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R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-

ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A 

PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE 

 ÎN CADRUL PROIECTULUI:  
 

"CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII 

EDUCAŢIONALE PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 

PREŞCOLARĂ ÎN MUNICIPIUL  ROMAN" 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 

Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în 

formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare,  

Obiectiv Specific 10.1:  Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului  

Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar 

 

HOTĂRÂRE 

Nr. ___ din 29.06.2018 

 

      Analizând expunerea de motive nr. 12443 din 28.06.2018 înaintată de Primarul 

Municipiului Roman şi Raportul de specialitate  nr.12444 din28.06.2018 al 

Serviciului "Managementul Proiectelor", 

      Văzând avizul favorabil nr. ___ din 29.06.2018 al Comisiei buget - finanţe, 

avizul favorabil nr. ___ din 29.06.2018 al Comisiei juridice şi avizul de legalitate nr. 

___ din 29.06.2018 al Secretarului Municipiului Roman; 

      Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi 

învăţării pe tot parcursul vieţii, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 

2020,  Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de 

investiţii 10.1:  Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, 

pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat 

învăţământului antepreşcolar şi preşcolar;  
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 In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale; 

       În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, 

ale art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 Art. 1.  Se aprobă proiectul: " Construcţia şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru  educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman ", în 

vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10:Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 

10.1:  Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 10.1:Creşterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului ,Apel dedicat 

învăţământului antepreşcolar şi preşcolar; 
  
 Art. 2.  Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico - 

economici pentru obiectivul "Construcţia şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru  educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman"; 

 

 Art.  3.  Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Construcţia şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru  educaţia timpurie preşcolară în municipiul 
Roman", în cuantum de 7.531.682,56   lei (inclusiv T.V.A.); 

 

 Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului(1.815.497,13lei) cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 

proiectului(114.323,72lei) în cuantum de  1.929.820,85  lei reprezentând 

cofinanţarea proiectului “Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale 

pentru  educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman”; 

 

 Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului "Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale 

pentru  educaţia timpurie preşcolară în municipiul Roman",  se vor asigura  din 

bugetul local; 
 

 Art. 6.  Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale;  

 

 Art. 7. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ – 

dl. Lucian Ovidiu Micu, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare 

în numele Municipiului Roman; 
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 Art. 8.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al 

Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ; 

 

 Art.  9.  Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

       -  Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ- dl. Lucian Ovidiu Micu; 

       -  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 

       -  Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman; 

       -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 

 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi,29.06.2018, cu un număr de ___ voturi 

„pentru”, un numar de ___ voturi „abţineri” si un numar de ___ voturi „împotrivă”,  

din totalul de ___ consilieri prezenţi. 

 

 

 

        Preşedinte de şedinţă                                               Contrasemnează 

                 Consilier,                                            Secretarul Municipiului Roman, 

         Constantin GHICA         Gheorghe CARNARIU 
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Anexă la H.C.L. nr. ___ din 29.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului 

Roman privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor 

tehnico - economici pentru obiectivul: 

 

"CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE 

PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE PREŞCOLARĂ 

ÎN MUNICIPIUL ROMAN" 
 

Primăria Municipiului Roman depune proiectul: „Construcţia şi echiparea 

infrastructurii educaţionale pentru  educaţia timpurie preşcolară în municipiul 

Roman”, în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, Axa 

prioritară 10: "Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale", Prioritate de investiţii 10.1: 

"Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare profesională, pentru 

dobândirea de competenţe şi  învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 

infrastructurilor de educaţie şi formare", Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de 

participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat 

învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, beneficiarul acestuia fiind Municipiul 

Roman, judeţul Neamţ.  

Primăria Municipiului Roman a inclus ca prioritate depunerea acestui proiect, 

scopul principal al investiţiei constând în înfiinţarea unei grădiniţe cu program 

prelungit care să ofere locuitorilor servicii de îngrijire şi educaţie timpurie pentru 

grupele de educaţie preşcolară. Având în vedere datele statistice, există un deficit de 

478 de locuri în învăţământul preşcolar, la nivelul anului 2016 pentru un grad de 

participare de 100%. 

Deficitul estimat pentru anul şcolar 2018-2019 este de 346 de locuri. 

Investiţia propusă va acoperi 160 de locuri (8 grupe de clasă) şi va asigura 

infrastructura necesară unui nivel crescut al educaţiei preşcolarilor din Municipiul 

Roman. Prin realizarea investiţiei publice ”Construcţia şi echiparea infrastructurii 

educaţionale pentru educaţia timpurie preşcolară în Municipiul Roman” se 

preconizează a se atinge urmatoarele obiective:  

- Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 

învăţământului   obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului; 

- Promovarea incluziunii sociale. 

Date generale ale obiectivului de investiţii: 
    Amplasamentul propus este situat în partea de Sud a Municipiului Roman, 

in proximitatea Stadionului Moldova şi a râului Moldova, cu acces pietonal si auto 

din strada Victor Hugo.  

Terenul in suprafata de 4207,00 mp este situat în intravilanul Municipiului 

Roman, aflat in administrarea Consiliului Local şi aparţine domeniului public al 

Municipiului Roman. 
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  Principalele lucrări pentru investiţia de bază sunt: 

1. Lucrari de constructii infrastructură 

2. Lucrari de constructii suprastructură 

3. Lucrari de arhitectură 

4. Lucrari pentru instalatii electrice 

5. Lucrari pentru instalatii sanitare 

6. Lucrari pentru instalatii termice 

7. Lucrari pentru instalatii de stins incendiu 

8. Lucrari de sistematizare exterioară, inclusiv amenajări şi împrejmuire 

9. Instalarea dotărilor. 

Imobilul ce va adăposti funcțiunea de grădiniță cu program prelungit se 

dezvoltă pe două nivele, parter și un etaj, având spațiile distribuite astfel încât 

fluxurile să fie separate (copii, educatori, personal auxiliar, materiale și alimente). 

 În acest scop se vor utiliza intrări separate, la nivelul parterului iar distribuția 

pe verticală se va face cu ajutorul a două scări închise – una pentru copii și o altă 

scară pentru personal. Circulația verticală a materialelor (lenjerie și alimente) se 

realizează, de asemenea, separat, cu ajutorul unor montcharge-uri.  

Distribuția spațiilor la fiecare nivel ia în considerare realizarea unui circuit 

funcțional simplu pentru copii și asigurarea unui microclimat cu o calitate superioară, 

prin limitarea posibilităților de contaminare a spațiilor destinate exclusiv copiilor. 

Astfel, se vor prevedea vestiare la fiecare nivel, dispuse astfel încât să fie limitată 

posibilitatea accesului în zonele destinate copiilor cu îmbrăcăminte pentru exterior.  

Structura  s-a  conformat în aşa fel încât să corespundă cât  mai   bine  

cerinţelor arhitecturale şi funcţionale, urmărindu-se, în acelaşi timp, concluziile și 

recomandările studiului geologic. Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie 

BCA şi termoizolaţie 15cm grosime. Compartimentările interioare se vor realiza din 

zidărie BCA. Gradul înalt de confort cerut de beneficiar a impus folosirea unor 

materiale de finisaj şi obiecte sanitare de bună calitate, pardoseli din gresie, parchet 

din lemn laminat pentru trafic intens, în spaţiile destinate copiilor: vestiare, săli 

polivalente, săli de joacă, săli de dormit; placaje parţiale cu faianţă în băi şi bucătărie, 

zugrăveli cu vopsele lavabile cu grad redus de compuşi organici volatili– în spaţiile 

destinate copiilor: vestiare, săli polivalente, săli de joacă, săli de dormit. Acoperişul 

este in sistem terasă iar scurgerea apelor pluviale se realizează cu ajutorul unor 

sifoane de terasă către tubulatura interioară verticală și orizontală către rețeaua locală 

de canalizare. Curtea va avea o terasă acoperită, adiacentă clădirii, precum și zone 

necesare accesului și funcțiunii specifice: împrejmuire, iluminat exterior, alei 

pietonale, alei carosabile, zonă de joacă pentru copii, inclusiv pista pentru biciclete, 

curte cu flori şi spații verzi.  

Alimentarea cu apă a obiectivului se va realiza de la reţeaua orăşenească de 

alimentare cu apă . 

Preparea apei calde de consum menajer se va face cu boiler cu serpentină, 

alimentat cu agent termic primar de la instalatia de incalzire. Apele uzate menajere 

preluate de la grupurile sanitare, vor fi evacuate gravitational prin coloane verticale in 

reteaua publica de canalizare. 
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Clădirea cu funcţiunea de îngrijire sau cazare/adăpostire copii preşcolari, cu 

mai mult de 100 persoane, se incadrează în categoria celor pentru care este 

obligatorie echiparea cu instalaţie de hidranţi de incendiu interiori. Pentru incălzirea 

tuturor încăperilor se va folosi, sistemul de incălzire cu corpuri statice în faţa 

suprafeţelor vitrate. Alimentarea cu energie electrică este realizată prin branşament de 

la reţeaua de distribuţie existentă în localitate. Spatiile pentru echipamente tehnice – 

centrala termică, tabloul electric general, camera pompe – sunt amplasate într-o 

clădire separată de corpul principal. Această soluţie a fost preferată datorită 

condiţionărilor de teren si urbanism, precum si pentru micşorarea riscului de incendiu 

şi explozie asupra spaţiilor destinate copiilor. 

În acest corp pentru spaţiile tehnice au fost incluse şi celelalte spaţii 

necesare pentru deşeurile menajere şi portar. 

Impactul economic si social care se propune a fi atins prin prezenta investitie, 

se refera la oferirea de oportunităţi moderne de învăţare pentru copiii antepreşcolari, 

îngrijire şi afecţiune în lipsa părinţilor, scăderea migraţiei şi atragerea copiilor in 

invătământul antepreşcolar printr-un mediu plăcut şi modern unde se vor putea 

desfăşura activităţi de interes pentru copii. 

Cu ajutorul unor astfel de spaţii adecvate pentru copii se va putea observa şi 

chiar îmbunătăţi acolo unde este cazul, gândirea,  mentalitatea şi abilităţile acestora. 

Astfel că o astfel de locaţie este foarte importantă şi binevenită în întâmpinarea 

copiilor şi părinţilor care au nevoie să-şi desfăşoare activităţile lucrative sau alte 

activităţi care nu le permit indeplinirea obligaţiilor părinteşti în totalitate. 

Proiectul va fi parte componentă a unei strategii mai ample şi impactul său va 

fi semnificativ mai important datorită sinergiei, complementarităţii cu alte măsuri şi 

proiecte şi a unei viziuni mai ample. 

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt : 

   1.  Valoarea totală a investiţiei: 

   Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 7.531.682,56 lei, din care 

suma eligibilă este 5.716.185,43 lei 

   2.  Durata totală de realizare a proiectului: 42  luni 

        3.  Finanţarea investiţiei: 
      Investiţia va fi finanţată astfel: 

I.    98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor = 5.601.861,71  lei  din 

Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare 

nerambursabilă; 

II.  2% din totalul cheltuielilor eligibile =114.323,72lei  din bugetul local al 

Municipiului Roman  

     Rezultatele finale ale proiectului vor fi: îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale 

în mediul urban şi atragerea copiilor în invătământul antepreşcolar, oferirea de 

condiţii adecvate desfăşurării procesului instructiv - educativ.  

 

Proiectant,                                         

Arh. Mihai Cristian TRANDAFIR 

 

Şef Serviciul "Managementul Proiectelor", 

Irina PĂVĂLUŢĂ                                                                
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          MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman - Vodă  Nr. 1  www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604          E-mail: primaria@primariaroman.ro 

Serviciul emitent: Cabinet Primar 

Nr. 12443 din 28.06.2018  

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate 

 în cadrul proiectului:  

 

"Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru  educaţia 

timpurie preşcolară în Municipiul Roman" 

 

 

Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 

Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în formare 

profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin 

dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare,  

Obiectiv Specific 10.1:  Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii 

şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire 

timpurie a sistemului  

Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar 

 
          Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, 

în cadrul Programului Operaţional 2014 - 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi  formare, 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, Obiectiv Specific 

10.1:Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului 

obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului ,Apel 

dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar, se va depune un proiect pentru obţinerea 

de finanţare nerambursabilă din fonduri europene scopul principal al proiectului de investiţii 

constând în înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit care să ofere locuitorilor servicii 

de îngrijire şi educaţie timpurie pentru grupele de educaţie preşcolară. 
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 Învestiţia propusă va acoperi 160 de locuri (8 grupe de clasă) şi va asigura 

infrastructura necesară unui nivel crescut al educaţiei preşcolarilor din Municipiul Roman.             

  Principalele lucrări pentru investiţia de bază sunt: 

1. Lucrari de constructii infrastructură 

2. Lucrari de constructii suprastructură 

3. Lucrari de arhitectură 

4. Lucrari pentru instalatii electrice 

5. Lucrari pentru instalatii sanitare 

6. Lucrari pentru instalatii termice 

7. Lucrari pentru instalatii de stins incendiu 

8. Lucrari de sistematizare exterioară, inclusiv amenajări şi împrejmuire 

9. Instalarea dotărilor. 

  Structura  s-a  conformat în aşa fel încât să corespundă cât  mai   bine  cerinţelor 

arhitecturale şi funcţionale, urmărindu-se, în acelaşi timp, concluziile și recomandările 

studiului geologic. Închiderile exterioare se vor realiza din zidărie BCA şi termoizolaţie 

15cm grosime. Compartimentările interioare se vor realiza din zidărie BCA. Gradul înalt de 

confort cerut de beneficiar a impus folosirea unor materiale de finisaj şi obiecte sanitare de 

bună calitate, pardoseli din gresie, parchet din lemn laminat pentru trafic intens, în spaţiile 

destinate copiilor: vestiare, săli polivalente, săli de joacă, săli de dormit; placaje parţiale cu 

faianţă în băi şi bucătărie, zugrăveli cu vopsele lavabile cu grad redus de compuşi organici 

volatili– în spaţiile destinate copiilor: vestiare, săli polivalente, săli de joacă, săli de dormit. 

Acoperişul este in sistem terasă iar scurgerea apelor pluviale se realizează cu ajutorul unor 

sifoane de terasă către tubulatura interioară verticală și orizontală către rețeaua locală de 

canalizare. Curtea va avea o terasă acoperită, adiacentă clădirii, precum și zone necesare 

accesului și funcțiunii specifice: împrejmuire, iluminat exterior, alei pietonale, alei 

carosabile, zonă de joacă pentru copii, inclusiv pista pentru biciclete, curte cu flori şi spații 

verzi. 

 Consider acest apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 

2020 o oportunitate deosebită şi de aceea, propun, avizarea favorabilă. 

 

  Faţă de cele prezentate, vă rog să vă pronunţaţi prin vot. 

 

 

Iniţiator, 

Primarul Municipiului Roman, 

Lucian – Ovidiu MICU 
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        MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman - Vodă  Nr. 1  www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.651, 0233.741.119, 0233.740.165,         

                       0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604          E-mail: primaria@primariaroman.ro 

Serviciul emitent: Managementul proiectelor 

Nr. 12444 din 28.06.2018  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici, a proiectului şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate 

 în cadrul proiectului:  

 

„Construcţia şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru     

educaţia timpurie preşcolară în Municipiul Roman” 

 
Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, 

Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, 

Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi  formare, inclusiv în 

formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare,  

Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului , 

Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar 

 
 

 Pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile din fonduri europene, în cadrul 

programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi  

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 

formare, Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului, se va depune un proiect, scopul principal al proiectului 

de investiţii constând în înfiinţarea unei grădiniţe cu program prelungit care să ofere 

locuitorilor servicii de îngrijire şi educaţie timpurie pentru grupele de educaţie 

preşcolară. 
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 Investiţia propusă va acoperi 160 de locuri (8 grupe de clasă) şi va asigura 

infrastructura necesară unui nivel crescut al educaţiei preşcolarilor din Municipiul 

Roman.             

            Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt : 

 

   1.  Valoarea totală a investiţiei: 

 

   Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) =7.531.682,56lei, din care 

suma eligibilă este 5.716.185,43 lei 

 

  2.  Durata totală de realizare a proiectului: 42 luni 
 

       3.  Finanţarea investiţiei: 

 

      Investiţia va fi finanţată astfel: 

 

I.    98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor =5.601.861,71  lei  din 

Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare 

nerambursabilă; 

 

II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile =114.323,72lei din bugetul local al 

Municipiului Roman  

      
 Apreciez ca deosebită oportunitatea de a implementa acest proiect în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 10.1: Investiţiile în educaţie, şi  

formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi 

învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 

formare, Obiectiv Specific 10.1: Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei 

timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de 

părăsire timpurie a sistemului, scopul proiectului fiind: construirea şi dotarea unei 

grădiniţe cu program prelungit pentru 8 grupe de copii reprezentând o investiţie 

oportună, în sensul creării condiţiilor optime pentru o educaţie şi îngrijire a copiilor 

corespunzătoare. 

 

         Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri. 

 

 

 

Şef Serviciul "Managementul Proiectelor", 

Irina PĂVĂLUȚĂ 


