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ACORD 
 
Părţile partenere: 

I. LICEUL TEHNOLOGIC 
Neamț,  loc. Roznov, 
prin prof. dr. Mihai Cap
continuare ORGANIZATOR

II. DIRECȚIA SILVICĂ NEAM
24, județul Neamț, reprez
fi numită în continuare 

 au incheiat prezentul acord 
REMARCAT ediţia a II-a –
 
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Unitate coordonatoare: Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”
Profesori coordonatori: Director Oana Ilarie, prof. Iulia Anicăi
prof. Mihai Capșa-Togan; 
Denumire/Titlu proiect:  
REMARCAT ediţia a II-a –
Descriere proiect: 
Revopsirea unui traseu turistic montan
Descriere traseu: Pârâu Sarata 
Dealul Slatinei – M-rea Bistri
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iceul Tehnologic 

“Gh. Ruset Roznovanu”, Roznov 
Nr. 734/16.03.2017 

Direcţia Silvică Neamţ
Nr. 1389/15.03.2017

ACORD DE PARTENERIAT 

LICEUL TEHNOLOGIC “GH. RUSET ROZNOVANU”
 reprezentat prin doamna director prof. Oana Ilarie

dr. Mihai Capșa-Togan - coordonator proiect, ce va fi numit in 
ORGANIZATOR, 

şi 
IA SILVICĂ NEAMȚ, cu sediul în Piatra-Neamţ, Str. V

reprezentată prin domnul ing. Doru Gherghel
în continuare PARTENER, 

eiat prezentul acord în vederea desfăşurării corespunzatoare a
– Proiect Educaţional de Voluntariat 2017

DESCRIEREA PROIECTULUI: 
Liceul Tehnologic „Gh.Ruset Roznovanu”; 
Director Oana Ilarie, prof. Iulia Anicăi, prof. Tamara Japalela, 

– Proiect Educaţional de Voluntariat 2017

Revopsirea unui traseu turistic montan; 
u Sarata – Vf. Bobeica (+688m) – Vf. Prihodi

rea Bistriţa; 

 
Direcţia Silvică Neamţ 

15.03.2017 

“GH. RUSET ROZNOVANU”, cu sediul în Jud. 
prof. Oana Ilarie şi în fapt 

, ce va fi numit in 

Str. V.A.Urechia, nr. 
Doru Gherghel – Director, ce va 

corespunzatoare a proiectului: 
e Voluntariat 2017. 

, prof. Tamara Japalela, 

e Voluntariat 2017. 

Vf. Prihodiştei (+806,2m) – 
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Traseul se regaseste in aria administrativa a Ocolului Silvic Vaduri, Directia Silvica Neamt 
Grup tinta: Elevii clasei 10 E. p. (10-12 elevi); 
Perioada : mai-iunie 2017. 
 
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR: 
1. Părţile vor acționa în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat. 
2. Părţile vor respecta graficul activităţilor proiectului. 
3. Partenerul va asigura sprijin pentru proiect pe baza expertizei sale anterioare.  
4. Partenerul va asigura suportul consultativ pentru organizarea activităților. 
5. Partenerul va asigura accesul participanţilor in fondul forestier administrat. 
6. Partenerul își asumă prezența prin reprezentanți la activitățile care vizează 
participarea sa, pe întreaga durată de desfășurare a acestora.   
7. Partenerul este de acord sa fie antrenat în procesul de mediatizare şi promovare a 
proiectului.  
8. Organizatorul va întreprinde diligenţele pentru asigurarea finanțării proiectului care 
face obiectul prezentului acord de parteneriat, precum si pentru obtinerea aprobarilor din 
punct de vedere al activitatilor şcolare şi turistice. 
9. Organizatorul va asigura coordonarea proiectului în conformitate cu obiectivele şi 
graficul de activităţi aprobat şi cu respectarea prevederilor contractului de finanţare.  
10. Organizatorul se va asigura de buna organizare a deplasarilor în teren, atat privind 
securitatea si facilitatile acordate participanţilor cât şi respectarea tuturor regulilor de 
protectie a mediului si prevenirii incendiilor. 
11. Organizatorul va asigura secretariatul proiectului.    
12. Organizatorul va comunica partenerului orice modificare survenită în programul 
activităţilor.  
13. Părţile se obligă ca prin acţiunile directe sau indirecte întreprinse să nu pericliteze 
scopul şi imaginea parteneriatului si ale instituţiilor implicate. 
 
DREPTURILE PĂRŢILOR: 
1. Părţile au dreptul să-şi promoveze imaginea şi participarea la parteneriat 
2. Părţile au dreptul să distribuie materialele realizate în cadrul parteneriatului. 
3. Părţile au acces la toate informaţiile privind activităţile desfăşurate în cadrul 
parteneriatului, cu excepţia datelor cu caracter confidenţial (dacă este cazul).  
4. Partenerul are dreptul să sprijine Organizatorul în procesul de monitorizare şi 
evaluare a proiectului.  
5. Părţile au dreptul să sprijine finanţarea Proiectului prin aport propriu sau prin 
atragerea de donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice şi juridice.  
6. Partenerul are dreptul să propună acţiuni care contribuie la dezvoltarea proiectului.  
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7. Partenerul are dreptul să pretindă şi să fie informat cu privire la evoluţia proiectului.  
 
DURATA ACORDULUI:  
1. Durata prezentului Acord de Parteneriat este aceeasi cu durata proiectului. 
2. Prezentul Acord se consideră nul de drept dacă proiectul care face obiectul acestui 
parteneriat nu este acceptat spre finanţare. 
 
DISPOZITII GENERALE: 
1. Prezentul acord este guvernat de legea română.  
2. Orice litigiu apărut între părţi va fi soluţionat pe cale amiabilă.  
3. În cazul în care nu vor fi rezolvate pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de 
instanţele judecătoreşti competente.  
4. Prezentul acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul de fiecare 
parte.   
 
 
 

ORGANIZATOR,  
LICEUL TEHNOLOGIC 

“GH. RUSET ROZNOVANU” 
 

Director, 
PROF. OANA ILARIE 

 
 

(semnătura şi ştampilă) 
 

 
 

Coordonator proiect, 

PARTENER, 
DIRECȚIA SILVICA 

NEEAMȚ   
Director, 

 
ING. GHERGHEL DORU 

(semnătura) 
 
 

             
  
 

PR.PROF.DR. MIHAI CAPȘA-
TOGAN 

(semnătura) 
 

 


