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Acord de parteneriat 
 
 
 
Art. 1 Părţile: 

9 

1. Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, reprezentată prin Noi, IPS Ioachim, 

Arhiepiscop, cu sediul în Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 5, jud. Neamţ; 

2. Fundaţia ’’Episcop Melchisedec”, reprezentată prin Dl. Aurelian C-tin Alexa 

- Director, cu sediul în Roman, str. Alexandru cel Bun, nr. 4, jud. Neamţ, şi 

3.  Municipiul Roman, reprezentat prin Dl. Lucian-Ovidiu Micu - Primar, cu 

sediul în Roman, Piaţa Roman Vodă, nr. 1, jud. Neamţ 

Art. 2 Obiectul: 

Obiectul acordului de parteneriat constă în implementarea campaniei"Preţuieşte    

viaţa, preţuieşte natura!” In cadrul acestui parteneriat, se doreşte plantarea unui 

număr de 5000 puieţi molid pe raza Municipiului Roman. 

Art. 3 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului: 

 Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, sectorul silvic, în colaborare 

cu Direcţia Silvică Bacău, va susține partenerii în obţinerea, ca 

sponsorizare, a 5000 de puieţi, precum şi în mediatizarea acestei 

acţiuni. 

 Fundaţia ”Episcop Melchisedec” se va întâlni cu liceeni, prin 

Consiliul elevilor, pentru a promova acest proiect, va achiziţiona 400 

tricouri pe care vor imprima stema Arhiepiscopiei, a Fundaţiei şi a 

Primăriei municipiului Roman 



 Municipiul Roman va identifica locurile în care urmează să să fie 

plantați arborii i pe domeniul public şi/sau al unor instituţii private. 
 

 

Art. 4 Durata acordului de parteneriat: 

Campania se va desfăşura în perioada 06 - 08 aprilie 2017. 

 

Art. 5 Drepturile şi obligaţiile partenerilor: 

Prin semnarea acordului de parteneriat părţile se vor consulta şi îşi vor acorda 

tot sprijinul, funcţie de aparatul logistic de care dispune, în vederea sprijinirii şi 

finalizării acestei campanii la nivelul Municipiului Roman. 

De asemenea, părţile semnatare vor mediatiza campania ”Preţuieşte viaţa, 

preţuieşte natura! ” prin propriile mijloace de comunicare media. 

 

Art. 6 Proprietatea: 

Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a primit ca şi sponsorizare 5000 puieţi 

de molid prin Direcţia Silvică Bacău, oferiţi de către Ministerul Apelor şi Pădurilor. 

După finalizarea campaniei toţi arborii plantaţi pe domeniul public sau privat 

devin proprietatea Municipiului Roman. 

 

Art. 7 Dispoziţii finale: 

Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 

convenită de toate părţile.  

Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit în 3 exemplare, în limba română, 

câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului Municipiul Roman,  

  IOACHIM Primar,  

                                                                          Lucian-Ovidiu MICU 

 

Fundaţia ”Episcop Melchisedec  
Aurelian C-tin. ALEXA 


