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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 71.674 din 12.10.2022 

 
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
între Municipiul Roman si Fundația „The  Institute”  

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 

 

Luând în considerare adresa Fundației „The Institute” înregistrată sub      

nr. 67.445 din 28.09.2022. 
Examinând referatul de aprobare nr. 71.668 din 12.10.2022 inițiat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul 
de specialitate nr. 72.065 din 13.10.2022  întocmit de Serviciul Control, Calitate, 
Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional;  

Văzând avizul pentru legalitate nr. _____ din __.10.2022 dat de către 

Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din 
__.10.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, 
precum și avizul favorabil nr. ___ din ___.10.2022 al Comisiei juridice; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea 
selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, modificată și completată prin Legea 
194/2019; ale O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, ale O.U.G. nr. 
195/2005 privind protecția mediului modificată si completată prin Legea nr. 
265/2006, ale Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, precum și ale Strategiei Integrate de 
Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2022-2030 aprobată prin 

H.C.L. nr. 175 din 30.08.2022. 
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) și lit. e) și alin. (7), lit. a), 

i) și k), ale art. 139, alin. (3), lit. ”e”, precum și art. 196, alin. (1), lit. „a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordul de parteneriat între Municipiul 
Roman și Fundația „The Institute”, pentru implementarea programului de 
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responsabilitate socială ASAP – Armata Selectării Atente a Plasticului, conform 
anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Roman, să semneze în 

numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de parteneriat cu Fundația „The  

Institute”, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre. 
 

Art. 3. Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing 
Instituțional va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului 
General al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate. 

 
 

INIȚIATOR, 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale 

privind majoritatea de voturi. 
 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 
 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 
 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 
 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 
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                                                                                       Anexa la H.C.L. nr. ___ din __.10.2022 

 

 

MUNICIPIUL ROMAN     FUNDAȚIA „THE INSTITUTE”  

Nr. ............    din ..............            Nr. ............... din ................... 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Art. 1. Părțile 

1.1  Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul Neamț, cod fiscal 

2613583, tel. 0233-741.651; fax 0233-741.604, adresa e-mail: mediu@primariaroman.ro, reprezentat 

prin dl. Leonard Achiriloaei, în calitate de Primar; 

Și 

1.2. Fundația „The Institute”,  înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social 

în București, Str. Cobălcescu, nr. 50, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. 27725027, 

înregistrată în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, sub nr. 3957/B/2010, 

având cod de identificare fiscală (CIF) 27725027, reprezentată prin dl. Andrei Gavrilă-Borțun în 

calitate de Președinte.  

 

Art. 2. Obiectul acordului de parteneriat 

2.1. Obiectul acordului este realizarea unui parteneriat instituțional și operațional între Municipiul 

Roman și Fundația „The Institute” în vederea promovării educației pentru mediu în rândul elevilor de 

gimnaziu și liceu și de a include școlile din municipiul Roman în programul ASAP de colectare 

selectivă, care urmărește să creeze cea mai mare infrastructură funcțională pentru colectarea selectivă 

în vederea reciclării la nivelul întregii țări. Inițiatorul programului – Fundația The Institute – a 

dezvoltat un model funcțional care poate fi aplicat cu succes în toate instituțiile de învățământ 
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preuniversitar din România, dezvoltând astfel cea mai mare infrastructură de colectare selectivă a 

deșeurilor în vederea reciclării la nivel național – în toate unitățile de învățământ preuniversitar. 

 

Art. 3.  Direcții strategice/ Activități principale 

3.1. Direcțiile strategice ale colaborării, concretizate în realizarea unui parteneriat, sunt reprezentate de 

următoarele activități: 

a) Organizarea de campanii comune în vederea promovării educației pentru mediu; 

b) Implementarea programului ASAP de colectare selectivă a deșeurilor în școlile din Municipiul 

Roman; 

c) Perfecționarea și armonizarea legislației în vigoare și a infrastructurii de colectare în vederea 

reciclării în toate școlile din România pe baza exemplelor de bună practică din cadrul programelor 

pilot derulate în perioada 2020-2021 în cadrul programului ASAP. 

 

Art. 4. Drepturile și Obligațiile părților  

4.1. Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, Fundația „The Institute” are următoarele 

atribuții: 

a) să auditeze școlile gimnaziale și liceele din Municipiul Roman cu privire la infrastructura existentă 

și procesul de colectare selectivă a deșeurilor în unitățile de învățământ prin intermediul serviciului de 

specialitate din cadrul Municipiului Roman; 

b) sa creeze, producă și disemineze materiale de comunicare cu privire la educația de mediu în școlile 

gimnaziale și în liceele din Municipiul Roman; 

c) în urma colectării și interpretării datelor legate de deșeurile colectate din școli, furnizate de 

Municipiul Roman, să sugereze direcții și acțiuni pentru îmbunătățirea colectării selective a deșeurilor 

în școlile din Roman.  

4.2. Pentru îndeplinirea scopului prezentului acord, Municipiul Roman are următoarele atribuții: 

a) să faciliteze relația părților cu autoritățile pe care Municipiul le are în subordine și care pot contribui 

direct la buna funcționare a programului; 

b) să își exprime acordul pentru folosirea siglelor proprii pe materialele care se produc pentru acțiunile 

realizate în baza acordului; 

c) să sprijine promovarea acțiunilor realizate în baza protocolului prin mijloace proprii de diseminare: 

site propriu, comunicate de presă și alte mijloace agreate reciproc; 

e) să asigure fluxul de informare și distribuție de materiale informative către directorii instituțiilor de 

învățământ incluse în programul ASAP; 
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f) să asigure fluxul de distribuție și expunere a materialelor informative în instituțiile de învățământ 

împreună cu directorii acestora; 

g) să furnizeze datele privind cantitățile de deșeuri colectate din școlile din orașul Roman prin serviciul 

de specialitate din cadrul Municipiului Roman: cantitățile de deșeuri menajere și reciclabile - plastic, 

metal, hârtie, carton și sticlă pe parcursul desfășurării programului ASAP în școlile din municipiu. 

 

Art. 5. Durata acordului 

5.1. Durata acordului este de 2 ani de la data semnării de către părți, cu posibilitatea prelungirii prin act 

adițional, dacă părțile vor conveni asupra acestui aspect.  

 

Art. 6. Încetarea acordului de parteneriat 

6.1. Prezentul acord de parteneriat încetează prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au renegociat prelungirea lui; 

b) în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute prin prezentul acord de parteneriat de către una dintre 

părți; cealaltă parte are dreptul să solicite justificări, să notifice în scris nerespectarea obligațiilor 

acceptate prin semnarea prezentului acord și să solicite remedierea situației create; în cazul în care 

partea notificată persistă în nerespectarea obligațiilor sale, acordul încetează de drept în termen de 15 

zile de la data notificării; 

c) în momentul în care Fundația „The Institute” nu va mai dispune de fondurile necesare îndeplinirii 

obiectului acordului. Această încetare va fi anunțată cu minim 30 de zile înainte; 

d) caz de forță majoră.  

6.2. Forța majoră: 

a) Niciuna din părțile acordului nu răspunde de neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza 

prezentului acord, dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită prin lege. 

b) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice în termen de 5 zile producerea 

evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. 

 

Art. 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

7.1. Fiecare Parte se obligă să respecte dreptul la protecția Datelor Persoanelor Vizate pe care le 

prelucrează și a adoptat măsuri și politici interne privind protecția Datelor cu Caracter Personal, având 

așteptarea ca și cealaltă parte, Persoanele Împuternicite de acesta și angajații/reprezentanții sau 

colaboratorii acestuia ce Prelucrează Date în numele său să adere la standarde înalte și specifice de 

protecție a Datelor; 
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7.2. Fiecare Parte prelucrează date cu caracter personal ale reprezentanților partenerului contractual 

sau ale angajaților/reprezentanților săi în vederea executării prezentului Acord de colaborare; 

7.3. Fiecare Parte este răspunzătoare în mod independent de respectarea cerințelor legale aplicabile 

pentru prelucrarea în mod legal a datelor cu caracter personal în contextul activităților sale desfășurate 

în scopul prezentului Acord cadru de colaborare; 

7.4. Pe durata executării acestui Acord-cadru de colaborare, fiecare Parte poate colecta, stoca și utiliza 

mai multe categorii de date cu caracter personal, inclusiv nume, prenume, număr de telefon, adresă de 

e-mail, funcție și semnătură în legătură cu reprezentanții, persoane de contact sau 

angajații/reprezentanții celeilalte Părți. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate 

menționate mai sus este necesară pentru a permite Părților să încheie și să execute Acordul-cadru de 

colaborare; 

7.5. Este important ca datele cu caracter personal prelucrate de fiecare Parte să fie exacte și de 

actualitate. Fiecare Parte va informa cealaltă Parte în cazul în care există orice modificare a datelor cu 

caracter personal prelucrate conform celor de mai sus, în măsura în care informațiile sunt relevante 

pentru executarea Acordului-cadru de colaborare; 

7.6. În cazul în care una dintre părți divulgă orice date cu caracter personal către cealaltă parte, altele 

decât cele admise conform prevederilor Acordului-cadru de colaborare și decât este necesar în vederea 

executării acestuia, aceste date vor fi șterse conform regulilor interne al părții destinatare, iar partea 

destinatară nu își va asuma nicio răspundere pentru această prelucrare, orice divulgări nedorite sau alte 

incidente fiind în responsabilitatea exclusivă a părții care divulgă astfel de date, care de asemenea, va 

exonera de responsabilitate și va despăgubi partea destinatară pentru orice daună; 

7.7. În măsura în care oricare dintre părți va acționa, în orice moment, în calitate de persoană 

împuternicită pentru cealaltă parte, în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate în contextul 

prezentului Contract, conform legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, 

părțile vor încheia un acord de prelucrare a datelor (în conformitate cu cerințelor legale prevăzute la 

art. 28 din Regulamentul General privind Protectia Datelor (EU) 2016/679 (“GDPR”) sau un 

echivalent al acestuia, pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale cu privire la o astfel de 

prelucrare de date; 

7.8. Dacă pe durata executării Acordului-cadru de colaborare, Partea destinatară trebuie să transfere 

date cu caracter personal către terțe persoane, Partea destinatară va încheia un acord de prelucrare a 

datelor în conformitate cu cerințele legale prevăzute în art. 28 din GDPR sau un echivalent al acestuia, 

în măsura în care aceste terțe părți acționează în calitate de persoană împuternicită cu privire la 
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respectivele date cu caracter personal, sau, va lua alte măsuri necesare pentru a asigura conformitatea 

cu cerințele legale cu privire la o astfel de prelucrare de date; 

7.9. Partea destinatară nu va transfera sau nu va prelucra niciun fel de date cu caracter personal în afara 

Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European (SEE) (de la data la care GDPR se va aplica pe 

teritoriul acestuia), fără a se asigura în prealabil că orice contractant încheie și respectă Clauzele 

Contractuale Standard (sau o altă clauză sau un alt acord care pot fi aprobate la anumite intervale de 

timp de către Comisia Europeană) sau alte garanții sau o altă excepție, astfel cum acestea sunt 

prevăzute de GDPR pentru aceste transferuri. 

 

Art. 8 Litigii 

8.1. Orice neînțelegeri se vor rezolva exclusiv pe cale amiabilă. 

 

Art. 9. Dispoziții finale 

9.1. Orice modificare a prezentului acord se va face cu acordul scris al părților; 

9.2. Prin acțiunile întreprinse niciuna dintre părți nu va aduce prejudicii de imagine celeilalte părți, nu 

va afecta buna desfășurare a activităților specifice și nici nu va manifesta ingerință în activitățile 

derulate de către părți în afara acordului de parteneriat.  

Întocmit astăzi ...................... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Municipiul  Roman,                                                               Fundația „The Institute”, 

           Primar,                             Președinte  

Leonard Achiriloaei                  Andrei Gavrilă - Borțun 
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      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. 71.668 din 12.10.2022  

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 
parteneriat între Municipiul Roman și Fundația „The Institute”  

 
 
           Reciclarea este un proces fundamental în protejarea mediului înconjurător, 
în promovarea unei economii circulare și trebuie privită ca o responsabilitate 

colectivă, a fiecăruia dintre noi, pentru a ne asigura un viitor durabil. Importanța 

colectării corecte și a reciclării, formarea de deprinderi durabile și eco-
responsabile sunt atribute ale unei educații continue, în cadrul instituțiilor de 
învățământ. 

Propunerea de parteneriat înaintată de către Fundația ”The Institute” și 

înregistrată la Primăria Municipiului Roman sub nr. 67.445 din 28.09.2022 este 
în acord cu obiectivele de colectare selectivă a deșeurilor municipale și are în 

vedere implementarea și operaționalizarea în unitățile de învățământ din 

Municipiul Roman a Programului Național A.S.A.P. de colectare selectivă a 

deșeurilor. 
           Obiectul acordului constă realizarea unui parteneriat instituțional și 

operațional dintre Municipiului Roman și Fundația The Institute cu participarea 
unităților de învățământ, în vederea promovării educației pentru mediu în rândul 

elevilor de gimnaziu și liceu și de a include școlile din Municipiul Roman în 

programul A.S.A.P. – Armata Selectării Atente a Plasticului - care urmărește să 

creeze cea mai mare infrastructură funcțională pentru colectarea selectivă în 

vederea reciclării la nivelul întregii țări. 
Inițiatorul programului, Fundația „The Institute”, a dezvoltat un model 

funcțional care poate fi aplicat cu succes în toate instituțiile de învățământ 

preuniversitar din România, cu scopul de a genera o schimbare în 
comportamentul elevilor față de plastic, de la utilizare, la colectarea separată și 

reciclare. Derularea programului A.S.A.P. în Municipiul Roman aduce beneficii 
atât pentru comunitatea școlară cât si pentru comunitatea locală: 
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-   creșterea gradului de colectare separată; 
-   îmbunătățirea cunoștințelor și a deprinderilor elevilor privind educația pentru 

mediu; 
-   creșterea implicării autorității locale în problematica gestionării deșeurilor; 
- creșterea încrederii cetățenilor în autoritățile locale și îmbunătățirea relației cu 

societatea civilă. 
Acordul de parteneriat între Municipiul Roman și Fundația „The Institute” 

este o oportunitate ce vine în întâmpinarea unei preocupări permanente a 

administrației locale de promovare a educației pentru mediu și gestionarea 
corectă a deșeurilor. 

 
În baza celor prezentate, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Roman si 
Fundația „The  Institute” în vederea promovării educației pentru mediu în 

Municipiul Roman. 
 
 Prezentul referat de aprobare împreună cu proiectul de hotărâre va fi 

transmis către Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing  

Instituțional. 
 

Iniţiator 
Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAIEI 
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 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: Serviciul Control, Calitate, Monitorizare Mediu și Marketing Instituțional  
Nr. 72.065 din 13.10.2022     
 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 
parteneriat între Municipiul Roman și Fundația „The  Institute”   

 
 

Analizând referatul de aprobare nr. 71.668 din 12.10.2022 și proiectul de 
hotărâre înaintate de domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului 
Roman, am constatat că acestea îndeplinesc condițiile de oportunitate și 

legalitate. 
 

Din punct de vedere al oportunității: 
 

Municipiul Roman are în permanență ca obiectiv creșterea gradului de 

colectare selectivă a deșeurilor și de reciclare a acestora, astfel încât să reușim să 

fim cât mai aproape de obiectivul anual de reciclare, stabilit prin legislația în 

domeniu. 
Propunerea de colaborare înaintată de către Fundația ”The Institute” și 

înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 67.445 din 28.09.2022 este 
în acord cu obiectivele de colectare selectivă a deșeurilor municipale și are în 

vedere implementarea și operaționalizarea în unitățile de învățământ din 

Municipiul Roman a Programului Național ASAP de colectare selectivă a 

deșeurilor. 
Fundația ”The Institute” are drept scop organizarea unor activități și 

implementarea unor proiecte de susținere și reprezentare a societății civile, de 

susținere și promovare a protecției mediului, a valorilor și principiilor ecologiei. 
Desfășurarea unei campanii de educare adresată elevilor, axată pe 

explicarea modului corect de colectare a deșeurilor pe fracții, precum și 

înțelegerea finalității, sortare-valorificare -reciclare, are ca efect îmbunătățirea 

calității colectării, contribuind la reducerea poluării cu ambalaje. 
ASAP (Armata Selectării Atente a Plasticului) este un program de 

responsabilizare socială lansat în iunie 2020 care își propune să genereze 

schimbarea de comportament a adolescenților față de plastic, de la utilizare la 

colectare selectivă și reciclare. 
Programul are ca obiective:  
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- sprijinirea autorității locale în vederea implementării unei infrastructuri 

de colectare selectivă in instituțiile de învățământ 
- promovarea educației pentru mediu, prin campanii comune, în vederea 

susținerii unei comunități responsabile care sprijină dezvoltarea sustenabilă si 

colectarea separată. 
Pentru derularea acestui program, ASAP România a încheiat un protocol 

de colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Programul a fost 

demarat în anul  2020 și susținut până în prezent de autoritățile locale ale 

Sectorului 1, Sectorului 2, Sectorului 3, Sectorului 6 - București, ale orașelor 

Alba-Iulia, Arad, Iași, Zalău, Brașov, Constanța, Sibiu, Miercurea-Ciuc. Alte 
încă 37 de acorduri de colaborare sunt în diferite stadii de prezentare. 

 Implementarea programului ASAP în Municipiul Roman nu implică 

costuri pentru autoritatea locală. 
 Direcțiile strategice ale colaborării, concretizate în realizarea unui 

parteneriat, sunt reprezentate de următoarele activități: 
a)  Organizarea de campanii comune în vederea promovării educației pentru 

mediu; 
b) Implementarea programului ASAP de colectare selectivă a deșeurilor în 

școlile din municipiul Roman; 
c) Perfecționarea și armonizarea legislației în vigoare și a infrastructurii de 

colectare în vederea reciclării în toate școlile din România pe baza exemplelor 

de bună practică din cadrul programelor pilot derulate în perioada 2020-2021 în 
cadrul programului ASAP. 

 

Din punct de vedere al legalității: 
 

Susținerea din punct de vedere legal, este fundamentată pe prevederile 

următoarelor acte normative: 
-  Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în instituțiile 
publice, modificata si completata prin Legea 194/2019; 
-    O.U.G. nr. 92 / 2021 privind regimul deseurilor; 
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, modificata si completata prin 

Legea nr. 265/2006; 
-    Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a 

deșeurilor de ambalaje,  
-  Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 
2022-2030 aprobată prin H.C.L. nr. 175 din 30.08.2022; 
-    prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și lit. e), art. 129, alin. (7) lit. a), i) și k), 
art. 139, alin. (3), lit. ”e” și art. 196, alin. (1) lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, modificată și completată ulterior. 

Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat privind promovarea educației pentru mediu întrunește condițiile de 

fond, formă, necesitate, oportunitate, motiv pentru care recomandăm adoptarea 

acestuia.   
 
 

Șef S.C.M.M.M. I. 
Constantin-Costea CUDALB 


