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Anexă la H.C.L. nr. 56 din 30.03.2017 

 

 

MUNICIPIUL ROMAN          A.V.P.S. ROMAN        

       

 

ACORD DE PARTENERIAT  

privind protejarea faunei şi conservarea biodiversităţii  

în Grădina Zoologică Roman 

 

     Încheiat astăzi, ____/____/_______, la sediul Primăriei Municipiului Roman, Piaţa 

Roman-Vodă nr. 1,  judeţul Neamţ, în conformitate cu prevederile Legii nr.191/2002 - 

legea grădinilor zoologice şi acvariilor publice;  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia 

mediului şi Ordinului Ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.1798/2007 
 

     Între: 

 MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă nr.1, 

reprezentat legal prin Primar,  Lucian Ovidiu Micu, în calitate de partener, 

  şi 

ASOCIAŢIA VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR SPORTIVI ROMAN 

înregistrată la Registrul asociațiilor și fundațiilor cu nr. 26PJ/1991, având sediul în 

municipiul Roman, str. Eternităţii nr. 21, reprezentată legal prin Director, Marius 

Grosu, în calitate de partener. 

 

I. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Partenerii vor colabora pe toată durata acordului de parteneriat pentru buna 

administrare a Grădinii Zoologice Roman din punctul de vedere al cerinţelor 

biologice şi de conservare pentru speciile aflate în colecţia grădinii, dar şi pentru 

promovarea educării şi a sensibilizării publicului cu privire la conservarea 

biodiversităţii. 

 

II. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT     

Acordul de parteneriat se încheie pe o durată nedeterminată, începând cu data 

semnării acestuia şi încetează la cererea fundamentată de oricare dintre părţi.  

 

  III.       OBLIGAŢII PARTENERILOR 

Municipiului Roman, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, 

prin personalul angajat pentru administrarea Grădinii Zoologice Roman, are 

următoarele responsabilităţi şi atribuţii: 
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a) să permită accesul biologului angajat în cadrul A.V.P.S. Roman pe 

amplasamentul Grădinii Zoologice Roman, 

b) să solicite sprijinul de specialitate pentru stabilirea cerinţelor biologice şi de 

conservare pentru speciile aflate în colecţia proprie, 

c) să solicite sprijin de specialitate pentru activităţile de cercetare şi conservarea a 

speciilor aflate în colecţia proprie, 

d) să acorde sprijin, ori de câte ori este nevoie, biologului angajat în cadrul 

A.V.P.S. Roman pentru colectarea de date, informaţii şi/sau pentru susţinerea unor 

prelegeri educative publicului interesat. 

 

Asociaţia vânătorilor şi pescarilor sportivi Roman are următoarele 

responsabilităţi şi atribuţii: 

    a) acordă sprijin de specialitate la activităţi de cercetare care sporesc beneficiile 

pentru conservarea speciilor şi/sau de formare a cunoştinţelor de conservare relevante, 

precum şi/sau la schimburi de informaţii referitoare la conservarea speciilor şi/sau, acolo 

unde este cazul, la înmulţirea în captivitate, repopularea ori reintroducerea speciilor în 

mediul sălbatic natural; 

    b) ajută la promovarea educării şi a sensibilizării publicului cu privire la conservarea 

biodiversităţii, în special prin oferirea de informaţii referitoare la speciile expuse şi la 

habitatele lor naturale; 

    c) indică cerinţele biologice şi de conservare pentru speciile aflate în colecţia grădinii; 

          d) acordă sprijin de specialitate pentru informarea la zi privind biologia speciilor din 

colecţie şi menţinerea lor în captivitate; 

     e) acordă sprijin de specialitate pentru activităţile de cercetare proprii şi în comun cu 

alte unităţi permanente de profil, în acord cu legislaţia în vigoare. 

 

     

Prezentul Acord de parteneriat conţine 2 (două) pagini şi a fost încheiat în 2 

exemplare originale, câte 1 (unul) pentru fiecare partener. 

 

 

   MUNICIPIUL ROMAN                                  A.V.P.S. ROMAN            

            Primar,                                                                 Director,                 

                    Lucian-Ovidiu MICU                                                  Marius GROSU                 

 

 

 

       Birou Juridic-Contencios, 


