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Anunț de presă 
Data 23.08.2021 

 
ANUNȚ DEMARARE PROIECT «EXTINDERE LICEU TEHNOLOGIC PRIN CONSTRUIRE CORP NOU» 

 
UAT ORAȘ ROZNOV, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului «EXTINDERE LICEU 

TEHNOLOGIC PRIN CONSTRUIRE CORP NOU», cod SMIS 2014+: 124737, proiect finanțat prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”. 

Valoarea totală a proiectului este de 7.213.377,50 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este 
de 5.536.682,14 lei din care 4.802.224,32 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, 734.457,82 lei valoare 
eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 112.993,52 lei valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului.  

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la învățământul 

profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții, prin crearea de noi spații necesare derulării activității 
educaționale de calitate în cadrul Liceului tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu”. 

Obiectivul specific al proiectului este extinderea Liceului tehnologic prin construirea unui corp nou 
din orașul Roznov, județul Neamț și presupune crearea unui cadru adecvat desfășurării activităților 
educaționale de calitate, atât pentru elevi, cât și pentru personalul didactic. Astfel, edilitarea unui corp nou, 
dotarea corespunzătoare a acestuia, crearea măsurilor de accesibilizare a mijloacelor de informare și 
comunicare între elev și personalul didactic împreună cu programul “A doua șansă” și centrul comunitar 
pentru învățare permanentă sunt mijloace care duc la îndeplinirea obiectivului general. Această investiție va 
crea condiții pentru creșterea calității procesului educațional, prin crearea unor spații adecvate necesare 
derulării activității Liceului tehnologic „Gheorghe Ruset Roznovanu”. 

 
Rezultate așteptate:  

• 159 elevi din care: 70 fete, 89 băieți; 159 elevi din care: 0 persoane cu dizabilități; 159 elevi din care: 0 
persoane aparținând categoriilor dezavantajate – valoare la începutul implementării proiectului; 

• 159 elevi din care: 70 fete, 89 băieți; 159 elevi din care: 0 persoane cu dizabilități; 159 elevi din care: 0 
persoane aparținând categoriilor dezavantajate – valoare estimată la finalul implementării proiectului; 

• categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic și școală profesională – valoare la începutul 
implementării proiectului. 

• categoria infrastructurii subiect al proiectului: liceu tehnologic și școală profesională - valoare estimată la 
finalul implementării proiectului. 

 
Data de începere a proiectului este 29.07.2021, iar data de închidere efectivă a proiectului este 

31.12.2023.  
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