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PROTOCOL DE COLAORARE 
Din data de 01.09.20 

Relatiile dintre p�r�i se întemeiaz� pe conceptele de parteneriat în scopul atingerii intereselor 
comune, respect reciproc �i bun� credin�� 

L ÎNTRE: 
CABINET AVOCAT NARTEA �TEFAN FLORIN, având sediul pe strada Spartacus, nr. 13 
A,un. Sibiu, jud. Sibiu, CUI R02039237 
(denumit în continuare, Cabinet avocat Nartea") 
Si 

ASOCIA�IA FORESTIERILOR DIN ROMANIA - ASFOR, având sediu pe Sos. Pipera, 
nr.46F, mun. Bucure_ti, sect. 2, CUI 6812970 

(denumit în continuare,ASFOR") 

(fiecare, în mod individual, "Partea", iar în mod colectiv "P�r�ile"). 

IL OBIECTUL PROTOCOLULUL 

Prin protocol se dore_te asigurarea de asisten�� specializat� în beneficiul Asocia�iei 
Forestierilor Din Romania ASFOR, atât în beneficiul insitu�iei, membrilor ASFOR cât _i al 
organelor de conducere, în baza unei solicit�ri scrise sau verbale; astfel încât ace_tia s� 
beneficieze de o consultan�� unitar�, specializat� în vederea unei mai bune desfä_ur�ri a 

activit�ii tuturor p�r�ilor implicate �i g�sirea de solu�ii cât mai bune din punct de vedere juridic. 

Art.1 

Art.2 In baza acestui protocol membrii vor avea acces la o prim� consultan�� gratuit�, în 
domeniile care sin de activitatea lor curent�, iar ulterior vor beneficia de pre�uri preferen�iale 
pentru serviciile solicitate. 

Art.3 Reprezentan�ii ASFOR se angajeaz� s� fac� cunoscut acest protocol în rândul membrilor _i s� faciliteze accesul membrilor la informa�iile _i consultan�a primite în cadrul colbor�ii cu 
Cabinet avocat Nartea. De asemenea, reprezentan�ii ASFOR se angajeaz� s� pun� la dispozi�ie contactele necesare _i documente prin care Cabinet avocat Nartea s� poat� activa în numele 
asocia�iei în vederea solu�ion�rii, respectiv clarific�rii situa�iilor de drept ap�rute în tar� în rela�ia 
cu diverse institu�ii _i sau diverse persoane fizice. 

Art.4 P�r�ile se oblig� s� adauge pe pagina de prezentare a insitu�iei men�iuni referitoare la 
prezentul protocol de colaborare. 



Art. 5 ASFOR î_i asum� obliga�ia de a pune la dispozi�ie beneficiile prezentei colabor�ri 

membrilor _i angaja�iilor, iar Cabinet avocat Nartea se oblig� s� desemneze un reprezentant care 

s� men�in� un contact permanent �i eficient cu ASFOR. 

IL DURATA 
Protocolul începe a produce efecte de la data semnärii lui, pentru o perioad� nelimitat�. 

V DERULAREA PROTOCOLULUL 

P�r�ile se pot întâlni ori de câte ori va fi nevoie pentru a derula în bune condi�ii activit��ile 

Protocolului, putând desemna reprezentan�i în acest sens. 

Pentru atingerea obiectivelor retelei, partenerii vor stabili împreun� strategiile de lucru, se vor 

consulta reciproc, î_i vor acorda sprijin �i î_i vor promova reciproc imaginea, în timpul diverselor 

evenimente publice. 

Y.ÎNCETAREA PROTOCOLULUL 
Prezentul protocol înceteaz�: 

1. prin notificarea unilateral� prealabil� in scris, cu cel pu�in 90 de zile înainte, a uneia dintre 

pärti; 
2. prin acordul scris al P�r�ilor; 

3. în cazul neîndeplinirii obliga�ilor asumate 
4. Încetarea existen�ei persoanei juridice. 

YIL DISPOZITU EINALE 
Art.1 Modificarea sau completarea prezentului protocol de parteneriat se realizeaz� cu acordul 

ambelor Pär�i, prin act adi�ional. 

Art.2 Intâlnirile între p�r�i se vor desf�_ura fie la sediul ASFOR sau al organiza�iei partenere, fie 

la sediul Cabinet avocat Nartea. 

Art.3 Prezentul PROTOCOL S-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ast�zi, 

01.09.20. 
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