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Fundaţia Speologică Club Speo Bucovina 
Str. Mihai Viteazu nr. 56, Suceava 
Tel/Fax: +40 – (0)230524944   E-mail: 
speo.bucovina@yahoo.com 
 
Nr._______/___________ 
 

 
 
       Primăria........................ 
       Tel: 
       Fax: 
       Email: 
 
        Nr._______/________    

 

 

ACORD DE COLABORARE 

între Fundaţia Speologică “Club Speo Bucovina” 

şi  

Primăria............................... 
 

I.  Părţile ACORDULUI  DE COLABORARE: 
 
I.1. Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina”,  
Str. Mihai Viteazu nr. 56, Bloc L, scara C, ap. 4 cod fiscal  9057078,  
tel/fax +40 – (0)230524944, reprezentată de Domnul Adrian DONE , Preşedinte 
 

şi  
 

I.2.  Primăria 
...................................................................., Tel .....................................,  
 
reprezentată de Domnul ............................................................., Primar 

 
au convenit încheierea prezentului acord: 
 

II.  Obiectul acordului: 
 

colaborarea părţilor în vederea implementării  activităţilor proiectului “Menţinerea integrităţii 

ecologice şi economice a spaţiului rural din vecinătatea Sitului Natura 2000 Rarău- 

Giumalău” implementat de  Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina” , proiect co-finanţat  

printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea 

Europeană extinsă, Fondul Tematic Pentru Participarea Societăţii Civile. 

 

Prin rezultatele sale proiectul urmăreşte să implementeze principiile turismului durabil în 
activitatea întreprinzătorilor în turism (pensiuni) din 4 localităţi aflate în apropierea Sitului Natura 
2000 Rarău- Giumalău. 
Localităţi ţintă vizate de proiect sunt: Fundu Moldovei, Pojorâta, Sadova şi Vama. 
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Obiectivele proiectului 

1.Creşterea gradului de implementare a principiilor turismului durabil în 10 pensiuni din localităţile 
ţintă prin participarea personalului acestora la 4 sesiuni de instruire, asistenţă şi consultanţă 
primită pe perioada de derulare a proiectului; 

 
2.Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a turiştilor în ceea ce priveşte importanţa 
protejării Sitului Natura2000 Rarău-Giumalău prin îmbunătăţirea infrastructurii de informare în 2 
arii naturale protejate, pregătirea (teoretică şi practică) a 14 persoane în interpretarea traseelor 
tematice, realizare şi distribuire de materiale de informare (2000 buc. Ghiduri); 
 

Principalele activităţi: 

 

 Realizarea unui program de instruire adresat reprezentanţilor pensiunilor cu abordarea 
următoarelor teme: 
 Turism durabil în Situl Natura 2000 Rarău-Giumalău; 
  Managementul durabil al firmei – plan de management; 
  Aprovizionare–valorificare produse locale; 
  Managementul turiştilor într-o arie protejată; 
 Tehnici de Interpretare a traseelor tematice; 

 

 Evaluarea iniţială şi finală a pensiunilor care doresc participarea la proiect şi asigurarea 
consultanţei pentru întocmirea şi implementarea Planului de management durabil în 
pensiune;  

 Amenajarea a 2 trasee tematice în sit (în 2 arii naturale protejate); 

 Realizarea şi distribuirea Ghidului Arii protejate în Bucovina; 

 

III.  Durata acordului: 

Acordul va intra în vigoare odată cu semnarea lui de către părţi şi este valabil până la încheierea 

proiectului - 30 iunie 2014. 

 

 
IV.  Obligaţiile părţilor: 
 
IV.1.  Fundaţia Speologică “Club Speo Bucovina” 

 

IV.1.1. Va delega responsabilitatea reprezentării Fundaţiei Speologice în cadrul proiectului, în 

relaţia cu Primăria....................., Managerului de proiect; 

IV.1.2.  Va  asigura  desfăşurarea  următoarelor activităţi: 

 

 selectarea grupului ţintă (cel puţin 10 reprezentanţi ai pensiunilor din localităţile ţintă); 

 organizarea  şi susţinerea programului de instruire (5 module); 

 organizarea şi desfăşurarea programului de consultanţă asigurat pensiunilor; 
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 participare la identificarea traseelor tematice, culegerea informaţiilor specifice necesare 

interpretării acestora, stabilirea designului panourilor şi realizarea a 8 panouri pentru 

traseele tematice şi a 4 panouri de informare generală a Sitului;; 

 realizarea Ghidului Arii protejate în Bucovina; 

 utilizarea unor instrumente diversificate pentru promovarea proiectului; 

IV.1.3. Se obligă să respecte planul de activităţi descris în cererea de finanţare (ataşat 

prezentului document) în vederea atingerii obiectivelor proiectului; 

IV.1.4. Va asigura finanţarea activităţilor conform bugetului proiectului; 

IV.1.5. Va asigura informarea factorilor interesaţi, respectiv: APM Suceava, Direcţia Silvică 

Suceava, primăriile implicate în legătură cu  evoluţia şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului; 

 
 
IV.2. Primăria...............................  

 

IV.2.1. Deleagă o persoană care să reprezinte instituţia în relaţia cu Fundaţia Speologică; 

IV.2.2. Participă prin reprezentanţi cu autoritate la evenimentul de lansare a proiectului-Seminarul  

Dezvoltarea turismului durabil, oportunitate si constrangeri; 

IV.2.3. Se implică în transmiterea datelor valide necesare proiectului în legătură cu pensiunile/ 

întreprinzătorii în turism din localităţile de pe raza comunei administrate (denumire societate, date 

contact administrator, etc); 

IV.2.4. Analizează, face observatii asupra modalităţii de colaborare în cadrul proiectului cu 

intreprinzătorii locali (în turism, categorii de producători locali, etc) în vederea dezvoltării durabile a 

comunităţii; 

IV.2.5. Propune dacă este cazul, cunoscând resursele umane existente în comunitate, grupul de 

persoane locale potrivite pentru a urma cursurile de Interpretare a traseelor tematice; 

IV.2.6. Participă, împreună cu echipa de proiect, la monitorizarea performanţelor proiectului şi 

atingerea indicatorilor propuşi; 

IV.2.7. Se implică în funcţie de posibilităţi în activităţi de promovare a proiectului pe site-ul 

instituţiei şi în distribuirea materialelor informaţionale realizate - Ghidul Arii protejate în 

Bucovina. 

 

 

Primăria........................................ nu va fi implicată financiar în implementarea proiectului. 

Prezentul Acord a fost întocmit în 2 exemplare originale, astăzi ___________. 

 

 
FUNDATIA SPEOLOGICA 

„Club Speo Bucovina” 
 

Preşedinte, 
Adrian DONE  

Primăria 
 
 

Primăria, 
................................. 

 
 


