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ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR ŞI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA 

    

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, 

strada Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț, cod de înregistrare fiscală 2612839, 

reprezentat prin domnul Ionel ARSENE – președinte,  

 Municipiul Roman, cu sediul în municipiul Roman, Piaţa Roman - Vodă nr.1, județul 

Neamț, cod de inregistrare fiscală 2613583, reprezentat prin domnul Lucian Ovidiu MICU– 

primar  

şi 

Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR), cu sediul în 

Bucureşti, Str. Ghiocei nr.30, Sector 2, cod de înregistrare fiscală 8970690, reprezentată prin 

domnul Mihai OGRINJI – preşedinte. 

  
II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul asocierii îl constituie organizarea evenimentelor culturale, turistice, 

educaţionale în scopul creşterii atractivităţii judeţului Neamţ ca destinaţie turistică, precum și 

creșterea notorietății obiectivelor turistice de interes ale județului, în vederea creşterii 

numărului de vizitatori/turişti şi dezvoltarea economico-socială a zonei, cu ocazia organizării 

evenimentului „Gala Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România 2019” - 

„Turismul, de la relaxare, act cultural şi social la profit economic”, în perioada 9-11 mai 2019. 

 

 



III. DURATA ASOCIERII 

Acordul de asociere intră în vigoare de la data semnării de către toate părțile și 

produce efecte până la data de 31 iulie 2019. 

     

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

4.1. Obligațiile Consiliului Județean Neamț: 

Asigură cheltuielile pentru serviciile de cazare şi masă ale participanţilor la 

eveniment, în limita sumei de 19.900 lei, astfel: 

 Servicii de cazare: 15 camere duble x 2 nopţi, la hotel sau pensiune în 

municipiul Roman; 

 Servicii de masă: prânz în zilele de 9, 10 şi 11 mai 2019, cină în data 

de 9 mai 2019 şi dineu oficial în data de 10 mai 2019.   

 

     4.2. Obligațiile Municipiului Roman:  

a. Asigură cheltuielile pentru:  

 realizarea a două bannere şi 10 afişe de promovare a evenimentului, 

în limita sumei de 2.300 lei; 

 organizarea şi desfăşurarea conferinţei de presă pentru anunţarea 

evenimentului, în limita sumei de 1.000 lei; 

 transportul intern pentru vizita de documentare în Roman şi deplasare 

de la spaţiul de cazare la Primărie, în limita sumei de 1.700 lei. 

b. Pune la dispoziţie, pentru trei zile, Sala de festivităţi a Primăriei Municipiului 

Roman, în vederea desfăşurării unor activităţi din cadrul evenimentului, 

inclusiv logistică, sonorizare, staff tehnic. 

4.3. Obligațiile Asociaţiei Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România: 

a. Asigură cheltuielile pentru: 

 deplasarea participanților la eveniment pe ruta  Bucureşti – Roman –Târgu 

Neamţ - Bucureşti, în limita sumei de 4.500 lei; 

 premiile speciale ale Galei, în valoare totală de 1.200 lei; 

 realizarea diplomelor, în limita sumei de 500 lei. 

b. Stabilirea persoanelor şi entităţilor care vor fi premiate.  

c. Selectarea participanţilor pentru Gala AJTR 2019.  

d. Promovarea pre-eveniment în presa naţională a Galei AJTR 2019. 

e. Asigurarea comunicărilor pentru Simpozionul „Cultură, credință, ospeție - 

sinergii turistice profitabile”.  

f. Organizarea Galei de premiere (scenariu, prezentare, diplome). 

g. Diseminarea evenimentului prin  publicarea şi difuzarea ştirilor, reportajelor şi 

interviurilor  pe următoarele canale media: revista “România Pitorească”, TVR 1, 



TVR Iaşi, TVR 3, Radio Iaşi, presadeturism.ro, Agerpres, revista “Vacanţe la 

ţară”, Radio România Internaţional.   

 

V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 

5.1. Prezentul înscris servește interesului comun al părților care se obligă să-l execute 

întocmai și întru totul cu bună credință. 

5.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui 

acord. 

5.3. Toate părțile își asumă întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale și în 

raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse părților, pe perioada 

derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului.  

5.4. Partenerii își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate din culpa lor terților, 

organismelor care participă la derularea acordului, cât și contractanților, pe tot parcursul 

derulării acordului. 

5.5. Partenerii răspund pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și corectitudinea tuturor 

documentelor, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 

 

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului 

acord nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de 

drept comun competente. 

 

VII. CLAUZE FINALE 

7.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și opozabile părților 

decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către toți asociații. 

7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ                                            MUNICIPIUL ROMAN 
                                                                                                         
 

 

ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR ŞI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA 


