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NR. SC2020- 3497 / 13.02.2020  

REFERAT DE APROBARE  
A PROIECTULUI DE HOTARARE 

 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile 

art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind 
descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Construcţie și dotare liceu Waldorf Timișoara“ 

 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

Descrierea situaţiei actuale 
 Liceul Waldorf Timișoara a fost înființat în anul 1991 ca școală de stat, cu specific de pedagogie alternativă. În cadrul 
Liceului se întâlnesc toate formele de învățământ preuniversitar: grădiniță, școală primară, școală gimnazială, liceu. 
 Necesitatea acestui studiu rezultă din constatările făcute în urma unei analize cu privire la condițiile actuale pe care 
Centrul Pedagogic Waldorf le poate oferi elevilor săi. Momentan, centrul pune la dispoziția elevilor din Timișoara spații 
care găzduiesc o grădinița, o școală primară, una gimnazială și un liceu. Aceste spații se regăsesc în clădirile construite pe 
terenul adiacent investiției propuse, având însă un numar insuficient de săli de clasă și laboratoare și o dotare materială 
insuficientă să acopere cererea existentă și să asigure o bună desfășurare a procesului de învățământ primar, gimnazial și 
liceal. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 345/06.03.2018 – a fost aprobata preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei 
tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând 
contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului” 
 
 
1. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
 Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea activității 
unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș.  
În consecință s-a stabilit necesitatea construirii unui corp nou de clădire care să cuprindă un număr suplimentar de săli de 
clasă și laboratoare cu scopul derulării optime a procesului de învățământ pentru 446 de elevi din ciclurile de învățământ de 
la nivelul clasei pregătitoare până la clasa a VIII-a. Proiectul are în vedere și dotarea corpului de clădire nou construit cu 
toate materialele și echipamentele didactice necesare. Corpul nou de cladire va gazdui săli de clasă, laboratoare și ateliere, 
cabinete, o sală multifunctională, săli afterschool, grupuri sanitare, vestiare, depozitări, cameră centrală termica, holuri de 
circulații și spații de acces, case de scară. Din punct de vedere volumetric, construcția va urma linii neregulate, iar în plan va 
urmări forma literei L și va ține cont de spiritul estetic al conceptului Waldorf. Clădirea va avea adaptări pentru nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi. 

 Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei investiţiei propuse prin proiect 
sunt: construirea clădirii cu o suprafaţă desfăşurată de 4.136,55 m2, asigurarea procesului de învățământ pentru un număr de 
446 de elevi. 
 

2. Concluzii 
 Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza S.F., a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați cu prevederile art.71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr.1116 
din 29 decembrie 2018 - faza S.F. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul „Construcţie și dotare 
liceu Waldorf Timișoara“. 
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