
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Nr. 57317 din 19.08.2022 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 
   

PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic 
„Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul 

Roman; 
 

Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritate 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,  

Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 

POR/2017/10/10.1/10.2 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
Analizând  referatul de aprobare nr. 57316 din 19.09.2022 înaintat de 

către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate nr. 58252 din 24.08.2022 al Serviciului Managementul 
Proiectelor; 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.08.2022 al Secretarului 
general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.08.2022 al  
Comisiei pentru buget - finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din 
__.08.2022 al Comisiei juridice. 

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa prioritară 10 - 
Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate 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, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;  
Luând în considerare prevederile art. 10, alin. (4), lit. b) din H.G.             

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 
fonduri publice, 



 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, actualizată, 
În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. 

“n”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. 
”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.  1.  Se modifică articolele 3 și 4 din H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018, 
care vor avea următorul conținut: 
 

„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sală de 

sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman", respectiv 26.860.242,63. lei 
(inclusiv T.V.A.) din care 22.257.226,95 lei (inclusiv T.V.A.) reprezentând 
cheltuieli eligibile. 

 

Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului "Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sală de 

sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman", în cuantum de 445.144,55 lei 
(inclusiv T.V.A.) și cheltuieli neeligibile în cuantum de 4.603.015,68 lei (inclusiv 
T.V.A.). 

 

ART.  2.  Se modifică anexa la H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018, conform 
anexei la prezenta hotărâre. 
 

ART 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la 

sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ; 
 

ART. 4. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al 
municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 
       -  Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ - dnul Leonard 
Achiriloaei; 
       -  Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est; 
       -  Serviciului Managementul Proiectelor - Municipiul Roman; 
       -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman. 

 

Inițiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 



 
 
 
Anexă la Hotărârea nr. ___ din 30.08.2022 a Consiliului Local al Municipiului 
Roman privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 pentru obiectivul 

de investiții  
„REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI 

TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (CORP B, SALĂ DE SPORT ȘI CORP 

ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN”, 
 

 
Primăria  Roman are în implementare proiectul: "Reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sală de 

sport şi Corp Ateliere) 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 10.2: "Creşterea gradului de participare la 

învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii", beneficiarul 

acestuia fiind  Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman şi Municipiul Roman, 

judeţul Neamţ.  
 
Primăria Roman a inclus ca prioritate reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii, precum şi dotarea  Liceului Tehnologic "Vasile Sav" Roman 
pentru Sala de sport, corpul B  - Săli de clasă, cabinete și laboratoare și corpul C - 
Ateliere şi laboratoare de pregătire profesională. Cele 3 corpuri ale instituției 

școlare nu au mai  fost reabilitate, iar expertiza tehnică efectuată de specialiști a 

confirmat faptul că sunt necesare lucrări de reabilitare şi modernizare a 

infrastructurii acestor spații școlare.  
Imobilele sunt amplasate în intravilanul Municipiului Roman şi fac parte 

integrantă din Liceul Tehnologic „Vasile Sav”.  
Liceul tehnologic “Vasile Sav” - Roman îşi desfăşoară activitatea pe un 

teren intravilan cu suprafaţa de 11.841 mp, pe Bulevardul Republicii, nr. 46. 

Funcţiunile aferente şcolii sunt reprezentate de 4 corpuri de clădire amplasate pe 

acest teren, având următorul regim de înălţime: Corp A -  P+3E, Corp B - S+P+3E, 
Corp C - P+2E şi sala de sport - P. 
         Starea tehnică a obiectivului de investiţii era necorespunzătoare din punctul 

de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii sub multiple 

aspecte (eficienţa energetică a acestora, starea tehnică a instalaţiilor existente, 

respectarea caracterului arhitectural al clădirilor etc.), având implicaţii negative 

directe asupra confortului termic şi a eficienţei utilizării instalaţiilor şi a spaţiilor 

existente. Lipsa fondurilor financiare pentru o întreţinere periodică 

corespunzătoare a cauzat degradarea  corpurilor de clădire B, C - Ateliere şi a Sălii 

de sport. În plus, conform normelor în vigoare, grupurile sanitare sunt insuficiente 
pentru deservirea elevilor.  

Prin proiectul ce a fost aprobat pentru finanțare, se doreşte intervenţia asupra 

corpurilor de clădire B, C - Ateliere şi a Sălii de sport. Scopul investiţiei îl 



 
reprezintă reabilitarea, modernizarea şi echiparea acestor corpuri de clădire, prin 
realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente didactice, 

echipamente pentru pregătirea profesională şi echipamente I.T., precum şi 

modernizarea utilităţilor, având drept scop creşterea calităţii învăţământului şi a 

procesului educațional. 
Lucrările de intervenție propuse pentru reabilitarea clădirilor sunt:  
Corp B – liceu + corp SALA DE SPORT+ ATELIERE SCOLARE 
- Reducerea încărcărilor permanente prin decaparea straturilor de 

hidroizolație existente în podul actual al contrucției, îndepărtarea șapei de 
protecție și a cca 15 cm din stratul termoizolator de zgură, 

- Izolarea termică a planșeului peste etajul III cu un strat izolator termic de 

vată bazaltică minim 20 cm grosime protejat de o șapă de mortar de 2,5 

cm grosime, 
- Termoizolarea pereților exteriori cu 15 cm vată bazaltică, 
- Decopertarea și refacerea integrală a tencuielilor interioare, 
- Înlocuirea  tâmplăriei interioare și exterioare existente  cu tâmplărie din 

profile AI/PVC și geam termoizolant, izolarea termică a tocurilor 
tâmplăriei cu 3 cm polistiren extrudat, 

- Înlocuirea parchetului vechi cu parchet laminat, pentru trafic intens, 
- Igienizarea spațiilor interioare, înlocuirea pardoselilor și a finisajelor la 

pereții grupurilor sanitare, 
- Reamenajarea grupurilor sanitare existente conform normelor în vigoare, 

prin crearea de grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități. 
Noile instalații electrice propuse vor respecta următoarele condiții: 

- Utilizarea de corpuri de iluminat cu lămpi economice sau tuburi LED, 
- Utilizarea iluminatului local pentru zonele de ineres și limitarea în acest 

fel a iluminatului general, 
- Utilizarea corpurilor de iluminat cu randament ridicat, 
-  Prevederea de întrerupătoare cu senzori de prezență în încăperile cu grad 

redus de ocupare cât și pe casa scărilor fără lumină naturală, 
- Dimensionarea corectă a secțiunii conductoarelor și cablurilor pentru 

încadrarea pierderilor de tensiune în limitele admise. 
În vederea asigurării necesarului de apă pentru stingerea incendiilor se va amenaja 

un bazin subteran, realizat din beton, având un volum de 100 mc. La nivelul 
solului, deasupra bazinului, va fi amenajat un spațiu tehnic – camera pompelor, 
construcție realizată din zidărie de cărămidă, planșeu din beton, șarpantă metalică 

și învelitoare din tablă. 
Curtea interioară va fi amenajată prin refacerea aleilor auto cu pardoseală din 

pavaje de beton de 8 cm cât și cu pavaje pentru trafic pietonal 4 cm. 
Scările de acces către corpul C- Ateliere vor fi refăcute din beton. 
Vor fi montate băncuțe, mese din lemn și coșuri de gunoi. 
Se va reface împrejmuirea existentă pe latura sudică a corpului B- Liceu, 
împrejmuire realizată din stâlpi și închideri din elemente prefabricate de beton. 
Terenul de sport din incinta școlii va fi dotat cu gradene din metal și scaune din 
plastic. 
În urma executării lucrărilor propuse, spațiile verzi afectate de execuția lucrărilor 

vor fi refăcute prin completare cu pământ fertil și însămânțate cu gazon.  



 
Vor fi plantați arbori și arbuști în zonele marginale ale spațiilor verzi, de-a lungul 
aleilor.          
         Prin implementarea investiției propuse se vor atinge următoarele 

obiective preconizate:  
- Asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor instructiv - 

educative la nivelul unităţii şcolare şi administrative;  
- Reabilitarea şi modernizarea clădirii la cele mai înalte standarde conform 

cerinţelor actuale, astfel încât procesul educativ să se desfăşoare în 

condiţii optime şi normale;  
- Îmbunătăţirea procesului educaţional prin dotarea şcolii cu echipamente 

didactice, I.T. şi materiale specifice pentru documentare;  
- Îmbunătăţirea stării infrastructurii aferente Liceului Tehnologic "Vasile 

Sav" Roman prin lucrări de reabilitare a clădirii, a instalaţiilor termice, 

sanitare şi electrice, echiparea cu instalaţii de detecţie, instalaţii 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.  

 
Principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei sunt: 
 

   1.  Valoarea totală a investiţiei: 
 
Valoarea totală a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 26.860.242,63 lei  
Valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv T.V.A.) = 22.257.226,95 lei 
 
   2.  Durata totală de realizare a proiectului: 40  luni 

        3.  Finanţarea investiţiei: 
      Investiţia va fi finanţată astfel: 
I.   98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului = 21.812.082,40 lei  din 
Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat = finanţare 

nerambursabilă; 
II. 2% din totalul cheltuielilor eligibile = 445.144,55 lei  plus cheltuieli neeligibile  
= 4.603.015,68 din bugetul local al Municipiului Roman, în total 5.048.160,23 lei. 
     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.  
 
                 

Şef Serviciu Managementul Proiectelor, 
Nadia CÎRCU 



 

                       

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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 
 
Emitent: CABINET PRIMAR  
Nr. 57316 din 19.08.2022 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 
 

PROIECT: Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic 
„Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul 
Roman 
 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  

Prioritate 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,  
 
Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
 
POR/2017/10/10.1/10. 
 

Primăria  Roman are în implementare proiectul: "Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sală de 

sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman"  cu finanțare obținută 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 10.2: "Creşterea 

gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 

parcursul vieţii", beneficiarul acestuia fiind  Liceul Tehnologic “Vasile Sav” 

Roman şi Municipiul Roman, judeţul Neamţ. 
Luând în considerare modificările caracteristicilor tehnice și a 

parametrilor specifici obiectivului de investiții care corespund soluțiilor tehnice 
propuse de către S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. prin Proiectul 



 
Tehnic de Execuție (faza PAC) în comparație cu scenariul aprobat în cadrul 
documentației tehnice în faza DALI, 

Conform prevederilor art. 10, alin (4), lit. b) din H.G. nr. 907/2016 
privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice,  

este necesară actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-
economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.112 din 17.05.2018 
inclusiv anexa cu descrierea tehnică a investiției pentru proiectul „Reabilitarea, 
modernizarea şi echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală 

de sport şi Corp Ateliere) din Municipiul Roman” cu următoarele: 

- Se modifică articolul 3 din H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 prin 
modificarea valorii totale a proiectului la 26.860.242,63 lei; 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 prin 
modificarea valorii contribuției proprii a municipiului Roman lei (inclusiv 
T.V.A.), reprezentând 2% din valoarea eligibilă în cuantum de 445.144,55 lei 
(inclusiv T.V.A.) și cheltuieli neeligibile 4.603.015,68 lei (inclusiv T.V.A.). 

- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 conform 
modificărilor sus-menționate. 
       Acest proiect este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional  

2014 - 2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, 
Obiectivul specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieții.   
           Consider acest apel de proiecte în cadrul Programului Operaţional 

Regional 2014 - 2020 o oportunitate deosebită şi de aceea, propun, avizarea 

favorabilă. 
 

   Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre va fi 

transmis către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii 
raportului de specialitate. 

 
Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

Inițiator, 
Primarul municipiului Roman 

Leonard ACHIRILOAEI 
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   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             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 
 
Emitent: Serviciul Managementul Proiectelor 
Nr.  58252 din 24.08.2022 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018   
 

   
PROIECT:  „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA LICEULUI 

TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (CORP B, SALĂ DE SPORT ȘI CORP 

ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN”,  
 

Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale;  
 
Prioritate 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 
 
 

Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul 

profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii  
 
POR/2017/10/10.1/10.2  

 

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, 
înregistrat cu nr. 57316 din 19.08.2022 prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 112 
din 17.05.2018  pentru obiectivul de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA 

ȘI ECHIPAREA LICEULUI TEHNOLOGIC "VASILE SAV" (CORP B, SALĂ DE 

SPORT ȘI CORP ATELIERE) DIN MUNICIPIUL ROMAN”, facem următoarele 

precizări: 
Primăria  Roman are în implementare proiectul: "Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Liceului Tehnologic "Vasile Sav" (Corp B, Sală de sport şi Corp Ateliere) din 

Municipiul Roman" "  cu finanțare obținută în cadrul Programului Operaţional Regional 

(P.O.R.) 2014 - 2020, Axa prioritară 10: "Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale", 



 

2 

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 10.2: "Creşterea 

gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul 

vieţii", beneficiarul acestuia fiind  Liceul Tehnologic “Vasile Sav” Roman şi Municipiul 

Roman, judeţul Neamţ. 
Luând în considerare modificările caracteristicilor tehnice și a parametrilor 

specifici obiectivului de investiții care corespund soluției tehnice propuse de către S.C. 
CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L. prin Proiectul Tehnic de Execuție (faza PAC) 

în comparație cu scenariul aprobat în cadrul documentației tehnice în faza DALI, 
Conform prevederilor art.10 alin (4) lit.b) din HG nr.907/2016 privind etapele de 

elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,  

este necesară actualizarea devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici 
aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local nr.112 din 17.05.2018 inclusiv anexa cu 
descrierea tehnică a investiției pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi 

echiparea Liceului Tehnologic „Vasile Sav” (Corp B, Sală de sport şi Corp 

Ateliere) din Municipiul Roman” cu următoarele: 

- Se modifică articolul 3 din H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 prin modificarea 
valorii totale a proiectului la 26.860.242,63 lei; 

- Se modifică articolul 4 din H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 prin modificarea 

valorii contribuției proprii a municipiului Roman lei (inclusiv T.V.A.), 

reprezentând 2% din valoarea eligibilă în cuantum de 445.144,55 lei 
(inclusiv T.V.A.) și cheltuieli neeligibile 4.603.015,68 lei (inclusiv 
T.V.A.). 

- Se modifică anexa la H.C.L. nr. 112 din 17.05.2018 conform modificărilor 

sus-menționate. 
Prin realizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dotare cu echipamente 

didactice, echipamente pentru pregătirea profesională şi echipamente I.T., precum şi 

modernizarea utilităţilor, se urmareşte creşterea calităţii învăţământului şi a procesului 

educațional al Liceului Tehnologic „Vasile Sav” din Roman.      
      Acest proiect este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional  2014 - 2020, 
Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectivul specific 10.2 - 
Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot 

parcursul vieții.   
        Apreciez ca deosebită oportunitatea de a implementa acest proiect, având drept 
scop asigurarea pregătirii profesionale a elevilor din cadrul Liceului Tehnologic "Vasile 

Sav" Roman la standarde care să corespundă cerinţelor actualizate şi noilor tehnologii 

din domeniul de pregătire profesională, proiect ce va fi implementat în cadrul POR 
2014 - 2020.  
           Față de cele expuse, apreciez proiectul de hotărâre ca fiind legal și oportun și 

recomand adoptarea acestuia. 
 

Şef Serviciu Managementul Proiectelor, 
Nadia CÎRCU 


