REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ŞCOALA DE ARTĂ „SERGIU
CELIBIDACHE” DIN MUNICIPIUL ROMAN
- rezumat proiect -

Municipiul Roman, reprezentat prin Primarul Achiriloaei Leonard, a semnat pe data de 11 noiembrie
2021 contractul de finanțare nr. 7241 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu
Celibidache” din Municipiul Roman”, Cod Smis: 124150.
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 10.1 – „Creșterea 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.
Obiectivul general al proiectului – Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie din municipiul
Roman şi dezvoltarea infrastructurii de educație și formare, prin reabilitarea, modernizarea şi
echiparea a doua corpuri de clădire aferente Școlii de Artă „Sergiu Celibidache” , în scopul creșterii
gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru
copiii cu risc crescut de parăsire timpurie a sistemului 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
general obligatoriu și creșterea calității actului educațional în cadrul Școlii de Artă „Sergiu
Celibidache” din Municipiul Roman;
2. Realizarea condiţiilor optime pentru o pregătire didactică de calitate şi relevanță pentru
nevoile unei unităţi de învăţământ, adaptate nivelului de dezvoltare a abilităților artistice şi
cerinţelor specifice sistemului educaţional modern;
3. Crearea unei infrastructuri educaționale adecvate, corespunzătoare procesului de educaţie şi
formare;
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4. Construirea de abilități sociale, dezvoltarea abilităților artistice a elevilor, ca urmare a
modernizării şi dotării infrastructurii educaţionale;
5. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor reabilitate şi modernizate;
6. Dotarea Scolii de Arta „Sergiu Celibidache” din municipiul Roman cu echipamente didactice,
echipamente I.T., precum şi modernizarea utilităţilor pentru creşterea calităţii învăţământului
şi a procesului educaţional.
7. 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;
8. Implementarea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurător şi de dezvoltare
durabilă;
9. Îmbunătăţirea frecvenţei de participare a elevilor la cursuri prin asigurarea condiţiilor de
siguranţă şi confort şi conştientizarea elevilor şi a părinților acestora despre propriile valori
umane și 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: 204 elevi care învață în corpul de clădire al școlii
reabilitate și modernizate și care vor avea un risc scăzut de părăsire timpurie a școlii fiind atrași de
nivelul crescut al actului educațional; 65 cadre didactice din unitatea de învăţământ dotată care vor
putea oferi un act educațional de calitate, făcând astfel mai prietenoasă școala; membrii echipei de
proiect din cadrul autorităţii administraţiei publice locale prin faptul că vor acumula experiență
suplimentară, pe care o vor utiliza în cadrul viitoarelor proiecte. 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 prin aceea că vor fi motivați
să trimită copii la școală, crescând astfel nivelul de educație al grupului; 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.
Descrierea investiţiei:
Proiectul face referire la Corpul B – şcoală, identificat cu CF50182-c1 şi la Sala de sport CF 50271-c2.
Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” - Roman îşi desfăşoară activitatea pe un teren intravilan al
municipiului Roman, cu suprafaţa de 10.185 mp, pe Str. Bogdan Dragoş, nr. 91. Funcţiunile aferente
şcolii sunt reprezentate de 3 corpuri de clădire amplasate pe acest teren, având urmatorul regim de
înălţime: Corp A - clădire şcoală (P+2), Corp B – şcoală (P+1) şi Sală de sport (P). Clădirile care fac
obiectul proiectului nu se află în lista monumentelor istorice. Indicatorii specifici ai construcției
propuse sunt: Corpul B - școală: clasa de importanță II, categoria de importanță C, gradul de
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rezistență la foc 2, regimul de înălțime P+1E, suprafața construită parter 612,28 mp, suprafața
desfășurată 1.224,56 mp și suprafața utilă totală 1.024,25 mp; Sala de sport: clasa de importanță II,
categoria de importanță C, gradul de rezistență la foc 2, regimul de înălțime P+Eparțial, suprafața
construită parter 244 mp, suprafața desfășurată 306 mp și suprafața utilă totală 239,81 mp.
Se va interveni astfel: - Corp B: se va reface învelitoarea din ţiglă ceramică şi şarpanta din lemn; se va
construi termoizolaţie în pod şi la nivelul plăcii peste subsol; se vor reface finisajele interioare şi
exterioare deteriorate, se va înlocui tâmplăria interioară degradată şi neetanşă precum si tâmplăria
exterioară , se vor reface pardoselile în sălile de clasă; se vor moderniza si recompartimenta grupurile
sanitare existente, se vor construi grupuri sanitare la etaj şi grup sanitar pentru persoanele cu
dizabilităţi; se va construi rampa de acces pentru persoane cu dizabilităţi; se vor reface instalaţiile
sanitare, termice şi electrice și se va construi trotuar de protecţie; - Sală sport: se vor reface finisajele
interioare si exterioare deteriorate; se va inlocui tâmplăria interioară; se va inlocui tâmplăria
exterioară; se vor moderniza și recompartimenta grupurile sanitare existente pentru elevi, iar la etaj
se vor construi vestiare prevăzute cu grup sanitar şi duşuri; se vor reface pardoselile din sala de sport
şi spaţiile anexe; se vor reface instalaţiile sanitare, termice şi electrice și se va construi trotuar de
protecţie. Cele două obiective se vor dota cu echipamente tehnice şi mobilier.
Activităţile derulate după semnarea contractului de finanţare sunt:
1. Organizarea procedurii de achiziție pentru Elaborare PT și DE, DTAC și Asistență tehnică din
partea proiectantului;
2. Elaborarea PT+DE, DTAC și Verificarea tehnică a proiectului;
3. Managementul de proiect;
4. Achiziția Auditului financiar al proiectului;
5. Elaborarea Auditului financiar al proiectului;
6. Achiziția Serviciului de Verificare tehnică;
7. Servicii de asistență tehnică;
8. Achiziție serviciu Dirigenție de șantier;
9. Achiziție execuție de lucrări;
10. Plăți Comisioane, cote;
11. Achiziția serviciului de informare și publicitate;
12. Informare și publicitate de proiect;
13. Achiziția serviciului de Certificare energetică a obiectivului finalizat;
14. Certificarea energetică a obiectivului finalizat;
15. Evidența financiar-contabilă;
16. Întocmirea Cererilor de rambursare și a Rapoartelor de progres (inclusiv Raportul final);
17. Dirigenție de șantier;
18. Execuție de lucrări;
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19. Obținere Documentaţii-suport, avize, acorduri şi autorizaţii;
20. Achiziția de Dotări;
21. Dotări.
Beneficiarul finanţării nerambursabile este Municipiul Roman.
Durata de implementare a Proiectului este de 26 luni (11 noiembrie 2021 – 29 decembrie 2023)
Locaţia Proiectului: Str. Bogdan Dragos, nr. 91, Municipiul Roman
Valoarea totală a proiectului este de 6.492.423,94 lei, din care:
- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 5.518.560,36
lei;
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 844.015,06 lei;
- co-finanţarea eligibilă a Municipiului Roman: 129.848,52 lei.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020
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