
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORAS ULUI TIRGU NEAMT 
 
PROIECT 

 
HOTARÂRE 

 
privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema Ambiente S.r.l. 

Unipersonale din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos din 
Madrid, Spania, la elaborarea si depunerea proiectului G.E.M. (Green Event Manager), 
finantat prin programul Erasmus+.  Mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale 
pentru a transmite cererea de finantare a proiectului G.E.M. din cadrul Programului 

Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia. 
 
 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;  

Luand act de Expunerea de motive nr.24776 din 07.12.2015 inaintata de Primarul 
orasului Tirgu Neamt si Raportul de specialitate comun al Cabinetului Primarului si 
Directiei Buget Contabilitate, din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt; 

Avand in vedere invitatia de participare nr.23679/ 20.11.2015, primita de la Sistema 
Ambiente S.r.l. Unipersonale din Perugia, Italia, prin care se solicita participarea 
U.A.T.Tirgu Neamt la elaborarea si depunerea proiectului G.E.M., in cadrul programului 
Erasmus+;  

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit.b si e  si ale art. 45 alin. 2 ,lit.a si f, din 
Legea nr. 215/2001 a administra]iei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

 
HOTARASTE : 

 
 Art.1. Se aprobă elaborarea si depunerea proiectului G.E.M. (Green Event Manager), 
finantat prin programul Erasmus+; 

Art.2.  Se aproba valoarea totala a proiectului de 698.139 lei ( 155.142 euro * 4.5 
lei/euro) si valoarea cofinantarii U.A.T.Tirgu Neamt in proportie de 25% - 50.000,625 lei 
(11111, 25 euro *4,5 lei) ;  

Art.3. Se imputerniceste primarul Orasului Tirgu Neamt, Harpa Vasilicã, sa semneze 
in numele si pentru Consiliul Local, mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale 
pentru a transmite cererea de finantare a proiectului G.E.M. din cadrul Programului 
Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia; 

Art.4. Cabinetul Primaru lui si Directia Buget Contabilitate  vor lua toate masurile 
necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Initiator,  
Primarul orasului Tirgu Neamt, 

Harpa Vasilicã 
 
 
Avizat pentru legalitate,  

            Secretar al orasului Tirgu Neamt, 
                    jr. Laura Elena Maftei 



 
   
Orasul Tirgu Neamt 
Nr. 24776 din 07.12.2015    
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale 
din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos din Madrid, Spania, la 

elaborarea si depunerea proiectului G.E.M. (Green Event Manager), finantat prin programul 
Erasmus+.  Mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale pentru a transmite cererea de 

finantare a proiectului G.E.M. din cadrul Programului Erasmus+ la  
Agenzia Nazionale Giovani din Italia. 

 
 Erasmus+ este un program prin care Comisia Europeana isi propune sa încurajeze 
dezvoltarea capitalului social în rândul tinerilor, emanciparea lor şi cresterea capacitatii acestora de 
a participa activ în societate.  

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile ţărilor participante la 
program de a utiliza în  mod eficient talentul uman şi capitalul social al Europei, confirmând în 
acelaşi timp principiul învăţării pe tot  parcursul vieţii prin corelarea sprijinului acordat învăţării 
formale, non-formale şi informale în domeniile educaţiei, formării şi tineretului. De asemenea, 
programul îmbunătăţeşte posibilităţile de cooperare şi de mobilitate cu ţările partenere, în special în 
domeniile învăţământului superior şi tineretului.  
 Acest program se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în 
domeniile educaţiei, formării şi tineretului,  acoperind o dimensiune de cooperare atât 
intraeuropeană, cât şi internaţională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe 
europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013:  

 Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii  
 Programul Tineretul în acţiune  
 Programul Erasmus Mundus  
 Tempus  
 Alfa  
 Edulink  
 Programe de cooperare cu ţările industrializate în domeniul învăţământului superior  

 
Actiuni srijinite in domeniul tineretului: 
 proiectele de mobilitate pentru tineri  
 evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat;  
 parteneriatele strategice;  
 consolidarea capacităţilor în domeniul tineretului; 
 reuniuni între tineri şi factorii de decizie în domeniul tineretului.  

 
Parteneriatele strategice transnaţionale urmăresc să dezvolte iniţiative care abordează 

unul sau mai multe domenii ale educaţiei, formării şi tineretului şi  promovează inovarea, schimbul 
de experienţă şi know-how între diferite tipuri de organizaţii implicate în educaţie, formare şi tineret 
sau în alte domenii relevante.  
 Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 6 şi 36 de luni.  

 
Proiectul G.E.M. (Green Event Management) va avea o durata de 18 luni. 
Termenul limita de depunere a proiectului este 2 februarie 2016. 
Valoarea proiectului G.E.M. este de 155.142 euro distribuita astfel: 

 59.174 euro – Sistema Ambiente (cofinantare 14.793,5 euro/ 25%); 
 44.445 euro – Orasul Tirgu Neamt (cofinantare 11.111,25 euro/ 25%); 



 51.523 euro -  Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos (cofinantare 
12.880,75 euro/ 25%). 
 

         Suma maxima care poate fi accesata in cadrul unui singur proiect este de 225.000 euro. 
 Proiectul este unul important pentru orasul Tirgu Neamt, avand in vedere obiectivul 
dezvoltarii acestuia ca oras turistic. Propunerea de a specializa 5 tineri ca manageri de evenimente 
grad 0, de a imbunatati calitatea evenimentelor locale si de a organiza la sfarsitul proiectului un 
eveniment nou, conform cunostintelor dobandite, vine in sprijinul acestui obiectiv prioritar: 
dezvoltarea turismului de calitate. 
  

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 
aprobării dumneavoastră. 

 
       Primar, 
                  Harpa Vasilicã 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Orasul Tirgu Neamt        Aprob, 
Cabinet Primar si Directia Buget-Contabilitate 
Nr. 24776 din 07.12.2015                   HARPA Vasilicã 

 
RAPORT  DE  SPECIALITATE 

privind participarea U.A.T. Tirgu Neamt, alaturi de Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale 
din Perugia, Italia si Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos din Madrid, Spania, la 

elaborarea si depunerea proiectului G.E.M. (Green Event Manager), finantat prin programul 
Erasmus+.  Mandatarea Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale pentru a transmite cererea de 

finantare a proiectului G.E.M. din cadrul Programului Erasmus+ la  
Agenzia Nazionale Giovani din Italia. 

 
Erasmus+ este un program prin care Comisia Europeana isi propune sa încurajeze 

dezvoltarea capitalului social în rândul tinerilor, emanciparea lor şi cresterea capacitatii acestora de 
a participa activ în societate.  
  

Proiectul propus vizeaza desfasurarea urmatoarelor activitati : 
 
 Macro Actiunea 1: Programare, planificare si parti interesate – 1 luna (planificarea 
resurselor economice, umane si financiare pentru gestionarea, realizarea si redactarea planului de 
lucru in baza cronogramei. Va fi organizata o retea de Stakeholders (parti interesate) – asociatii de 
tineret, institutii si intreprinderi – in gradul de suport al proiectul in Macro Actiunile sale. 
 

Macro Actiunea 2: Formarea – coordonator Italia – V luni: (cursurile de formare prevad 90 
de ore de teorie impartite pe 12 zile, 60 de ore de cursuri de formare la distanta (F.A.D), 300 de ore 
de cursuri practice. In acest sens va fi redactat un proiect de realizarea orelor de practica si 
indentificata o companie tutor)  
a) strangerea de date si proiectarea executiva, interventia pe Unitate de Competenta pentru 
prezentarea succesiva de calificare profesionala; 
b) selectionarea participantilor (5 pentru fiecare tara participanta); 
c) inceperea cursurilor de teorie; 
d) formarea prin munca (300 ore de practica pe o durata de 3 luni). 
 

Macro Actiunea 3: Manualul Operativ – coordonator Romania – VI luni – implica 
strangerea de date si scrierea in versiune non definitiva al manualului operativ pentru organizarea de 
evenimente de impact zero, analiza datelor dupa experimentare si scrierea in versiune definitiva a 
manualului pentru a putea fi difuzat si pus in practica. 

Sub Actiunea 3.1: Experimentarea manualului – coordonator Romania- implica 
individualizarea de evenimente, activitati de experimentare si analize); 

 a) individualizarea de evenimente care vor fi supuse monitorizarii in tarile respective; 

 b) inceperea activitatilor de experimentare prin utilizarea manualului operativ – strangerea     

               datelor si proceduri. 

 

 

 



Macro Actiunea 4: Exploatarea si difuzarea (punerea in practica) – coordonator Spagna – 
VI  luni 

 a) organizarea de doua evenimente pilot E.I.Z sau colaborarea la realizarea  de evenimente 
deja existente; 

 b) organizarea si realizarea de 3 evenimente de restituire – unu pentru fiecare tara; 

 c) prezentarea si distribuirea produselor finale. 

Sub actiunea 4.1: Realizarea marcii E.I.Z. si structurarea de retele transnationale – 
coordonator Spagna – V luni (implica individuarea procedurii de inregistrare a marcii E.I.Z, 
structurarea unei retele transnationale cu subiecti interesati sa achizitioneze marca pentru 
realizarea de evenimente) 

 

Scopul final 
Inceperea demersurilor pentru constituirea Institutiei Certificatoare pentru realizarea de 

evenimente cu marca “impact zero”. 
 

* macro actiunile 2,3,4 se vor desfasura in diferite tari partener sub coordonarea unei specifice 
tari, responsabila de actiune. 
 

Parteneri proiect: 

 Sistema Ambiente S.r.l. Unipersonale, Perugia, Italia  
 Orasul Tirgu Neamt, Romania 
 Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos, Madrid, Spania 

 
Buget proiect: 

Valoarea proiectului G.E.M. este de 155.142 euro distribuita astfel: 
 59.174 euro – Sistema Ambiente (cofinantare 14.793,5 euro/ 25%); 
 44.445 euro – Orasul Tirgu Neamt (cofinantare 11.111,25 euro/ 25%); 
 51.523 euro -  Asociation Juvenil Socio Cultural Trotamundos (cofinantare 

12.880,75 euro/ 25%). 
 

Perioada proiect: 18 luni 

 

Prin urmare am iniţiat si redactat proiectul de hotărâre anexat, pe care îl supun dezbaterii si 
aprobării dumneavoastră. 
 
Prenume, nume                        Functia publica                                          Semnatura          Data 

Geanina Fedeles Consilier 
Cabinet Primar 

 07.12.2015 

Carmen Tanasa Director executiv adj. 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare 
locala 

 07.12.2015 

 
 



 
Titlul proiectului: G.E.M.             Erasmus +  
 
 

MANDAT1 
 

 
Eu, subsemnatul, Harpa Vasilicã, primarul orasului Tirgu Neamt 
 
reprezentant al, 
 
Orasul Tirgu Neamt 
Autoritate Publica Locala 
CUI 2614104 
Tirgu Neamt, str.Stefan cel Mare, nr.62, jud.Neamt 
 
 
in vederea participarii la proiectul G.E.M. din cadrul programului Erasmus+   

prin prezenta: 
 

1. Mandatez (insarcinez)   
Sistema Ambiente S .r.l. Unipersonale 
Societate cu Raspundere Limitata  
937717916 
Str. Assisana, 33/C – 06154 Perugia (PG) Italia 
02265900544 

reprezentata de catre   

Antonio Granieri 

De a trimite in numele meu si in contul organizatiei mele, cererea de finantare a proiectului 
G.E.M. din cadrul Programului Erasmus+ la Agenzia Nazionale Giovani din Italia.  

In cazul in care proiectul vine aprobat de catre Agentia Nationala, de a semna in numele 
meu si in contul organizatiei mele conventia de subventionare – grant agreement – si eventualele 
succesive modificari cu Agentia Nationala   

 
2. Dau mandatul coordonatorului pentru a actiona in contul organizatiei mele cu respectarea 
conventiei de subventionare - grant agreement. 
 

Prin prezenta confirm acceptarea tuturor termenelor si conditiilor prevazute de catre 
conventia de subventionare – grant agreement – si, in special, toate dispozitiile ce privesc 
coordonatorul si alti beneficiari. In particular, recunosc faptul ca, in virtutea acestui mandat, doar 
coordonatorul are dreptul de a primi fonduri de la Agentia Nationala si de a distribui sumele ce 
corespund participarii de catre organizatia mea la acest proiect.  
 

Prin prezenta declar ca informatiile referitoare la organizatia mea continute in aceasta 
aplicatie sunt corecte si ca organizatia mea nu a primit/cerut alte finantari U.E. pentru a dezvolta 
activitati care sunt obiectul prezentei cereri de proiect. 
 

 

                                                 
1 O versiune originala al acestui document trebuie sa fie inclusa in “Application Form” pentru 

fiecare dintre parteneri, mai putin de catre coordonator;  



Prin prezenta, organizatia mea va face tot ce-i sta in putere pentru a ajuta coordonatorul sa 
indeplineasca obligatiile prevazute in conventia de subventionare, in special, de a furniza 
coordinatorului, la cererea lui, documente sau informatii care pot fi cerute in legatura cu conventia 
de subventionare.  

 
Prin presenta declar ca organizatia pe care o reprezint nu este in una dintre situatiile de 

excludere prevazute in candidatura proiectului si ca are capacitatea operativa si financiara pentru a 
realiza actiunea sau programul de munca propus asa cum este indicat in cererea de proiect. 
 

Prin prezenta declar in numele organizatiiei mele ca sunt de acord ca toate dispozitiile 
conventiei de subventionare sunt mai presus de oricare alt acord intre organizatia mea si coodonator 
care pot avea un efect asupra realizarii subventionarii, inclusiv acest mandat.  
 

Acest mandata va fi atasat la candidatura proiectului si va fi parte integranta de la conventia 
de subventionare in cazul in care proiectul va fi selectionat pentru finantare. 
 
 
 
 
SEMNATURI 
 
Harpa Vasilicã 
Primarul orasului Tirgu Neamt 
 

 

Tirgu Neamt, 08.12.2015 

 
Antonio Granieri, 
SISTEMA AMBIENTE SRL Unipersonale 

Perugia,  
 
 
 
 
 
 
 
In copie dubla in engleza. 

 


