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ACORD DE PARTENERIAT 

 

 

Incheiat intre: 

 

 

A.Asociația Prietenii Pădurilor din Romania, cu sediul în orașul Râșnov, str. Nicolae Bălcescu nr. 

16, județul Brașov, cod fiscal 30972426, înregistrată in Reg. Asociatilor cu numărul 19/2711/2012 

având contul bancar  Ro31 RZBR 0000 0600 1684 0199 deschis la  Raiffeisen Bank reprezentată legal 

prin Florin Nan în calitate de Președinte 

 

si 

 

B........................................................................................................................................, cu sediul în 

..................................................................., inmatr. la Reg. Com cu nr. ................................., având 

codul fiscal ......................................, şi contul bancar....................................................................., 

deschis la ........................................................, reprezentată legal prin ...................................................... 

în calitate de ................................................  

 

denumiți în continuare Parteneri se încheie următorul acord de parteneriat 

 

C.Obiectul acordului de parteneriat 

 

Obiectul prezentului acord îl constituie sustinerea si implicarea comuna in Proiectul 

“Planteaza pentru Romania” conform continutului prezentului parteneriat.  

 

D.Obiectivele Proiectului sunt: 

 

1. Sa transforme Romania in “Campioana Mondiala la Plantat” (obiectivul propus fiind acela de a 

planta mai mult de 1,2 milioane de puieti intr-o singura zi prin intermediul celei mai mari 

actiuni de plantare cu participare publica desfasurate pana acum in Romania)  

 

2. Sa ”Protejeze Padurile prin Oameni”, cu ajutorul celei mai mari campanii de informare , 

educare si constientizare a opiniei publice, privind  rolul si importanta padurilor. 

  

3. Sa dezvolte si sa introduca, in programa scolara nationala ca  materie optionala, programul 

educational “Educatia Silvica” pentru ca, credem cu tarie ca pe termen mediu si lung educatia 

este cel mai eficient instrument prin care vom reusi sa ne protejam cu adevarat padurile. 

 

. 

 

E.Durata acordului 

 

Durata acordului este de 7 (sapte)  ani si curge de la data semnarii prezentului acord de parteneriat 



(durata reprezinta in medie atingerea starii de masiv pentru suprafetele ce vor fi plantate).  

 

F.Obligatiile partenerilor 

 

Partenerul A. se angajaza sa:  

 

1. Recunoasca public implicarea in proiect si contributia partenerului B  la realizarea acestuia  

 

2. Acorde partenerului  B Certificatul de membru al “Echipei Nationale de Plantat a Romaniei” 

care atesta implicarea concreta prin care partenerul B  a contribuit la realizarea proiectului 

“Planteaza Pentru Romania” 

 

3. Promoveze imaginea partenerului B pe toata perioada derularii proiectului si prin toate 

mijloacele si matereialele realizate in cadrul proiectului (in limita resurselor financiare avute la 

dispozitie).  

 

4. Ofere partenerului B sprijin institutional in vederea respectarii prevederilor Capitolului XI din 

Codul Silvic si sa continue ca prin actiunile si proiectele derulate la nivel local, regional sau 

national sa sprijine activitatea structurilor cu atributii in domeniu silvic contribuind astfel la: 

 

- imbunatatirea imaginii personalului silvic in societate  

- schimbarea si imbunatatirea perceptiei societatii privind activitatea “Corpului Silvic din Romania” 

-“protejarea, conservarea, refacerea si dezvoltarea ecosistemelor forestiere” prin oferirea “Educatiei 

Silvice” tinerelor generatii. 

 

 

 Partenerul B. se angajaza sa: 

 

1. Sustina public proiectul “Planteaza Pentru Romania”  

 

G.Dispozitii finale 

 

1. Prezentul acord de parteneriat nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul  

partenerilor. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adiţional (anexa) care 

devine parte integrantă a prezentului acord de parteneriat. 

 

 

 

 

 

 

 

 Asociația Prietenii Pădurilor din Romania                              ............................................................. 

                        Președinte,                                                                         ........................... 

                ing.silvic Florin Nan                                                 ............................................................. 

 

 


