteasma este din lemn de tei 

sculptat, dată cu bronz și vopsea.

contact:  0761.690.067, parohiahociungi@yahoo.com; preot: Rotaru Alexandru; 
hramul bisericii: Sfinții Mihail și Gavril, 8 noiembrie.

contact: sat Moldoveni, jud. Neamț, 
0766.209.766; preot: Onofrei Alexandru; 
hramul bisericii: Adormirea Maicii Domnului, 
15 august.

contact: sat Moldoveni, jud. Neamț, 
0740134147; preot: Onofrei Iustin Ioan; 
hramul bisericii: Sf. Nicolae, 6 decembrie.
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HARTA
Comuna Bahna este situată în partea de sud-est a 
județului Neamț și este traversată de traseul de pelerinaj 
prin patru sate: Bahna, Broșteni, Băhnișoara și Izvoare, 
cel din urmă fiind punctul de trecere spre județul Bacău 
(localitatea Racova). Pe teritoriul comunei Bahna și a 
împrejurimilor sale s-au descoperit, în ultimele decenii, 
numeroase vestigii arheologice care dovedesc că și în 
această microregiune începuturile vieții umane coboară mult spre zorile istoriei, în 
spațiul vechii Dacii. Urme de locuire din Eneolitic, aparținând marelui complex cultural 
Cucuteni, s-au descoperit prin cercetări de suprafață și descoperiri întâmplătoare, în mai 
multe puncte din microregiune. În apropiere, la est de Bahna, respectiv la Aldești, s-au 
efectuat cercetări arheologice sistematice într-o așezare aparținând culturii Cucuteni, 
cu o vechime de peste 5.000 de ani.
 În epoca următoare, a istoriei și civilizației traco-geto-dacice, microregiunea în care se 
află situată comuna Bahna a fost intens locuită. Dovezi de locuire din Epoca bronzului 
precum și din prima Epocă a fierului au fost descoperite și în alte puncte din comună.
Și în veacurile de după părăsirea Daciei, de către romani, populația autohtonă a continuat 
să trăiască în mai multe așezări din microregiunea în care se află vatra comunei Bahna.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

contact primărie: str. Principală, nr. 61, loc. Bahna, județul Neamț, 0233.760 002, 
primaria@bahna.ro, www.bahna.ro, farmacii: în satul Broșteni – SALOFARM, dispensare: 
în satul Brosteni si în satul Izvoare; evenimente: Ziua comunei, 8 septembrie și Ziua 
eroilor (în ziua Înălțării Domnului).
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contact: sat Izvoare, 0741363170; preot:  
Tănase Daniel; hramul bisericii: Sfântul 
Gheorghe, 23 aprilie.

contact: sat Broșteni, jud. Neamț, 
0786488375; preot: Mitrea Gheorghe; 
hramul bisericii:  Nașterea Maicii Domnului, 
8 septembrie.

contact: sat Băhnișoara, 0723035523; 
preot: Popa Marius; hramul bisericii: 
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, 26 
octombrie.

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului



39

POSIBILITĂȚI  DE CAZARE

Traseul de pelerinaj
Camino de România – Județul Neamț
Ghidul pelerinului

CAZARE ÎN SĂBĂOANI: MOTEL MARSAT***, km. 334, com. Săbăoani, sat Traian;

CAZARE ÎN ROMAN: MARIKO INN***, tel. 0233 742525, 0233 744322, fax 0748 886668, 
marikoinn@yahoo.com, www.mariko.ro; ROMAN***, tel. 0233 742600, 0233 740831, 
contact@hotel-roman.ro, www.hotel-roman.ro; ZARA***, tel. 0233 733731, 
0727 067435, hotelzara_roman@yahoo.com; Pensiunea turistică DOINA***, 
tel. 0744.524930, doinamazare@yahoo.com;  CAMERE DE ÎNCHIRIAT BLISS***, 
elbuz_trans@yahoo.com; HOTEL COMPLEX PHOENIX***, tel. 0333105552, 0756506295, 
duroinvestsrl@gmail.com, https://www.hotel-phoenix.ro/; CAMERE DE ÎNCHIRIAT 
GRAND FARAON***, tel. 0744 524930, 0233 725782; www.grand-faraon.business.site; 
PENSIUNE TURISTICĂ HANUL MĂRIOAREI***, tel. 0722 520 968, 
contact@marioarei.ro, www.marioarei.ro;  BUNGALOW MARSAT**, tel. 0233 741427, 
office@marsatsa.ro; 

CAZARE ÎN ZONA ROMAN 

CAZARE ÎN HORIA: MOTEL IMPERIAL***, tel. 0233 747111, 0722 
305028, motel_imperial@yahoo.com, contact@motel-imperial.
ro; Pensiunea ANDRA***, tel.0740 706908, 
serbanpetru11@yahoo.com;

CAZARE ÎN TRIFEȘTI: Pensiunea IOANA***, tel. 0744 218913, 
0745 073418, oanceaioanadalia@yahoo.com;

CAZARE ÎN SECUIENI: Pensiunea RALUCA****, tel. 0233 743742, 
0751 303698, simona_chiselita@yahoo.com. 
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GHERĂEȘTI: Unități de alimentație publică:  Pizza Regal Center: str. Cobzaru nr.86; Coffee 
Express: str. Moldovei nr.14; Marketuri: Profi Loco: str. Vasile Alecsandri nr.60; Delgastro-
Marcel: str. Cobzaru nr. 24; ISTOC ISTBERCOM S.N.C.: str. Cobzaru nr.38
SĂBĂOANI: Unități de alimentație publică: Restaurant Times: str. Progresului nr.4a; Teddys’s 
Pub: str. Progresului nr.19; Bar Cornelia: str. Orizontului 51-55; Crosta: strada Progresului 
nr.34; Marketuri: Penny: str. Progresului nr.2; Profi: str. Progresului nr.121; La 2 Paşi: str. 
Orizontului nr.81; Delgastro-Marcel: DC52A nr.19; La Chiriţa: str. Stejarului nr.41-47
ROMAN: Unități de alimentație publică în incinta Complexului Comercial ROMAN VALUE 
CENTRE, str. Mihai Viteazul nr. 3: KFC, Spartan, Petru, Pizza 21, Mesopotamia, Dopo Poco, 
DAbo Donner, Dragon Wok, Cu Sos, Fornetti, Le Premier, BONcafe, Juba Coffee; Restaurant 
Hotel Roman: B-dul Roman-Mușat nr. 26; Restaurant Mariko Inn: str. Ștefan cel Mare nr. 
278; Restaurant Royal: Km 333, str. Ștefan cel Mare; Restaurant Medieval: str. Ștefan cel 
Mare nr. 238; Restaurant Kapri: aleea Ştefan cel Mare nr. 147; One Club Restaurant: pietonal 
Ștefan cel Mare, bl. M9; Restaurant Bradul: str. Anton Pann nr. 8; Restaurant Brăduțul: b-dul 
Republicii nr. 46; Hanul Mărioarei: str. Bogdan Dragoș nr. 267; City Pub Union: în spatele 
Primăriei municipiului Roman; Restaurant Casa Romașcană by One: str. Ștefan cel Mare nr. 
202; Restaurant Casa Chianti: str. Mihai Viteazul nr. 3-5; Restaurant Casa Caroly: str. Cuza 
Vodă nr. 62; Restaurant Trei Stele: str. Cuza Vodă nr. 59; DAbo Donner: str. Cuza Vodă nr. 9; 
Restaurant Grand Faraon: str. Anton Pann nr. 28; Restaurant Prestige: str. Bogdan Dragoș 
nr. 130; Restaurant Phoenix: Artera Roman Vest (Șoseaua de Centură); Restaurant Corabia: 
în incinta Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”; Prăvălia lu’ Mihai: str. Sucedava 
nr.127; Restaurant Sara: str. Oituz nr. 8; Seasons Coffee & Restaurant: pietonal Ștefan cel 
Mare 17; Restaurant Per Se: str. Unirii nr. 12; Pizzeria Al Capriccio: pietonal Ștefan cel Mare, 
Bl. M6; Irish Pub Roman: pietonal Ștefan cel Mare, Bl. 10; Restaurant Saray: pietonal Ștefan 
cel Mare, Bl. M11; United Pub: str. Principatele Unite nr. 2; Restaurant Casa Veche: str. Vasile 
Lupu nr. 1; Cofetăria Tosca: B-dul. Roman Mușat, Bl. 33; Pizza House: b-dul Republicii 
nr. 44; Pizza Bella Napoli: b-dul. Roman Mușat, la Casa de Cultură; Anturaj Roman: b-dul. 
Roman Mușat, Bl. 38; Pizza Luca: b-dul. Roman Mușat, Bl. 38; Pizza Teo: str. Oituz nr. 5 bis; 
Supermarketuri: Lidl: str. Sucedava 31/ str. Mihai Viteazu nr. 11; Kaufland: str. Sucedava nr. 
2/ str. Mihai Viteazu nr. 13; Penny Market: b-dul. Republicii nr. 123-125/ str. Miron Costin 
nr. 3; Carrefour: str. Mihai Viteazul nr. 3 (în incinta Roman Value Centre); Carrefour Market: 
str. Sucedava nr.133-139; Profi Non-Stop: b-dul. Roman Mușat nr. 45/ b-dul. Roman Mușat 
nr. 33; Profi City Non-Stop: str. Ștefan cel Mare, bl. 2 / str. C.A. Rosetti nr. 16/ str. Bogdan 
Dragoș nr. 266;
TRIFEȘTI: Marketuri: La 2 Paşi: DC90 
SECUIENI: Marketuri: La 2 Paşi: DJ158 nr. 366
MOLDOVENI: Marketuri: Profi: DJ158 nr. 306; La 2 Paşi: DJ158 nr. 285 
BAHNA: Marketuri: La 2 Pași: DJ159B
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