Anexa la H.C.L. nr. 148 din 01.10.2008
CONSILIUL LOCAL ROMAN

ACORD DE ASOCIERE
Art.1. Părtile Acordului de asociere
1. Consiliul Judeţean Neamţ, cu sediul în PIATRA NEAMT, reprezentat prin domnul Vasile
Pruteanu, în calitate de Preşedinte;
2. Consiliul Local al municipiului Roman, cu sediul în Roman, reprezentat prin domnul
Laurentiu Dan Leoreanu, în calitate de Primar al municipiului Roman;
3. Consiliul Local al comunei Doljesti, cu sediul în Doljesti, reprezentat prin domnul Cojocaru
Gheorghe, în calitatea de Primar al comunei Doljesti;
4. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, cu sediul în Bucuresti, B-dul Magheru 31, sector 1
reprezentată prin domnul Nicolae Dorel Oros, în calitate de Director General,
5. S.C. Realitatea Media S.A., persoană juridică română de drept privat, cu sediul social în
Municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, Corp A4, Etaj 2, camera 28, sector 1, număr de
ordine în Registrul Comerţului J40/6736/2001, CUI 14080700, CIF RO 14080700, reprezentata
prin domnul Catalin POPA, in calitatea de Director Executiv si domnul Mihnea Stefan VASILIU,
in calitate de Director General Adjunct
Având în vedere faptul că în iulie 2008, în zona Moldovei, s-au produs inundaţii ce au
devastat mii de aşezări româneşti;
Având în vedere interesul Parţilor în ajutorarea comunităţilor româneşti afectate de
inundaţii precum şi în prevenirea/reducerea riscului de inundaţii;
Având în vedere faptul că principala cauză a inundaţiilor este defrişarea pădurilor;
Având în vedere faptul că postului de televiziune „Realitatea Tv” a iniţiat şi a susţinut
proiectul „România prinde rădăcini” respectiv, o amplă campanie de ajutorare a comunităţilor
afectate de inundaţiile din iulie 2008, precum şi de reducere a riscului de inundaţii în zona
Moldovei;
Având în vedere interesul Parţilor în ceea ce priveşte limitarea riscului de producere a
calamităţilor naturale pe teritoriul României, în general, şi al judeţului Neamţ, în special;
Părţile au hotărât încheierea prezentului Acord de asociere, cu respectarea următoarelor
clauze:
Art.2. Obiectul Acordului de asociere
Asocierea în cadrul campaniei “România prinde rădăcini” pentru împădurirea unei
suprafete de 5 ha teren în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ, pe amplasamentul ales/determinat
conform înţelegerii Părţilor, cu scopul de a preveni producerea unor eventuale inundaţii.
Art.3. Durata Acordului de asociere
Prezentul Acord de asociere se încheie pe o perioada de 5 ani cu posibilitatea prelungirii
acestuia, prin consensul părţilor, în situaţia în care, din diverse motive, plantaţia nu a ajuns la
maturitate.
Art.4. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Părţile semnatare ale acordului de asociere sunt de acord să realizeze următoarele:
(1). Consiliul Judeţean Neamţ:
a) asigură mobilizarea cetăţenilor la plantare, în ziua dedicată/aleasa de Parţi în vederea plantării
(până la 800 de persoane);
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b) coordonează realizarea listelor cu numele persoanelor din judeţ ce vor participa la campania de
împădurire în scopul realizarii plăcuţelor de identificare pentru fiecare arbore, plăcute pe care va
fi inscripţionat numele fiecărui plantator;
c) asigură transportul participanţilor la campania de împădurire la locul de plantare şi retur, numai
pentru persoanele mobilizate de consiliul judeţean;
d) asigură toaletele ecologice la locul de plantare (20 buc.);
e) asigură apa minerală/plată şi sandviciurile pentru plantatori (1000 l apă plată, 1000 buc. sandviş)
precum şi evacuarea gunoiului rezultat (ambalaje, pet-uri etc);
f) realizează împreună cu Realitatea Tv şi Romsilva conferinţa de presă cu presa locală şi
promovează pe toate mediile judeţene acţiunea;
g) realizează panoul de marcare a plantaţiei (cu siglele Realitatea Tv, Romsilva, Consiliul judeţean,
Consiliul local al municipiului Roman şi Consiliul local al comunei Doljeşti) conform modelului
produs de Realitatea Tv;
h) participă prin persoane special desemnate la realizarea emisiunilor din campania „România
prinde rădăcini”;
i) participă la obţinerea de sponsorizări de la agenţii economici din cadrul judeţului (semnează
împreună cu Realitatea Tv şi Romsilva scrisoarea de sponsorizare);
j) asigură finanţarea acţiunii cu suma de 20.000 lei.
(2). Consiliul Local al municipiului Roman:
a) asigură mobilizarea şi transportul cetăţenilor la plantare, în ziua dedicată/aleasă de Parţi în
vederea plantării (până la 200 de persoane);
b) participă prin persoane special desemnate la realizarea emisiunilor din campania „România
prinde rădăcini”;

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

(3). Consiliul Local al comunei Doljesti:
delimitează parcarea necesară pentru autocare şi maşini;
asigură calitatea drumului de acces la plantaţie de la drumul judeţean (sau naţional) la locul de
plantare, realizand chiar şi refacerea şi/sau asfaltarea drumului, acolo unde este cazul;
realizează paza plantaţiei–contribuţie comună pentru plata Poliţiei Comunitare şi Jandarmeriei;
participă la campania „România prinde rădăcini” prin acţiuni proprii de plantare pe terenuri
erodate, despădurite, altele decât cele ce fac obiectul prezentului Acord de asociere;
(4). Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
prospectează terenul şi face propuneri pentru alegerea/delimitarea suprafeţei de împădurit;
asigură arborii/puieţii necesari plantării/impădurii suprafeţei de teren aleasă/determinată conform
înţelegerii Parţilor;
asigură GIS-ul pentru terenul ales (scanarea vectorizată prin satelit) – prin intermediul ICAS
(Institutul de cercetări agricole şi silvice), GIS ce va putea fi folosit de Realitatea Media în cadrul
programelor de televiziune;
execută lotizarea terenului ales spre împădurire şi marcarea lui;
asigură toate uneltele necesare împăduririi (cazmale, sape, hârlete, găleţi), vanele pentru
mocirlire;
asigură transportul puieţilor la teren şi conservarea lor până la plantare;
asigură personalul de specialitate pentru instruirea persoanelor care plantează şi coordonarea lor
la loturi (aproximativ 60 persoane);
asigură în permanenţă consultanţă ştiinţifică pe teren în ceea ce priveşte ritmul optim de plantare,
tehnologia, puieţii selecţionaţi în funcţie de sol, anotimp, specificul terenului( pantă, pietros etc);
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i) coordonează efectiv activitatea de plantare în cadrul transmisiunilor realizate, în direct, de
Realitatea TV şi participă la realizarea filmărilor de documentare privind pregătirile de plantare,
precum şi la realizarea filmărilor privind pădurea;
j) asigură şi pune la dispozitia Partilor întreaga bază de documentare privind domeniul silvic;
k) realizează împreună cu consiliile locale contractele prin care cei în cauză acceptă regimul silvic al
plantaţiei (fie proprietari privaţi, fie consiliul local);
l) asigură ( în cabanele sale) cazarea echipelor de filmare ( până la 8 persoane);
m) coordonează şi verifică paza plantaţiei (până la maturitate) împreună cu autorităţile locale;
n) realizează orice alte activităţi necesare pentru aducerea la îndeplinire a obiectului asocierii;
(5). S.C. Realitatea Media S.A.
a) propune şi adoptă documentele necesare realizarii asocierii pentru campania de împădurire;
b) coordonează campania împreună cu Romsilva pentru a se încadra în parametri profesionali şi
ştiinţifici;
c) colaborează permanent cu Consiliul judeţean şi Consiliile locale;
d) promovează parteneriatele pe toate mediile grupului;
e) execută plăcuţele pe baza listelor primite de la Consiliul judeţean;
f) participă la realizarea acţiunii de sponsorizare prin întocmirea scrisorilor de sponsorizare;
g) asigură cel puţin 10 personalităţi publice naţionale pentru participarea la acţiunile de plantare.
Art.5. Programarea activităţilor
Acţiunile Părţilor pentru aducerea la îndeplinire a obiectului asocierii ce se vor desfăşura în anul
2008 sunt, după cum urmează:
------------- octombrie – semnarea documentele necesare realizarii asocierii;
------------- octombrie– filmări şi documentare pe teren, întocmirea şi expedierea scrisorii de
sponsorizare, întocmirea hărţilor GIS, lansarea comenzilor de grafică şi layout-uri;
--------------octombrie – conferinţa de presă în judeţ, activitate de sponsorizare, pregătiri,
logistică, evaluarea stadiilor organizatorice;
------------ octombrie – finalizarea materialelor publicistice, stadii de lucru, optimizări;
------------- octombrie – începe campania pe Realitatea Tv;
-------------octombrie – începe plantarea, conform calendarului agreat de comun acord de catre
Părţi.
Art.6. Reglementarea drepturilor de autor
6.1. Toate programele de televiziune/emisiunile ce se vor realiza de la şi în contextul acţiunilor
de împădurire vor fi exploatate exclusiv de către Realitatea Media.
6.2. Toate drepturile de autor, reglementate de art. 13 si de art. 1063 din Legea nr. 8/1996 asupra
programelor de televiziune/emisiunilor aparţin exclusiv Realitatea Media S.A.
Art.7. Modificarea Acordului de asociere
7.1 Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adiţional numai prin
acordul părţilor.
7.2 Părtile vor adapta Acordul de asociere corespunzător noilor reglementări legale intervenite
ulterior încheierii actului şi care îi sunt aplicabile.
Art.8. Incetarea Acordului de asociere
Prezentul act incetează:
a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, cu condiţia îndeplinirii integrale de către Părţi a
obligaţiilor contractuale;
b) prin acordul expres si neechivoc al Părţilor concretizat într-un document scris.
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Denuntarea unilaterală este acceptată în cazul în care una din Părţi nu îşi poate îndeplini oricare
dintre obligaţiile sale din cauze de forţă majoră pe o perioadă mai mare de 30 de zile.
Art.9. Dispoziţii finale
9.1 Prezentul Acord şi documentele întocmite, ale căror forme sunt ataşate ca Anexe şi Acte
Adiţionale sau la care se face referire vor constitui întregul parteneriat între Părţi privind acţiunile
avute în vedere şi vor înlocui toate negocierile, înţelegerile şi acordurile anterioare.
9.2. Părţile şi/sau reprezentaţii legali ai acestora declară că au puterea şi autoritatea de a semna şi
executa acest Acord, precum şi de a duce la îndeplinire obligatiile asumate prin acesta. Acest
Acord a fost aprobat şi încheiat în mod valabil de către Părţi şi reprezintă o obligaţie valabilă şi
fermă a acestora, conform prevederilor sale.
9.3. In cazul în care Părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său.
9.4. Dacă orice prevedere a prezentului Acord se dovedeşte a fi ilegală, nevalabilă sau imposibil
de fi pusă în executare conform legilor prezente sau viitoare intrate în vigoare pe durata
Acordului:
a) în locul unei astfel de prevederi ilegale, nevalabile sau imposibil de fi pusă în executare, se va
adăuga, prin înţelegerea Părţilor, ca parte a prezentului Acord o prevedere similară ca şi conţinut
cu prevederea ilegală, nevalabilă sau imposibil de fi pusă în executare pe cât posibil şi legal;
b) legalitatea, valabilitatea şi posibilitatea de a pune în executare celelalte prevederi nu vor fi
afectate sau diminuate.
Consiliul Judetean Neamt

Regia Nationala a Padurilor Romsilva

Vasile Pruteanu

Nicolae Dorel Oros

Presedinte

Consiliul Local al Municipiului Roman
Laurentiu Dan Leoreanu
Primar

Consiliul local al comunei Doljenesti
Cojocaru Gheorghe

Director General

S.C. Realitatea Media S.A.
Catalin Popa
Director Executiv

Mihnea Vasiliu
Director General Adjunct

Primar
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