
 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  
C O N S I L I U L  L O C A L  

 
H O T Ă R Â R E  

 
Nr. ___ din 05.11.2018 

 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  

cu Fundația Umanitară„Pacea” 
 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 20333 din 02.11.2018 înaintată de 

către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi 

raportul de specialitate comun nr. 20334 din 02.11.2018 întocmit de către 

Direcția de Asistență Socială  și Biroul Juridic-Contencios; 
Văzând avizul favorabil nr. ___ din 05.11.2018 al Comisiei pentru 

administrație publică locală, sport și turism, avizul nr. ___ din 05.11.2018 al 
Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. _____ din 05.11.2018 al 
Secretarului Municipiului Roman; 

Luând în considerare adresa Fundației Umanitare „Pacea” înregistrată la 

Primăria Municipiului Roman cu nr. 20280/02.11.2018; 
Având în vedere prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi ale alin. 6, lit. „a”, 

pct. 2 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală; 
În temeiul art. 45 alin. 1, lit. „a” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același 

act normativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat cu Fundația 

Umanitară „Pacea”, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

 Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 
     Preşedinte de şedinţă             Contrasemnează  

    Consilier,                                    Secretarul Municipiului Roman, 
    Iulia HAVRICI TOMȘA                                    Gheorghe CARNARIU 



 

FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA                                             DIRECTIA DE ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE 
                                                                                                                 SOCIALĂ A MUNICIPIULUI  
                                                                                                                                ROMAN 
 
 
Nr. ______din_______                                                                                          Nr.______din________ 
 
 
 
 
 
 

ACORD DE PARTENERIAT  
 
 
 
Între: 
 

FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA - Centrul de Zi pentru copii aflaţi în risc de 

separare de părinţi, cu sediul în Roman, str. Teiului nr. 20, telefon 0233/741426, cod fiscal 
13311297, judeţul Neamţ, reprezentată prin domnul pr. Lucian-Mihai Bobârnac, în calitate de 
Preşedinte,  
 

și 
 

DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman-
Vodă, judeţul Neamț, reprezentată prin doamna Sorina Monac, în calitate de Director. 
 
 
  I. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 
 
1.1. Identificarea persoanelor cu vârsta între 3 şi 30 de ani ce provin din familii defavorizate/ 

aflate în situaţii de risc. 
1.2.Acordarea de servicii sociale şi educaţionale specializate în vederea combaterii 

absenteismului şi abandonului şcolar, integrării /reintegrării în sistemul educaţional, pentru 

prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, promovarea incluziunii sociale şi 

creşterea calităţii vieţii. ; 
1.3. Realizarea de acţiuni pentru promovarea egalităţii de şanse şi combaterea discriminării; 
1.4. Sprijinirea în iniţierea şi implementarea unor programe de finanţare pentru integrarea socială 

a persoanelor ce provin din medii sociale defavorizate/ aflate în situaţii de risc; 
1.5. Informarea reciprocă a părţilor asupra aspectelor ce ţin de domeniul protecţiei 

copiilor/drepturilor omului în general, precum şi la problematica persoanelor defavorizate/ aflate 

în situaţii de risc, în particular; 
 

II. DURATA COLABORĂRII 
 

Prezentul acord de colaborare se încheie pe o perioadă nedeterminată şi este valabil 

începând cu data semnării de către ambele părţi, cu posibilitatea modificării duratei prin act 

adiţional. 
 



 

 
III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

 
 

3.1. FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA - Centrul de Zi pentru copii aflaţi în risc de 

separare de părinţi: 
  

3.1.1. Va informa Direcția de Asistență și Protecție Socială a Municipiului Roman despre 

oferta de servicii sociale acordate persoanelor defavorizate social/ aflate în situaţii de risc și 

familiilor acestora în cadrul Centrului de Zi pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi; 
3.1.2. Va evalua, selecta şi prelua, în baza procedurilor de admitere în Centrul de Zi 

pentru copii aflaţi în risc de separare de părinţi potenţiali beneficiari, recomandaţi de către 

Direcția de Asistență și Protecție Socială a Municipiului Roman.; 
3.1.3. Va acorda servicii specializate în vederea abilitării/reabilitării persoanelor 

defavorizate social sau aflate în situaţi de risc prin: servicii de specialitate oferite de către o 

echipă pluridisciplinară (educatori, profesori, asistent social, psiholog, medici, asistenţă 

medicală), consiliere, informare şi sprijin pentru părinţi, organizarea şi formarea autonomiei 

personale a beneficiarilor etc.; 
3.1.4. Va colabora în iniţierea, pregătirea şi derularea unor campanii de sensibilizare a 

comunităţii referitoare la problematica persoanelor defavorizate/aflate în situaţii de risc; 
3.1.5. Va organiza programe de formare continuă în vederea menţinerii unor standarde 

ridicate ale calităţii serviciilor oferite; 
3.1.6. Va colabora cu Direcția de Asistență și Protecție Socială a Municipiului Roman  în 

vederea instrumentării cazurilor având ca scop identificarea alternativelor existente şi a soluţiilor 

viabile ţinându-se cont de interesul superior al benficiarilor. 
 

3.2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman 
 

3.2.1. Va direcţiona potenţiali beneficiari pentru Centrul de Zi pentru copii aflaţi în risc 

de separare de părinţi şi va colabora cu echipa multidisciplinară a acestuia, în vederea oferirii de 

servicii specializate, adecvate nevoilor şi particularităţilor fiecărei persoane în parte; 
3.2.2. Va colabora în situaţii în care beneficiarul va necesită ajutor suplimentar de 

specialitate (asistenţă socială, juridică, psihologică) pentru soluţionarea cazului, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

3.2.3. Va organiza sesiuni de comunicare care au drept scop atât informarea, dezbaterea 
unor prevederi legislative privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului/omului, cât şi 

eventuale propuneri cu privire la legislaţia în vigoare; 
3.2.4. Va colabora în iniţierea, pregătirea şi derularea unor campanii de sensibilizare a 

comunităţii referitoare la problematica persoanelor defavorizate social/ aflate în situaţii de risc; 
 

IV. NOTIFICĂRI 
 

4.1. Transmiterea reciprocă de informaţii cu privire la orice aspect implicat în 

desfăşurarea colaborării şi evaluarea impactului tuturor acţiunilor întreprinse în desfăşurarea 

programelor comune; 
4.2. Promovarea reciprocă a colaborărilor, ori de câte ori este posibil, fiecare parte 

urmărind să nu lezeze în niciun fel interesele celeilalte părţi. 
 



 

V. BENEFICIARI 
 

Persoane defavorizate social/ aflate în situaţii de risc şi familiile acestora. 
 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
 
6.1. Niciuna dintre părţi nu are dreptul să iniţieze activităţi sau acţiuni care implică 

responsabilităţi pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia; 
6.2. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional, cu acordul scris 

al ambelor părţi. 
 

VII. ÎNCETAREA ACORDULUI  
 
  Prezentul acord de colaborare încetează în următoarele situaţii: 
         - la sfârşitul perioadei de valabilitate  dacă se va conveni încheierea sa pe perioada 

determinată; 
         - prin acordul scris al părţilor; 
         - prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 15 

zile înainte de dată încetării; 
         - în caz de forţă majoră. 
 

VIII. LITIGII 
 

Orice litigiu intervenit între părţi se va rezolva pe cale amiabilă. 
 
 

Prezentul acord se încheie în 2 exemplare, cu aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar 

pentru fiecare parte. 
                    
 
 
  FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA                 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  
                A MUNICIPIULUI ROMAN 
                   PREŞEDINTE,                                                   DIRECTOR,  
      
     Pr. Lucian-Mihai BOBÂRNAC                                     Sorina MONAC 
 



 

             

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1        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. 20033 din 02.11.2018 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat cu Fundația Umanitara„Pacea” 

 
 

 Inovarea în domeniul social reprezintă o provocare constantă atât pentru 

furnizorii publici de servicii în domeniu, cât și pentru cei privați, care sunt 

preocupați de prevenirea excluderii sociale a grupurilor vulnerabile din 

România. Pe lângă serviciile actuale, sunt necesare noi abordări care să crească 

impactul intervențiilor care adresează nevoi sociale. 
 Astfel, garantarea dreptului la servicii sociale, fără discriminări, 

persoanelor şi familiilor aflate în dificultate reprezintă o obligaţie constituţională 

pe care statul trebuie să şi-o asume în vederea realizării unei politici aliniată la 

tendinţele europene. 
În spiritul noilor tendinţe din Europa, serviciile sociale trebuie să fie 

flexibile, adaptate la nevoile cetăţenilor, deschise spre comunitate şi oferite de 

către profesionişti. Obligaţia de a asigura accesul tuturor cetăţenilor la servicii 

sociale adaptate nevoilor lor revine tuturor autorităților administrației publice 

locale.  
 Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Roman cu nr. 20280 din 
02.11.2018, Fundația Umanitară „Pacea” a solicitat sprijinul Consiliului Local 
Roman în vederea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcția de Asistență 

Socială prin încheierea unui acord de parteneriat pentru desfășurarea activității 

din Centrul de zi din cadrul Fundației. Acest acord este necesar pentru 
acreditarea Centrului de zi, care are un rol extrem de important pentru 
persoanele defavorizate din Municipiul Roman. 
  

 Drept pentru care rugăm domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe 

prin vot. 
 

Primarul Municipiului Roman, 
Lucian –Ovidiu MICU 



 

            

   MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1          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:Direcția de Asistență Socială și Biroul Juridic-Contencios 
Nr. 20034 din 02.11.2018 
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat cu Fundația „Pacea” 

 
   Asigurarea bunăstării cetățenilor și îmbunătățirea calității vieții 

reprezintă unul dintre pricipalele obiective ale autorității administrației publice 

locale, iar garantarea dreptului la serviciile sociale, fără discriminare, 

persoanelor și familiilor aflate în dificultate reprezintă o obligație constituțională 

pe care statul trebuie să și-o asume în vederea realizării unei politici aliniată la 

tendințele europene.  
 Realizarea scopului unui acord de parteneriat impune mobilizarea tuturor 
resurselor existente la nivelul comunităţii, responsabilizarea şi implicarea 

factorilor relevanţi în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective 

pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea 

principiilor de coeziune şi incluziune socială. 
 Prin cererea nr. 20280/02.11.2018 Fundația Umanitară „Pacea” a solicitat 
Consiliului Local Roman sprijinul în vederea încheierii unui acord de parteneriat 
cu Direcția de Asistență Socială pentru desfășurarea activității din Centrul de zi 
din cadrul Fundației. Acest acord este necesar pentru acreditarea Centrului de zi, 
care are un rol extrem de important pentru persoanele defavorizate din 
municipiul Roman. 

Furnizarea serviciilor sociale în cadrul unui acord de parteneriat este un 
instrument de garantare a echilibrului între cererea și oferta de servicii sociale la 
nivel local,  reglementarea serviciilor sociale în cadrul unui acord de parteneriat 
fiind în prezent utilizată în multe țări din Uniunea Europeană, contribuind la o 
îmbunătățire continuă a rețelei, a spectrului și a calității serviciilor sociale 

furnizate.  
 

 În concluzie, apreciem ca oportun, necesar şi legal proiectul de hotărâre 

sens în care îl avizăm favorabil. 
 
       Direcția de Asistență Socială                       Biroul Juridic-Contencios, 
               Sorina MONAC               Corina-Ionela POPA 


