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Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii 

„Carol I”, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul 

general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi 

modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din 

Municipiul Roman 

- rezumat proiect - 

 

 

 

Municipiul Roman, reprezentat prin Primarul Achiriloaei Leonard, a semnat pe data de 03 martie 

2022 contractul de finanțare nr. 7534 pentru proiectul „Proiect integrat de reabilitare, modernizare, 

extindere şi dotare a Şcolii „Carol I”, construire şi dotare Sală de Sport - pentru învățământul 

general obligatoriu, reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor 

publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman”, Cod Smis: 124965. 

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

Axa Prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii 

 

Prioritatea de Investiții 9b – Promovarea incluziunii sociale, combatereaa sărăciei și a oricărei forme 

de discriminare 

Obiectivul specific 13.1– Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România 

 

Obiectivul general al proiectului  –   Îmbunătățirea calității vieții şi a condiţiilor de viaţă a populaţiei 

şi dezvoltarea capitalului uman în Municipiul Roman, prin reabilitarea, modernizarea, extinderea şi 

dotarea clădirii Şcolii „Carol I” pentru învăţământul general obligatoriu, prin construirea şi dotarea 

Sălii de Sport aferente şcolii, prin reabilitarea şi dotarea Grădiniţei şi reabilitarea şi modernizarea 

drumurilor publice în cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman, în scopul 

revitalizării educaţionale, sociale, fizice şi economice a comunităţii locale şi al dezvoltării durabile 

urbane. 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirii Şcolii „Carol I” pentru învăţământul 

general obligatoriu din cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu al Municipiului Roman 

2. Construirea şi dotarea Sălii de Sport aferentă Şcolii „Carol I” pentru învățământul general 

obligatoriu, în cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman 

3. Reabilitarea şi dotarea Grădiniţei din cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu al Municipiului 

Roman 

4. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu din 

Municipiul Roman 

5. Revitalizarea educaţională, socială, fizică şi economică a cartierului defavorizat Nicolae 

Bălcescu din Municipiul Roman 

6. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu şi a 

populaţiei municipiului Roman 

7. Dezvoltarea comunității locale prin creșterea confortului oferit locuitorilor dezavantajaţi din 

cartierul defavorizat Nicolae Bălcescu al municipiului Roman, datorită reabilitării şi 

modernizării infrastructurii educaţionale şi sociale, precum şi reabilitării şi modernizării 

drumurilor publice 

8. Asigurarea siguranţei şi fluenţei traficului existent şi prognozat 

9. Protejarea traficului pietonal 

10. Îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii stradale din municipiul Roman 

11. Dezvoltarea capitalului uman: înscrierea în învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, 

reducerea abandonului şcolar, în special în rândul grupurilor vulnerabile 

12. Îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului urban  

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 vor fi: cei 275 de elevi din cartierul dezavantajat Nicolae Bălcescu al 

municipiului Roman, care vor beneficia de reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirii 

Şcolii „Carol I”, de construirea şi dotarea Sălii de sport aferente şcolii, de reabilitarea şi dotarea 

Grădiniţei şi de reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul dezavantajat Nicolae 

Bălcescu din Municipiul Roman; locuitorii cartierului dezavantajat Nicolae Bălcescu din municipiul 

Roman (960 de persoane, conform Atlasului zonelor urbane marginalizate). Beneficiarii indirecţi vor 

fi: comunitatea locală care va beneficia de infrastructura stradală reabilitată şi modernizată în oraşul 

Roman; societatea, la nivelul cel mai amplu, prin schimbarea mentalităţii şi atitudinii populației, prin 

conștientizarea valorificării condiţiilor de locuire, a mediului social şi economic şi a infrastructurii 

rutiere şi prin formarea unei gândiri în perspectivă şi a unei orientări spre responsabilitate, calitate 
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şi performanţă; domeniul educaţional, social şi economic pe plan local, regional și judeţean. 

 

Descrierea investiţiei: 

Proiectul face referire la îmbunătăţirea situaţiei actuale a infrastructurii din cartierul Nicolae 

Bălcescu, realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare, extindere şi dotare a infrastructurii 

educaţionale, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi a standardelor de muncă, asigurarea siguranţei şi 

fluenţei traficului existent şi prognozat, precum şi protejarea traficului pietonal. De asemenea, se 

creează premisele de dezvoltare educaţională, economică, socială şi durabilă a municipiului Roman. 

Ansamblul de corpuri aparţinând Şcolii „Carol I” este reprezentat de: Corp A–Școala, alcătuită din 2 

tronsoane alipite, construite în etape diferite de timp, Ac=306,40 (tr.1)+550,30 (tr.2)=856,70mp; 

Corp B–grădinița, Ac = 317,15mp; Sala de sport. Ac = 416,64mp. Accesul pietonal și auto sunt 

asigurate dinspre str. Bogdan Dragoş de la Sud, stradă asfaltată, cu 2 benzi de circulație. Obiectivul 

poate fi accesat cu ușurință dinspre orice zonă a Municipiului Roman. O parte a proiectului integrat 

o reprezintă şi reabilitarea şi modernizarea străzilor adiacente Şcolii Carol I. Reabilitarea străzilor 

propuse în acest proiect face parte din strategia de dezvoltare a municipiului Roman. În prezent 

străzile Salciei, Sărata, Zebrei, fundătura Zebrei, se află în cartierul Nicolae Bălcescu şi au 

îmbrăcămintea din balast, patul drumului fiind alcătuit din praf argilos sau praf argilos nisipos. Toate 

străzile studiate sunt străzi de categoria a IV-a, de folosinţă locală. Lungimea totală a străzilor studiate 

este de 2049,35 m. Pe străzile studiate nu există trotuare. Partea carosabilă pe străzile studiate are 

lătimea cuprinsă între 2,00 m şi 7,00 m. Strada Salciei cu lungimea de 845 m (supr. 9398 mp) începe 

din strada Prundului și se termină la capătul amenajat al străzii. Strada Sarata cu lungimea de 300,35 

m (supr. 2734 mp) începe din strada Prundului și se termină la intersecţia cu strada Salciei. Strada 

Zebrei cu lungimea de 392 m (supr. 3661 mp) începe la intersecţia cu străzile Progresului şi Prundului 

şi se termină la intersecţia cu strada Salciei. Fundătura Zebrei cu lungimea de 97 m (supr. 610 mp) 

începe la intersecţia cu strada Zebrei. Lipsa unei îmbrăcăminţi moderne facilitează ridicarea prafului 

în perioadele uscate şi formarea de bălţi în perioadele ploioase, producând disconfort atât pentru 

participanţii la trafic cât şi pentru locuitorii ce au proprietăţi în lungul străzilor. Prin proiect, se 

impune modernizarea îmbrăcăminţii părtii carosabile și realizarea de trotuare. Configurația 

bordurilor nu permite parcarea autoturismelor pe trotuare.  

Pentru componenta B se va reabilita o suprafață de 16.403 mp.  

Prin investiţia propusă, se urmăreşte atingerea următoarelor obiective: 

1. OBIECT 1 –  Şcoală corp A, se va consolida, parţial se va demola şi reconstrui, asigurându-se spaţii 

de învăţământ (7 săli de clasă şi 3 laboratoare - 851 mp) şi un spaţiu pentru dispensarul medical 

uman, la parter, conform cerinţelor actuale de igienă şi siguranţă în exploatare. La demisolul şcolii 

este amplasată o centrală termică ce deserveşte toate obiectivele existente în incintă. Aceasta este 

subdimensionată şi odată cu modificarea consumatorilor prin propunerea unor obiective noi în 

http://www.inforegio.ro/


                    www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
 

                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
 
 

incintă devin necesare măsuri de suplimentare, intervenții asupra clădirii.   

2.OBIECT 2 – Sala de sport şcolară, se va demola sala de sport existentă şi se va reconstrui o clădire 

nouă (718 mp), dimensionată şi dotată pentru terenul de baschet şi terenurile subordonate ca 

dimensiuni (tenis de câmp, volei etc) şi cu anexele specifice (vestiare cu grupuri sanitare pe sexe, 

cabinet profesor cu gup sanitar propriu, depozitări etc).  

3.OBIECT 3 – Grădiniţa corp B (322 mp), se va reabilita funcţional şi arhitectural pentru asigurarea 

tuturor cerinţelor fundamentale de calitate conform legislaţiei în vigoare în primul rând fiind 

eficientizarea energetică prin termoizolarea anvelopei, înlocuirea tâmplăriei etc.  

4.OBIECT 4 – Teren de sport adiacent, dimensionat pentru jocul de baschet şi celelalte jocuri 

subordonate ca dimensiuni (tenis, volei), iluminat pe timp de noapte şi împrejmuit perimetral. 

5.OBIECT 5 – Amenajare teren. Incinta disponibilă, după finalizarea lucrărilor se va sistematiza 

vertical datorită declivităţii pronunţate pe direcţia S-N şi se va amenaja cu alei şi trotuare pietonale 

pentru punerea în legătură a obiectivelor existente ori nou înfiinţate. Pe aceste alei și trotuare nu se 

va circula cu mașina.  

6.OBIECT 6  – Reţele exterioare. Toate obiectivele investiţiei vor fi racordate la utilităţile necesare 

prin reţele de incintă, până la limita de proprietate sau până la centrala termică.  

7.OBIECT 7 –  Centrală termică. Se vor suplimenta utilajele şi echipamentele existente.  

Spațiul deschis creat pentru componenta A este de 4305 mp.  

 

Activităţile derulate după semnarea contractului de finanţare sunt: 

 

1. Elaborare Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații; 

2. Proiectare;  

3. Organizare a procedurilor de achiziție; 

4. Management de proiect pentru obiectivul de investiții; 

5. Asistență tehnică din partea proiectantului; 

6. Dirigenție de șantier; 

7. Realizare a lucrărilor de execuție și dotare; 

8. Plăți comisioane, cote, taxe, costul creditului; 

9. Execuție lucrări de tipul diverse și neprevăzute; 

10. Informare și publicitate; 

11. Evidența financiar-contabilă a Proiectului; 

12. Elaborare a Cererii de rambursare finale și a Raportului Final pentru Proiect; 

13. Auditul financiar al proiectului. 
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Beneficiarul finanţării nerambursabile este Municipiul Roman. 

Durata de implementare a Proiectului este de 21 luni (03 martie 2022 – 30 noiembrie 2023)  

Locaţia Proiectului: Cartierul N. Bălcescu (imobilul din Str. Bogdan Dragoș, nr. 183 și Str. Salciei, Str. 

Sărata, Str. Zebrei, Fdt. Zebrei), Municipiul Roman 

Valoarea totală a proiectului este de 18.494.297,37 lei, din care: 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 

15.175.683,38 lei; 

- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 2.320.986,84 lei;  

- co-finanţarea eligibilă a Municipiului Roman: 357.074,94 lei; 

- valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA: 640.552,21 lei 

 

 

 

 

 

 

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 
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