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WWF-România Nr. ……../ 31.05.2018 
ONCR Nr. ……../ 31.05.2018 

 
 

MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE 
între 

ASOCIAȚIA WWF DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA și 
ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI 

 

În cele ce urmează 

ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA, cu sediul social în: 
Bucureşti,  Sector 1, Str. Dumitru Zosima, Nr. 38, România, înregistrată la Registrul 
Asociaţiilor şi Fundatiilor  cu nr. 14/05.04.2006, C.I.F. 18742789, cont bancar 
RO84BACX0000000032657250, deschis la banca UniCredit Bank SA, reprezentată de Orieta 
Hulea, Director General, și numită în continuare WWF-România, 

și 

ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI, cod fiscal 5990766, cu sediul în bdul. 

Regiei, nr. 6b, etaj 4, sector 6, București, reprezentată de Andrei Avram, în calitate de Președinte, 
și numită în continuare ONCR, 

își exprimă acordul de a colabora și a se susține reciproc în domeniul Educației pentru 
Dezvoltare Durabilă (EDD) și Educației pentru natură, în cadrul definit prin prezentul 
document, pentru 3 ani de la data semnării acestuia. 

Dacă cu minim 60 de zile înaintea expirării duratei protocolului, niciuna dintre părți nu notifică 
- în scris - celeilalte părți intenția de încetare a colaborării, acordul își prelungește valabilitatea 
cu o perioadă de 1 an de zile, fără să fie nevoie de un alt document. 

Context național 
 
WWF-România și ONCR împărtășesc valori similare ce țin de Educația pentru Dezvoltare 
Durabilă (EDD) și schimbare socială realizată prin educație și implicare directă în comunitate.  

WWF-România și ONCR sunt compatibile și complementare în ceea ce privește abordările 
educaționale și modul de implementare ale acestora prin programe și proiecte educaționale 
la nivel național și internațional. La momentul semnării acestui acord, există deja un istoric 
de activități comune, de tipul inițiativelor de Ora Pământului realizate de filialele ONCR. 

Context internațional 

WWF-România și ONCR aderă la inițiativa de parteneriat la nivel global între cele două rețele 
internaționale din care cele două organizații fac parte: WWF (World Wide Fund for Nature / 
Fondul Mondial pentru Natură) și WOSM (World Organization of the Scout Movement / 
Organizația Mondială a Mișcării Cercetășești). Parteneriatul are un istoric de activități comune 
la nivel global începând cu 1973.  
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Parteneriatul dintre cele două organizații are ca scop să contribuie la atingerea țintei Aichi 
pentru biodiversitate numărul 1, aprobată la cea de-a 10-a Conferinţă a Părţilor la Convenţia 
privind Diversitatea Biologică a Organizației Națiunilor Unite, prin care sute de milioane de 
oameni înțeleg valoarea biodiversității și starea critică în care se află planeta în prezent. Tineri 
educați și oamenii mai bine informați și mai conștienți pot acționa pentru conservarea 
biodiversității și protejarea naturii, pot adopta un stil de viață mai durabil și pot să promoveze 
același tip de atitudine către mediul de afaceri și instituții publice. 

 

Direcții de acțiune 

1. Campanii comune: Ora Pământului 
În cadrul campaniei anuale Ora Pământului, cea mai mare mișcare mondială de voluntariat 
pentru mediu, cele două organizații colaborează pentru amplificarea mesajului de 
conștientizare a necesității adoptării unui stil de viață durabil. Anual, cele două organizații 
definesc împreună tipul de activități propuse către și de către grupurile de Cercetași.  

Cele două organizații colaborează și în alte tipuri de campanii în care se regăsesc valorile 
ambilor parteneri, conform înțelegerii agreate de comun acord, punctual.  

2. Creșterea capacității: formare, schimb de bune practici etc. 
Cele două organizații partenere se susțin prin activități și inițiative ce duc la creșterea 
capacității fiecăreia, prin schimburi de experiență, sesiuni de formare, și alte tipuri de activități 
vizând dobândirea de expertiză relevantă pentru creșterea calității și eficienței programelor 
de educație pentru natură și EDD.  

3. Inițiative pedagogice comune: Panda Badge, WSEP (World Scout Environment 
Programme) 

În contextul pedagogiei cercetășești (metoda Scout) cele două organizații dezvoltă programe 
și inițiative care integrează elemente specifice conservării naturii, așa cum sunt acestea 
distilate prin experiența în domeniu a WWF. În România, organizațiile partenere pot aplica 
programe mondiale scout, dar pot și dezvolta inițiative sau adaptări locale ale acestora.  

4. Programe și activități la nivel național și local (zone prioritare de conservare WWF) 

Cele două organizații partenere pot iniția programe și inițiative educaționale la nivel local sau 
național, care să susțină scopul prezentului document, și pot identifica resursele financiare, 
umane etc. necesare realizării acestora.  

 
5. Susținere și comunicare  

Cele două organizații partenere se susțin prin comunicarea prezentului parteneriat și/sau a 
inițiativelor comune, și prin alte forme de susținere reciprocă.  

 

Mod de lucru 
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Pentru realizarea inițiativelor ce pot fi incluse în direcțiile de acțiune descrise mai sus, cele 
două organizații partenere: 

Definesc de comun acord fiecare inițiativă în parte și, în funcție de specificul acesteia, pot 
încheia un acord de parteneriat/ contract etc. 

Comunică în mod constant și transparent, iau deciziile de comun acord, și se întâlnesc minim 
1 dată pe an pentru planificare și evaluare. 

Stabilesc persoanele de contact din partea fiecărei organizații. La momentul semnării 
prezentului document aceste persoane sunt: 

Reprezentant WWF-România: Cătălina Murariu, Coordonator programe Educație pentru 
Dezvoltare Durabilă 

Reprezentant ONCR: Mihaela Gîrleanu, Director Executiv 

 

Prezentul document este valabil minim 3 ani de la data semnării. În egală măsură, dacă 
valorile comune sunt periclitate, părțile pot solicita revocarea acestuia.  

 

Prezentul document a fost încheiat astăzi, 31.05.2018, în două exemplare. 

 

Orieta Hulea   Andrei Avram 

Director        Președinte 

WWF-România       ONCR 

 

 

 

 


