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REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC 
"VASILE SAV" (CORP B, SALĂ DE SPORT ȘI CORP ATELIERE) DIN 

MUNICIPIUL ROMAN 
- rezumat proiect -  

 

 

Municipiul Roman, reprezentat prin Primarul Achiriloaei Leonard, a semnat pe data de 31 august 

2021 contractul de finanțare nr. 7081  pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de Sport și Corp Ateliere) din Municipiul Roman, Cod 

Smis: 122739. 

Proiectul se derulează prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 

Axa Prioritară 10   „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”,  

Prioritatea de Investiții 10.1  „Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educație și formare”,  

Obiectivul specific 10.2  „Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi 
învăţare pe tot parcursul vieţii”,   

Apel dedicat învăţământului profesional şi tehnic şi învăţării pe tot parcursul vieţii, 

Obiectivul general al proiectului  –   Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din municipiul 
Roman şi dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, prin reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" şi prin dobândirea de competențe, în scopul creșterii 
gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii, în 
vederea creşterii rolului educaţional şi social al acestuia în Municipiul Roman. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 
profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții în cadrul Liceului Tehnologic "Vasile 
Sav" din Municipiul Roman;  

2. Realizarea condiţiilor optime pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru 
nevoile unei unităţi de învăţământ, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică şi cerinţelor 
specifice sistemului educaţional modern;  

3. Crearea unei infrastructuri educaționale adecvate, corespunzătoare procesului de educaţie şi 
formare profesională; 
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4. Construirea de abilități sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale și a capacității de 
integrare socio-profesională a elevilor, ca urmare a reabilitării, modernizării şi dotării 
infrastructurii educaţionale; 

5. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor reabilitate şi modernizate;  
6. Dotarea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” din municipiul Roman cu echipamente I.T., sisteme 

informatice şi echipamente moderne şi cu echipamente didactice; 
7. Implementarea unor noi sisteme informatice şi a unor aplicaţii informatice moderne în 

activitatea didactică a Liceului Tehnologic "Vasile Sav" Roman; 
8. Creşterea accesului grupurilor de populaţie dezavantajate (copii din mediul rural, copii de 

etnie romă, etc.), integrarea lor in sistemul obligatoriu de educaţie şi continuarea pe un nivel 
superior de educaţie;  

9. Implementarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare 
durabilă;  

10. Îmbunătăţirea frecvenţei de participare a elevilor la cursuri prin asigurarea condiţiilor de 
siguranţă şi confort şi conştientizarea elevilor şi părinţilor acestora despre propriile valori 
umane şi sociale. 

Grupurile ţintă ale proiectului sunt formate din beneficiari direcţi şi indirecţi, care vor primi un 
real sprijin prin implementarea acestui proiect şi vor beneficia eficient de rezultatele finale ale 
proiectului. 

 Beneficiarii direcţi ai proiectului vor fi persoanele care îşi vor dezvolta abilităţile şi 
competenţele profesionale şi vor beneficia de o reală îmbunătăţire a condiţiilor de educaţie, toate 
acestea fiind corespunzătoare nevoilor acute existente pe piaţa forţei de muncă, ei fiind identificaţi 
ca fiind:  773 elevi şi 62 cadre didactice din unitatea de învăţământ dotată, reabilitată şi modernizată, 
care în primul rând vor beneficia de reabilitările şi modernizarea clădirilor, dar şi de dotările 
superioare celor existente (atât ca hard, ca soft, cât şi ca mobilier) propuse a fi realizate prin proiect; 
1.500 elevi şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ ale întregului municipiu, fiind participanţi 
direcţi la activităţile organizate de acest liceu tehnologic cu ocazia diferitelor evenimente; persoanele 

autorităţii administraţiei publice locale. 

Beneficiarii indirecţi ai proiectului vor fi: comunitatea locală care va beneficia de servicii de o 
calitate mai bună în domeniul învăţământului; membrii grupurilor din care fac parte beneficiarii 

direcţi; populaţia locală, prin crearea noilor locuri de muncă pe parcursul execuţiei lucrărilor;  
societatea, la nivelul cel mai amplu, prin schimbarea mentalităţii şi atitudinii persoanelor vizate, prin 
exemplele de bună practică şi formarea unei gândiri în perspectivă şi a unei orientări spre 
responsabilitate, calitate şi performanţă;  agenţii economici de pe plan local şi regional, ce vor fi 
stimulaţi şi interesaţi să îşi recruteze angajaţii din rândul absolvenţilor acestui liceu tehnologic;  

învăţământul pe plan local, judeţean şi regional, ce va beneficia de avantajele tehnologiei informaţiei 
moderne şi de infrastructura educaţională reabilitată şi modernizată. În privinţa beneficiarilor acestui 
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proiect, solicitantul va aplica principiul egalităţii de şanse şi al nediscriminării, astfel încât orice 
persoană, fără deosebire de sex, vârsta, religie, apartenenţă la grupuri sociale, va avea acces la 
corpurile de clădiri reabilitate, modernizate şi echipate prin implementarea acestui proiect. 

 

Descrierea investiţiei: 
Imobilele sunt amplasate în intravilanul Municipiului Roman și fac parte integrantă din Liceul 

Tehnologic „Vasile Sav”. Prezenta documentație face referire la corpul B (clădire școală), corpul C 

(ateliere școală) și la sala de sport.  

Liceul tehnologic “Vasile Sav” - Roman își desfășoară activitatea pe un teren intravilan cu suprafața 

de 11841 mp, pe Bulevardul Republicii, nr 46. Funcțiunile aferente școlii sunt reprezentate de 4 

corpuri de clădire amplasate pe acest teren, având următorul regim de înălțime: Corp A - P+3E, Corp 

B - S+P+3E, Corp C - P+2E și sală de sport – P.  

Se dorește intervenția asupra corpurilor de clădire B, C și a Sălii de sport.  

Situația existentă - Corp B: nu există termoizolație în pod și nici la nivelul plăcii peste subsol; - 

finisajele sunt deteriorate, tâmplăria interioară este degradată si neetanșă, tâmplăria exterioară 

prezintă degradări, nefiind montată corespunzator, pardoselile în sălile de clasă sunt deteriorate; 

grupurile sanitare existente nu respectă numărul minim necesar pentru elevi; instalațiile sanitare, 

termice si electrice sunt vechi, nu mai sunt în stare corespunzătoare de funcționare și nu corespund 

standardelor actuale; nu există trotuar de protecție; Clǎdirea corpului B (S+P+3E) şi-a pierdut 

destinaţia iniţialǎ de internat şcolar, dormitoarele transformându-se în sǎli de clasǎ. Corpul B va fi 
supus lucrărilor de intervenție, acesta necesitând lucrări de reabilitare, modernizare, dotare și 

înlocuire tâmplărie exterioară și interioară, refacere finisaje interioare și exterioare, 

recompartimentare grupuri sanitare și spații aferente, refacerea intalațiilor sanitare, termice și 

electrice, dotare cu echipamente tehnice și mobilier. Este obligatorie echiparea cu instalaţii de 
detecţie şi instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori și instalaţii de iluminat 
de siguranţă/ securitate.  
Situația existentă - Sală sport: nu există termoizolație la nivelul podului; finisajele interioare și 

exterioare sunt deteriorate;  tâmplăria interioară este degradată și neetanșă; tâmplăria exterioară 

prezintă degradări nefiind montată corespunzător; pardoselile în sala de sport și spațiile anexe și sunt 

deteriorate; instalațiile sanitare, termice și electrice sunt vechi, nu mai sunt în stare corespunzătoare 

de funcționare și nu corespund standardelor actuale; nu există trotuar de protecție; Clădirea sălii de 

sport va fi supusă lucrărilor de intervenție, acesta necesitând lucrări de reabilitare, modernizare, 

dotare și înlocuire tâmplărie exterioară și interioară, refacere finisaje interioare și exterioare, 

recompartimentare grupuri sanitare și spații aferente, refacerea intalațiilor sanitare, termice și 

electrice, dotare cu echipamente sportive. 

Situația existentă - Corp C: învelitoarea existentă, din tabla zincată este degradată, fără jgheaburi și 
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burlane; nu există termoizolație la nivelul podului;  finisajele interioare și exterioare sunt deteriorate; 

tâmplăria interioară este degradată și neetanșă; tâmplăria exterioară prezintă degradări nefiind 

montată corespunzător; pardoselile din ateliere sunt deteriorate; instalațiile sanitare, termice și 

electrice sunt vechi, nu mai sunt în stare corespunzătoare de funcționare și nu corespund 

standardelor actuale; nu există trotuar de gardă;  inexistența unei copertine care să protejeze scara 

de incediu au afectat finisajele de la nivelul acesteia, acestea fiind deteriorate. Clǎdirea corpului C 
are destinația de ateliere școlare. Corpul C va fi supus lucrărilor de intervenție, acesta necesitând 

lucrări de reabilitare, modernizare, dotare și înlocuire tâmplărie exterioară și interioară, refacere 

finisaje interioare și exterioare, recompartimentare grupuri sanitare și spații aferente, refacerea 

intalațiilor sanitare, termice și electrice, dotare cu echipamente tehnice și mobilier. Este obligatorie 

echiparea cu instalaţii de detecţie şi instalaţie de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori şi exteriori 
și instalaţii de iluminat de siguranţă/ securitate. În prezent, funcționarea școlii în clădirele care fac 

obiectul proiectului se face în condiții de confort limitat având în vedere deficiențele menționate mai 

sus.  

 

Activităţile derulate în cadrul proiectului sunt: 

1. Proiectare și asistență tehnică; 
2. Pregătirea cererii de finanțare și depunerea proiectului în MySMIS;  

3. Evaluarea Cererii de finanțare și semnarea Contractului de finanțare; 

4. Realizarea lucrărilor; 

5. Plăți de cote, taxe; 

6. Publicitate și informare; 

7. Managementul proiectului; 

8. Întocmirea Cererii de rambursare finale și a Raportului final al Proiectului; 

9. Financiar-contabilă. 

Beneficiarul finanţării nerambursabile este Municipiul Roman. 

Durata de implementare a Proiectului este de 26 luni (1 septembrie 2021 – 31 octombrie 2023)  
Locaţia Proiectului: Bulevardul Republicii, nr 46, Municipiul Roman 
Valoarea totală a proiectului este de 22.257.226,95 lei, din care: 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 18.918.642,92 

lei; 
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 2.893.439,48 lei;  

- co-finanţarea eligibilă a Municipiului Roman: 445.144,55 lei. 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

 de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020  
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