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                        Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 154 din 24.07.2019 

 
       Municipiul     Club Sportiv           Centrul de Transfuzie Sanguină 
 Roman          Municipal Roman         Piatra-Neamț 
      
 
  

          ACORD DE ASOCIERE 
 
 

 I. PĂRȚILE  ASOCIERII 
 1.1 Municipiul Roman, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă nr. 1, județul 
Neamț, CIF 2613583, reprezentat prin dl. Lucian-Ovidiu Micu, primar,  
și 
 1.2 Club Sportiv Municipal Roman, cu sediul în Municipiul Roman, Piaţa 
Roman-Vodă nr.1, Etaj II, camera 62, judeţul Neamţ, cod fiscal: 35364691, 
telefon/fax: 0233.734.367, adresa e-mail csmroman@primariaroman.ro, reprezentat 
prin dl. Constantin-Costea Cudalb, director, 
și 
 1.3 Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț, cu sediul în Piatra 
Neamț, Bulevardul Traian 5, CUI 4145373, reprezentat legal prin dna. dr. Marin 
Victoria, director. 
 

 II. OBIECTUL ASOCIERII 
Obiectul asocierii îl constituie colaborarea Municipiului Roman cu Club Sportiv 

Municipal Roman și cu Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț, în 
vederea derulării campaniei de donare de sânge  intitulată „Romașcanii salvează 
vieți!”, în perioada 1-31 august a fiecărui an, la sediul Punctului fix de recoltare 
Roman din cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgență 
Roman. 

 
           III. DURATA ASOCIERII 
    Acordul de parteneriat se încheie pe o durată de 5 ani, începând cu data semnării 
acestuia.  

 
   IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

 4.1. Obligațiile Municipiului  Roman: 
a. Să ofere sprijin în organizarea campaniei de donare de sânge și totodată de 

conștientizare a nevoii permanente de produse sanguine din unitățile medicale, 
nevoie care poate fi acoperită doar prin efortul tuturor cetăţenilor.  

b. Să promoveze activitățile desfășurate în cadrul campaniei de donare de 
sânge; 

c. Să realizeze o bază de date cu angajați ai instituției dornici să doneze sânge. 
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d. să asigure tipărirea cardurilor de acces la ștrandul din interiorul Complexului 
Sportiv și de Agrement ”Moldova” pentru toți donatorii din cadrul campaniei, aceștia 
având dreptul la 3 intrări gratuite. 

 
 4.2. Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman: 

a. să asigure accesul gratuit tuturor donatorilor care se prezintă la  Punctul fix 
de recoltare Roman, în cadrul perioadei de derulare a campaniei, pe baza cardurilor 
de acces valabile pentru 3 intrari la ștrandul din interiorul Complexului Sportiv și de 
Agrement ”Moldova”. 

b. să ofere suport  pentru promovarea campaniei de donare de sânge. 
 
  4.3. Obligațiile Centrul de Transfuzie Sanguină Piatra-Neamț: 

  a. să ofere suportul pentru derularea campaniei de donare de sânge  intitulată 
„Romașcanii salvează vieți!”; 
  b. să asigure publicitatea necesară campaniei, prin toate mijloacele mass-
media, cu nominalizarea Consiliului Local, Primăriei municipiului Roman și a Club 
Sportiv Municipal Roman; 
 c. să asigure logistica și resursa umană necesară pentru buna desfășurare a 
campaniei. 

 
        V. ÎNCETAREA ASOCIERII 
 Asocierea încetează în următoarele situații: 

 a. expirarea duratei de asociere 
 b. hotărârea comună a membrilor asociați; 
 c. hotărârea definitivă și  irevocabilă a unei instanțe judecătorești; 
 d. denunțarea unilaterală de către unul dintre membrii asociați, cu un preaviz de 
30 de zile; 
 e. alte cauze prevăzute de lege. 
 
 VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR  
  6.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 
execute întocmai și întru totul cu bună credință. 
 6.2. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării 
acestui acord. 
 

VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  
7.1. 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  
 8.1. Completările și modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile și 
opozabile părților decât dacă sunt făcute prin acte adiționale semnate de către ambii 
asociați. 
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 8.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte 
unul pentru fiecare membru asociat. 

 

      
 
     Municipiul         Club Sportiv              Centrul de Transfuzie Sanguină 
        Roman                M unicipal Roman         Piatra-Neamț 
 
        Primar,           Director,                 Director,      
Lucian-Ovidiu Micu             Constantin-Costea Cudalb                   Victoria Marin 
 
 
 

  Secretar general,               Contabil Şef,      
Gheorghe Carnariu       Tatiana Nicoleta Dănilă            
 
 
 

    Director Economic,           Serviciu Baze Sportive  
Ciprian-Dorin Alexandru   Mihai CRISTEA 
 
 
 
   Director executiv, 

   Direcția Jurid ică și  
 Administrație Publică 

      Camelia Rusu 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.______/_____________  Nr._______/____________    Nr._______/_____________ 


