
Cerere de aderare la 
Asociația „Livezile Transilvaniei”

Subsemnata/ul __________________________, domiciliat/ă în localitatea 

________________, comuna _______________, județul ______________, 

strada ________________ nr. ____ bloc __ ap. ___ , tel. _______________, 

e-mail _____________________, legi�mat cu BI/CI, seria ___, nr. 

_________, eliberat de _________________, solicit înscrierea în Asociația 

Livezile Transilvaniei.

Am luat la cunoș�nță Statutul Asociației Livezile Transilvaniei pe care mă 
angajez să îl respect, să respect obligațiile ce revin membrilor, accept și ader 
la scopul, obiec�vele și ac�vitățile Asociației.

Declar pe proprie răspundere că datele din cererea de înscriere sunt corecte. 
Ele pot fi folosite strict pentru uzul intern al Asociației.

      
Data

Semnătura

Asociaţia 

Livezile Transilvaniei

Devino membru, implică-te și tu!Contact:
 E-mail: office@livadamalancrav.ro 

             Marton Alexandru Daniel - 0744.572325
             Neagu Alexandru - 0733.028279
             Schuster Wolfgang - Mălâncrav nr. 95
             Kirschner Johann - Mălâncrav nr. 153



Scopul Asociației este:
Conservarea și perpetuarea soiurilor tradiționale de pomi fruc�feri din 
Transilvania, a consolidării cunoș�nțelor tradiționale de pomicultură, 
promovarea produselor ecologice și tradiționale din România și a 
responsabilizării civice.

Ac�vitățile propuse pentru îndeplinirea obiec�velor:
ź  Înființarea de livezi cu soiuri tradiționale de pomi fruc�feri;
ź Promovarea și desfășurarea de programe și acțiuni de formare 

profesională    pentru pomicultori din regiune; 
ź Furnizarea de informații u�le și prac�ce pomicultorilor, care 

administrează livezi de pomi fru�feri;
ź Susținerea înființării grupurilor de producători;
ź Susținerea valorificării responsabile a pomilor fruc�feri și a fructelor din 

soiuri tradiționale;
ź Organizare de schimburi de experiență;
ź Organizarea de evenimente pentru promovarea obiec�velor;

ź Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se 
confruntă pomicultorii;

ź Dezvoltarea de programe proprii și în regim de parteneriat cu autoritățile 
publice din țară și străinătate;

ź Accesarea de programe de finanțare nerambursabile pentru a�ngerea 
obiec�velor asociației;

ź Colectarea de fonduri pentru susținerea diferitelor programe, iniția�ve și 
ac�vități desfășurate de Asociație sau în parteneriat cu terți;

ź Dezvoltarea unor ac�vități economice directe în vederea autofinanțării, 
în concordanță cu scopul Asociației;

ź Realizarea, editarea și difuzarea de materiale informa�ve în concordanță 
cu obiec�vele propuse;

ź Alte ac�vități care contribuie la realizarea scopului Asociației. 

Asociația Livezile Transilvaniei

Obiec�vele Asociației sunt:
1.) Contribuiția la conservarea resurselor gene�ce ale soiurilor 
tradiționale de pomi fruc�feri
2.)  Iden�ficarea și inventarierea soiurile tradiționale de pomi
3.) Creșterea numărul de pomi fruc�feri din soiuri tradiționale din 
Transilvania plantați și conservați în livezi
4.) Valorificarea durabilă a fructelor și pomilor fruc�feri din soiurile 
tradiționale 
5.) Promovarea produselor locale.
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