
Mauriciu Riegler 
medic și un om politic român, primar de Roman în perioada 1905 – 1907 

 

Mauriciu Riegler s-a născut pe 5 noiembrie 1855, în satul Grozeşti, judeţul Bacău.  

Georges Eduard Riegler, tatăl lui Mauriciu, s-a instalat în Moldova în jurul anului 1850, s-a 

căsătorit cu Paulina Wissner și au avut opt copii. 

Mauriciu Riegler și fratele său geamăn, Emanoil Riegler, mai târziu medic, profesor universitar la 

Facultatea de Medicină din Iași și membru corespondent al Academiei Române, au fost primii copii ai 

familiei Riegler. Un alt frate, Paul Riegler (1867 - 1937), a fost medic veterinar, decan al Facultății de 

Medicină Veterinară din București și fondator al Institutului Pasteur din București (1909). 

Mauriciu și Emanoil au urmat școala primară la Târgu Neamț, apoi la Seminarul Sfântul Gheorghe 

din Roman și Liceul Național din Iași. Împreună cu fratele său, a absolvit Facultatea de Medicină la 

Universitățile din Viena și Berlin, obținând titlul de doctor în medicină în anul 1880. 

După absolvirea facultății,Mauriciu Riegler se stabilește la Roman, unde profesează ca medic, în 

cabinetul său din casa spițerului Brukner, unde sâmbăta acorda consultații gratuite celor nevoiași.   

În anul 1888 Mauriciu Rieglera devenit profesor de științe naturale și fizică la Seminarul Sfântul 

Gheorghe şi la Gimnaziul Roman- Vodă.  

Între anii 1905 şi 1907, doctorul Riegler a devenit primar al oraşului Roman. 

În mandatul primarului Mauriciu Riegler, în anul 1905 au fost construite şi puse în funcţiune 

primele instalaţii electrice de iluminat public, numărul consumatorilor atingând încă de la început 2000 de 

abonaţi. Uzina a funcţionat până în anul 1955, când instalaţiile au fost oprite, întreg consumul orăşenesc 

trecând pe curent alternativ, provenit de la centralele electrice. Și tot de numele primarului Mauriciu 

Riegler se leagă pavarea oraşului, canalizarea şi instalarea conductei de apă. 

În Anuarul Eparhiei Romanului  din anul 1938 se consemnează: A jucat un rol de frunte în viaţa 

oraşului Roman: profesor de naturale şi medicină, vreme de 32 de ani, la liceu și la Seminar. Om politic cu 

vederi largi, fost deputat şi senator, în mai multe rânduri a lăsat urme de bun gospodar, atunci când 

împrejurările politice l-au pus în fruntea Comunei Roman ca primar.Uzina electrică, pavarea orașului, 

canalizarea și instalarea conductei de apă sînt lucruri care poartă pecetea numelui, a vredniciei și 

interesului ce l-a purtat orașului nostru. 

Totodată, Mauriciu Riegler a avut o importantă contribuţie pe plan cultural, fiind membru al 

Societăţii Culturale Miron Costin. Datorită lui romaşcanii au avut ocazia să asculte duminica şi în zilele de 

sărbătoare conferinţele celor mai importanţi cărturari:A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Calistrat Hogaș, Ovid 

Densușeanu, Gala Galaction, Ion Agârbiceanu, Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Ionel Teodoreanu, 

Liviu Rebreanu.  

Mauriciu Riegler a murit pe 7 ianuarie 1925 și este înmormântat în Cimitirul Eternitatea din 
Roman.  

 

* Fiica lui Mauriciu Riegler, Ștefania Riegler, este mama academicianului Constantin Bălăceanu-Stolnici. 


