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POIBILITĂȚI DE CAZARE  PENTRU PROFILUL PEDAGOGIC  

ȘI  

LISTA CU ELEVI DE LA PROFILUL PEDAGOGIC CARE 

 SUNT DEJA CAZAŢI ÎN INTERNATELE DIN MUNICIPIUL ROMAN  

 

 

 În municipiul Roman există mai multe entități care oferă posibilități de cazare elevilor 

de la liceu, unele dintre acestea fiind accesate deja și de elevi de la Liceul nostru. 

a. Căminul Colegiului Tehnic ”Petru-Poni” Roman 

 Cu o capacitate de 80 de locuri, căminul are posibilitatea de a oferi cazare și masă 

pentru 40 de fete și 40 de băieți la un preț de 600 lei de persoană pe lună. Camerele au câte 

două locuri, iar securitatea căminului este asigurată de pedagog și de supraveghetor de noapte. 

Deja la acest cămin stau elevi ai Liceului nostru de la profilul pedagogic, așa cum vom indica 

în tabelul de la final. Distanța de la acest cămin la Liceul nostru este de aproximativ 1,5 km, 

existând și posibilitatea unui transport local urban care face legătura între acestea.  

 

b. Căminul Liceului Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de Assisi” 

 Cu o capacitate de 81 de locuri Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sfântul Francisc de 

Assisi” asigură servicii de internat (cazare și masă) băieților de la toate profilurile și de orice 

confesiune. Momentan, în internat locuiesc momentan doar 36 de elevi ai Liceului, rămânând 

disponibile 45 de locuri. Fiecare cameră are trei locuri, cu baie proprie, iar căminul este 

prevăzut cu sistem de supraveghere video, fiind îngrijiți de pedagogi și supraveghetor. 

 

c. Căminul Colegiului Tehnic ”Danubiana”  

O altă posibilitate, care se află la circa 1,5 km de Liceul nostru, o oferă internatul 

Colegiului Tehnic ”Danubiana”, cu un preț de 15 lei de persoană pe zi pentru masă și cazare. 

Momentan disponibile sunt 10 locuri pentru fete, securitatea fiind asigurată de pedagogi și 

paznicul angajat. Până în prezenta, dintre elevii noștri nu au apelat la această ofertă.  

d. Cazare la Surorile Maestre ale Sfintei Doroteea din Roman  

 Această locație oferă cazarea și masa pentru 20 de eleve, cazarea fiind la un preț de 20 

de lei, oferindu-le posibilitatea elevilor de a-și găti, dacă doresc, propriul meniu. Deja mai 

multe eleve apelează la această posibilitate, așa cum se arată în tabelul anexat. Se află la circa 

3 km de Liceul nostru, însă există posibilitatea transportului urban intern.  

 

e. Noi perspective 

 Alături de aceste oferte menționate mai sus, există perspective reale de a deschide noi 

posibilități de cazare pentru elevii care fac naveta la Liceul nostru, atât în cadrul internatului 

Liceului nostru, cât și în colaborare cu alte entități din urbea noastră, intenționând a încheia 

parteneriate concrete cu acestea, în vederea garantării siguranței ofertei de cazare către elevii 

noștri.   

 


