ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A
PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECTUL:
”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru
învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman Vodă"din 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/învăţământ obligatoriu: 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 obligatoriu

HOTĂRÂRE
Nr. ___ din 06.07.2018
Analizând Expunerea de motive nr. 12887 din 04.07.2018 înaintată de către
Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu, precum şi Raportul de specialitate
nr.12889 din 04.07.2018 al Serviciului "Managementul Proiectelor",
Văzând avizul favorabil nr. __ din 06.07.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe,
avizul favorabil nr. ___ din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de
legalitate nr. _____ din 06.07.2018 al Secretarului municipiului Roman,
Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului obligatoriu 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/învăţământ obligatoriu: Creşterea gradului de
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participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
actualizată,
În baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct.
13, 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: " Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D
al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman, în vederea
finanţării acestuia 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/învăţământ
obligatoriu: 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 obligatoriu;
ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (D.A.L.I.) şi indicatorii
tehnico - economici pentru obiectivul :”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D
al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman ", documentaţie
întocmită de S.C. CREATIVE DOTS S.R.L.Bacău, la valoarea totală a devizului general
de 9.636.373,07 lei (inclusiv T.V.A.);
ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: ":”Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul
general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din
Municipiul Roman " ,
în cuantum de 9.636.373,07 lei (inclusiv T.V.A.);
ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman,
reprezentând 2 % din valoarea eligibilă a proiectului " :”Reabilitarea, modernizarea
şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman " ,
, în cuantum de 192.727,46 lei ,
ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata
implementării proiectului "Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii
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educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu - Colegiul Naţional Roman Vodă din Municipiul Roman", pentru implementarea proiectului în condiţii optime,
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 Micu Lucian Ovidiu - Primar al Municipiului
Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în
numele Municipiului Roman;
ART. 8. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului
Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:
- Primarului Micu Lucian Ovidiu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
- Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est;
- Serviciului "Managementul Proiectelor" - Municipiul Roman;
- Direcţiei Economice - Municipiul Roman;
ART. 9. 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.
Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 06.07.2018, cu un număr de __ voturi
pentru, voturi abţineri _, voturi împotrivă _, din totalul de __ consilieri prezenţi.

PR EŞED INTE D E ŞED INŢĂ,

C ONTRA SEMNEA ZĂ,

C on silier,

S ecretaru l Mun icip iu lu i R oman

C on stan tin GHICA

Gheorghe CARNARIU
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Anexă la Hotărârea nr.
din 06.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului
Roman privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice şi a indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul:
"Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru
învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman Vodă"din Municipiul Roman "
Primăria
Roman depune proiectul: "Reabilitarea, modernizarea şi
echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu
- Corpul D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă"din 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/învăţământ obligatoriu: Creşterea
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în
special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, beneficiarul
acestuia fiind"Colegiul Naţional Roman - Vodă" - învăţământul general obligatoriu
din Roman şi Municipiul Roman, judeţul Neamţ.
Primăria Roman are ca prioritate reabilitarea şi modernizarea infrastructurii,
precum şi dotarea Corpului D al "Colegiului Naţional Roman - Vodă" pentru
învăţământul general obligatoriu, fiind o instituţie care are un rol major în formarea
capitalului uman - elevi, viitori adulţi ai societăţii.
Scopul
investiţiei
îl
reprezintă
reabilitarea,
modernizarea
şi
echiparea"Colegiului Naţional Roman - Vodă" pentru învăţământul obligatoriu
din municipiul Roman, Corpul D - şcoală şi sala de sport, prin realizarea lucrărilor
de reabilitare, modernizare şi dotarea cu echipamente didactice, echipamente I.T.,
precum şi modernizarea utilităţilor, pentru creşterea calităţii învăţământului şi a
procesului educaţional. Nevoia de reabilitare este urgentată având în vedere
vechimea clădirii, aflate într-o stare nesatisfăcătoare şi care nu a fost reabilitată din
lipsă de fonduri, dar în care continuă să îşi desfăşoare activitatea unitatea de
învăţământ.
Prin implementarea investiţiei propuse se vor atinge următoarele
obiective preconizate:
- Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor educative la nivelul unităţii
administrative;
- Reabilitarea şi modernizarea clădirilor la cele mai înalte standarde conform
cerinţelor actuale, astfel încât procesul educativ să se desfăşoare în condiţii normale;
- Îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea şcolii cu echipamente didactice,
I.T. şi materiale specifice pentru documentare;
- Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente "Colegiului Naţional Roman - Vodă"
Corpul D - şcoală şi sala de sport prin lucrări de reabilitare a clădirii, a instalaţiilor
termice, sanitare şi electrice, echiparea cu instalaţii de detecţie a incendiilor, instalaţii
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de stingere cu hidranţi interiori şi exteriori şi instalaţiile de iluminat de
siguranţă/securitate;

- Îmbunătăţirea eficienţei energetice a obiectivului prin lucrări de izolare termică a
clădirii;
- Creşterea nivelului de dotare a unităţii de învăţământ cu sisteme informatice şi
didactice moderne, pentru creşterea accesului la informaţie şi crearea bazelor pentru
utilizarea noilor tehnologii;
- Asigurarea vizibilităţii proiectului.
Realizarea prezentului proiect va corespunde din punct de vedere tehnic şi estetic
cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice conform standardelor în vigoare. Din
punct de vedere funcţional, construcţia va răspunde cerinţelor desfăşurării activităţii
de învăţământ în mod corespunzător şi va asigura numărul necesar de clase. Prezenţa
unui climat optim este absolut necesară pentru desfăşurarea calitativă a activităţii de
învăţământ. Instalaţiile tehnico - edilitare vor corespunde standardelor şi normelor
tehnice şi sanitare, iar elevii şi profesorii îşi vor putea desfăşura activitatea având
confortul necesar asigurat.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi de cei 474 de elevi actuali ai
şcolii . Indirect, va beneficia de proiect întreaga comunitate din municipiul Roman şi
din zona de influenţă a acestuia (zona rurală limitrofă).
Lucrările ce se propun pentru realizarea obiectivului propus sunt următoarele:
1. LUCRĂRI DE CONSOLIDARE A CONSTRUCŢIEI EXISTENTE (REZISTENŢĂ):
1.1 Lucrări de intervenţie la Corp Săli de Clasă:
Lucrări de intervenţie la nivelul infrastructurii;
Lucrări de intervenţie la nivelul suprastructurii;
1.2 Lucrări de intervenţie la Corp Sală de Sport:
Lucrări de intervenţie la nivelul infrastructurii;
2. LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICĂ A ANVELOPANTEI CONSTRUCŢIEI
(ARHITECTURA):
2.1 Lucrări de intervenţii asupra izolaţiei termice a faţadei - parte vitrată;
2.2.Lucrări de intervenţii asupra izolaţiei termice a faţadei - partea opacă;
2.3.Lucrări de intervenţie la terasă şi atice;
2.4.Lucrări de construire/reconstruire şarpantă;
2.5. Lucrări de intervenţie asupra izolaţiei termice a planşeului (peste
subsol parţial);
2.6.Lucrări de refacere a tencuielilor interioare (pereţi);
2.7.Lucrări de refacere a tencuielilor interioare (tavane);
2.8.Lucrări de refacere a pardoselilor;
2.9.Lucrări de refacere tâmplărie interioară;
2.10.Lucrări de repararea trotuarelor de protecţie;
2.11.Lucrările suplimentare;
3.

LUCRĂRI DE REFACERE ŞI REABILITARE TERMICĂ A INSTALAŢIILOR:

3.1.Lucrările de refacere a instalaţiilor sanitare;
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3.2.Lucrările de refacere a instalaţiilor electrice;
3.3.Lucrările de refacere a instalaţiilor termice.
Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt :
1. Valoarea totală a investiţiei:
Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 9.636.373,07 lei
2. Durata totală de realizare a proiectului: 36 luni
3. Finanţarea investiţiei:
Investiţia va fi finanţată astfel:
I.
98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor = 9.443.645,61lei din
Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare
nerambursabilă;
II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 192.727,46 lei din bugetul local al
Municipiului Roman .
Rezultatele finale ale proiectului vor fi: creşterea calităţii sistemului de
învăţământ, îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în mediul urban prin
îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi oferirea de condiţii adecvate desfăşurării
procesului instructiv - educativ.

Proiectant,
Arh.Catalin Bogdan Creţu

Şef Serviciul "Managementul Proiectelor",
PĂVĂLUŢĂ IRINA
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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.132887 din 06.07.2018

, EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a
indicatorilor tehnico - economici,
a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
Proiect: :”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru
învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional Roman Vodă"din 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/învăţământ obligatoriu: 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 obligatoriu
Având în vedere apelul de proiecte dedicat învăţământului profesional obligatoriu 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/învăţământ
obligatoriu: 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 pentru obţinerea de finanţare nerambursabilă din fonduri europene în
scopul reabilitării, modernizării şi dotării Colegiului Naţional Roman - Vodă din Municipiul
Roman.
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Scopul investiţiei îl reprezintă reabilitarea, modernizarea şi echiparea Colegiului
Naţional „Roman – Vodă” pentru învăţământul obligatoriu din municipiul Roman, Corpul
D , prin realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotarea cu echipamente didactice,
echipamente I.T., precum şi modernizarea utilităţilor, pentru creşterea calităţii
învăţământului şi a procesului educaţional. Sălile de clasă vor fi dotate corespunzător şi vor
creşte calitatea învăţământului în municipiul Roman. Nevoia de reabilitare este urgentată
având în vedere vechimea clădirilor, aflate într-o stare nesatisfăcătoare şi care nu au fost
reabilitate din lipsă de fonduri, dar în care continuă să îşi desfăşoare activitatea unitatea de
învăţământ.
Prin proiectul ce va fi depus în vederea obţinerea finanţării, se doreşte intervenţia
asupra corpului de clădire D, prin lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare.
Realizarea prezentului proiect va corespunde din punct de vedere tehnic şi estetic
cerinţelor tehnice, economice şi tehnologice conform standardelor în vigoare. Din punct de
vedere funcţional, construcţia va răspunde cerinţelor desfăşurării activităţii de învăţământ în
mod corespunzător şi va asigura numărul necesar de clase. Prezenţa unui climat optim este
absolut necesară pentru desfăşurarea calitativă a activităţii de învăţământ. Instalaţiile
tehnico - edilitare vor corespunde standardelor şi normelor tehnice şi sanitare, iar elevii şi
profesorii îşi vor putea desfăşura activitatea având confortul necesar asigurat.
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt reprezentaţi de cei 474 de elevi actuali ai şcolii.
Indirect, va beneficia de proiect întreaga comunitate din municipiul Roman şi din zona de
influenţă a acestuia (zona rurală limitrofă).
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,
PRIMAR,
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. 12889 din04.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice, a
indicatorilor tehnico - economici,
a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
Proiect: :”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
pentru învăţământul general obligatoriu - Corpul D al "Colegiului Naţional
Roman - Vodă"din 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/învăţământ obligatoriu: 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 obligatoriu
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/învăţământ obligatoriu: 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 obligatoriu, se va depune un
proiect, prin implementarea căruia să se realizeze lucrări de reabilitare, modernizare şi
echipare a clădirilor existente prin aducerea la standardele de funcţionare actuale
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(refacerea instalaţiilor, refacerea dotărilor sanitare, a sălilor de clasă, etc.), precum şi
introducerea unor funcţiuni necesare funcţionării curente a construcţiei (instalaţii de
ventilare, instalaţii de stingere a incendiilor, etc.) pentru Corpul D al "Colegiului
Naţional Roman - Vodă"din Municipiul Roman .
Lucrarile ce se propun pentru realizarea obiectivului propus sunt urmatoarele:
1. LUCRARI DE CONSOLIDARE A CONSTRUCTIEI EXISTENTE (REZISTENTA)
1.1 Lucrari de interventie la Corp Sali de Clasa:
Lucrarile de interventie la nivelul infrastructurii
Lucrari de interventie la nivelul suprastructurii
1.2 Lucrari de interventie la Corp Sala de Sport:
Lucrarile de interventie la nivelul infrastructurii
2. LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPANTEI CONSTRUCTIEI
(ARHITECTURA)
2.1
Lucrari de interventii asupra izolatiei termice a fatadei - parte vitrata
2.2.
Lucrari de interventii asupra izolatiei termice a fatadei - partea opaca
2.3.
Lucrari de interventie la terasa si atice
2.4.
Lucrari de construire/reconstruire sarpanta
2.5.
Lucrari de interventie asupra izolatiei termica a planseului (peste
subsol partial)
2.6.
Lucrari de refacere a tencuielilor interioare (pereti)
2.7.
Lucrari de refacere a tencuielilor interioare (tavane)
2.8.
Lucrari de refacere a pardoselilor
2.9.
Lucrari de refacere tamplarie interioara
2.10. Lucrari de repararea trotuarelor de protectie
2.11. Lucrarile suplimentare necesare sunt urmatoarele
3.

LUCRARI DE REFACERE SI REABILITARE TERMICA A INSTALATIILOR

3.1.
3.2.
3.3.

Lucrarile de refacere a instalatiilor sanitare
Lucrarile de refacere a instalatiilor electrice
Lucrarile de refacere a instalatiilor termice

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt :
1. Valoarea totală a investiţiei:
Valoarea totală şi eligibilă a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 9.636.373,07 lei
2. Durata totală de realizare a proiectului: 36 luni
3. Finanţarea investiţiei:
Investiţia va fi finanţată astfel:
I. 98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor = 9.443.645,61 lei din Fondul
European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare nerambursabilă;
II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 192.727,46 lei din bugetul local al
Municipiului Roman .
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Rezultatele finale ale proiectului vor fi: creşterea calităţii sistemului de învăţământ,
îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale în mediul urban prin îmbunătăţirea calităţii
învăţământului şi oferirea de condiţii adecvate desfăşurării procesului instructiv educativ.
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/învăţământ obligatoriu: 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 obligatoriu, scopul
proiectului fiind creşterea calităţii sistemului de învăţământ, îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale în mediul urban prin îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi
oferirea de condiţii adecvate desfăşurării procesului instructiv - educativ.
Deci, recomand adoptarea prezentei hotărâri.
Şef Serviciul "Managementul Proiectelor",
Păvăluţă Irina
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