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Anexa la H.C.J. nr. ____ din __.__.2021                       Anexa la H.C.L. nr. 148 din 30.06.2021 

 

 

 

 

ACORD DE ASOCIERE 

 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 

 1. Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, strada 

Alexandru cel Bun, nr. 27, județul Neamț, reprezentat prin domnul Ionel ARSENE – președinte, 

2. Comuna Gherăești, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Gherăești, comuna 

Gherăești, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Pavel BEREȘOAE - primar, 

3. Comuna Săbăoani, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Săbăoani, comuna 

Săbăoani, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul  Florin VÎRGĂ - primar, 

4. Comuna Cordun, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Cordun, comuna Cordun, 

judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Adrian CIOBANU - primar, 

5. Municipiul Roman, prin Consiliul Local, cu sediul în municipiul Roman, judeţul Neamţ, 

reprezentat prin domnul Leonard ACHIRILOAEI  - primar, 

6. Comuna Horia, prin Consiliul Local, ce sediul în localitatea Horia, comuna Horia, județul 

Neamț, reprezentat prin domnul Ioan-Cristian BACIU – primar, 

7. Comuna Trifești, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Trifești, comuna Trifești, judeţul 

Neamţ, reprezentat prin domnul Dan-Marian LUPU – primar, 

8. Comuna Secuieni, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Secuieni, comuna Secuieni, 

judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul Vasile IVANCEA – primar, 

9. Comuna Moldoveni, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Moldoveni, comuna 

Moldoveni, judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul  Ioan – Marcel BÎRJOVEANU – primar și 

10. Comuna Bahna, prin Consiliul Local, cu sediul în localitatea Bahna, comuna Bahna, 

judeţul Neamţ, reprezentat prin domnul  Gheorghe PĂTRAȘCU – primar.  
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Context: 

Camino de Santiago reprezintă un drum milenar care atrage pelerini din toată Europa, 

ajungând în 2018 la peste 320.000 de pelerini, din 160 de țări și având ca punct terminus localitatea 

Santiago de Compostela, capitala regiunii Galicia, din nord-vestul Spaniei, în a cărei catedrală se află 

rămășițele pământești ale apostolului Iacob, alături de fratele său Ioan evanghelistul și de Petru, 

primul episcop al Romei. Din 1987, Camino de Santiago a căpătat statutul de Itinerar Cultural 

European, fiind o rețea de drumuri ce împânzește întreg continentul, localitățile de pe traseu având 

posibilitatea de a accesa inclusiv fonduri europene, în vederea îmbunătățirii infrastructurii destinate 

pelerinajului. 

În partea de est a continentului, drumul de pelerinaj propus va porni de la Iași, extremitatea 

răsăriteană a traseului, circuitul urmând să străbată județete Iași, Neamț și Bacău, trecând apoi munții 

în Transilvania, prin județul Covasna. Localitățile din județul Neamț ce vor fi străbătute de circuitul 

propus sunt următoarele: Gherăești, Săbăoani, Simionești, Cordun, Roman, Cotu Vameș, Horia, 

Trifești, Giulești, Butnărești, Secuieni, Moldoveni, Hociungi, Broșteni, Bahna, Bahnișoara și Izvoare. 

Prin crearea acestui traseu de pelerinaj, se va demara realizarea sectorul românesc al Camino de 

Santiago, intitulat Camino de România, acțiune cu un profund impact în plan social și cultural, 

contribuind astfel și la dezvoltarea localităților aflate pe acest traseu.  

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 

Obiectul acordului de asociere îl constituie marcarea traseului de pelerinaj Camino de 

România care va străbate județul Neamț prin partea de est, făcând legătura între județul Iași și județul 

Bacău, pornind în partea de nord din localitatea Gherăești, comuna Gherăești și coborând în sud, 

până în localitatea Izvoare, comuna Bahna. Traseul se încrie în rețeaua mai largă propusă de 

Asociația Prietenilor Camino de Santiago, de peste 1000 km, a Camino-ului de România, care 

pornește de la Iași, străbate județele Iași, Neamț și Bacău și trece munții în Transilvania prin județul 

Covasna. 

Traseul de pelerinaj Camino de România propus a se realiza pe raza județului Neamț este 

următorul: 

Limita județului Neamț cu județul Iași (localitatea IUGANI) - DC 52 – GHERĂEȘTI – DC 52 – 

SĂBĂOANI (DJ 207B) – DJ 207B  – SIMIONEȘTI – DJ 207B – CORDUN – DJ 207 B- ROMAN – E 

85 – COTU VAMEȘ – DJ 207C - HORIA – DJ 157 – TRIFEȘTI - DJ 157 – GIULEȘTI – DC 87 – 

BUTNĂREȘTI – DC 87 – SECUIENI – DJ 158 – MOLDOVENI – DJ 158 – HOCIUNGI – DJ 159B – 

BROȘTENI – DJ 159B – BAHNA – DJ 159B – BĂHNIȘOARA – DJ 159B- IZVOARE – DJ 159 – limita 

județului Neamț cu județul Bacău (localitatea RACOVA). 

Prin semnarea prezentului acord de asociere, părţile îşi manifestă susținerea cu privire la 

obiectivele şi măsurile propuse pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul 

Neamț, care conţine următoarele activităţi:  
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➢ marcarea și întreținerea traseului; 

➢ promovarea traseului,  

Descrierea traseului de pelerinaj Camino de România de pe raza judeţului Neamţ și 

obiectivele culturale de pe traseu sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul acord de asociere.  

Marcarea traseului pe raza judeţului Neamţ se va realiza utilizând simbolurile şi tipurile de 

marcaje precizate în Manualul de identitate vizuală valabil pentru întregul traseu de pelerinaj 

european și anexele nr.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 2.6 ale acordului de asociere. Activitatea de 

marcare cuprinde atât aplicarea indicatoarelor de semnalizare a traseului, cât şi a celor de informare 

a pelerinilor privind caracteristicile traseului (lungime, accesibilitate, etc) precum și obiectivele ce pot fi 

vizitate în localitățile de pe traseu.  

Marcarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț se va realiza pe 

partea stângă a arterelor de circulație, în direcția de mers a pelerinilor, respectiv dinspre 

județul Iași spre județul Bacău. Marcarea pe partea dreaptă se va realiza numai în cazuri 

excepționale, când nu există posibilitatea de înscriere pe partea stângă.   

Pentru o marcare uniformă a traseului de pe raza județului Neamț este necesar ca toți 

partenerii să respecte dimensiunile indicatoarelor/marcajelor și să le confecționeze din același tip de 

material. 

Materialele necesare marcajului și activitatea propriu-zisă de marcare a traseului se vor 

achiziţiona și realiza de către autoritățile publice locale ale căror teritorii vor fi străbătute de traseu.  

În scopul realizării marcajului traseului de pelerinaj de pe teritoriul pe care îl administrează, 

fiecare asociat semnatar se poate asocia cu alte entităţi interesate în realizarea proiectului. 

Întreținerea traseului de pelerinaj va fi asigurată de autoritățile publice care administrează 

teritoriile străbătute de traseu și se va realiza ori de câte ori este nevoie. 

Promovarea traseului se va realiza prin intermediul fotografiilor și materialelor video - clipuri, 

filme de scurt metraj, precum și realizarea de materiale tipărite – hărţi, reviste, broşuri, ghiduri, 

pliante, flyere, diplome, afişe și alte tipuri de materiale plastifiate/laminate care să poată fi postate în 

diverse locații sau distribuite celor interesaţi direct de pe traseu, prin punctele/centrele de informare 

turistică şi la diferite evenimente, cât şi în mediul online: site-uri, pagini de facebook, aplicaţii mobile, 

etc. 

Promovarea traseului de pelerinaj este o activitate permanentă, care se va desfășura pe 

toată durata de existență a traseului și va fi desfășurată de toți asociații semnatari ai prezentului 

acord, prin mijloacele de promovare pe care le dețin și/sau cu altele nou create în acest scop. 

 

III. DURATA ASOCIERII 

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

pe durata existenței traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț.  
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Marcarea traseului și realizarea primului set de materiale de promovare se vor finaliza până la 

data de 30 septembrie 2021. 

 

 

IV. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚILOR 

Prin semnarea prezentului Acord de asociere, părțile îți exprimă acordul cu privire la 

obiectivele și măsurile propuse pentru realizarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul 

Neamț.  

Părțile vor sprijini înființarea, marcarea și întreținerea traseului, vor promova și vor contribui la 

sustenablitatea pe termen lung a acestuia, conform prevederilor prezentului acord. 

4.1 Obligațiile Județului Neamț, prin Consiliul Județean  

a. Să sprijine dezvoltarea traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț. 

b. Să realizeze din surse proprii, prin contractarea serviciilor cu agenți economici, acțiunile de 

realizare a materialelor de promovare, respectiv: realizarea de fotografii și materiale video - 

clipuri, filme de scurt metraj, precum și realizarea de materiale tipărite – hărţi, reviste, broşuri, 

ghiduri, pliante, flyere, afişe și alte tipuri de materiale plastifiate/laminate, precum și orice alte 

materiale care se dovedesc a fi necesare pentru promovarea traseului de pelerinaj. 

c. Să sprijine prin propria activitate și contribuție distribuirea materialelor de promovare a 

traseului de pelerinaj în locaţiile ce vor fi stabilite pe traseu, prin punctele/centrele de 

informare turistică, prin intermediul partenerilor din prezentul acord, cât şi în mediul online: 

site-uri, pagini de facebook, aplicaţii mobile, etc.  

d. Să inițieze și să finanțeze acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de 

pelerinaj, promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

e. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.2 Obligațiile Comunei Gherăești, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț pe teritoriul 

comunei Gherăești. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.3 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea  traseului.  

c. Să întrețină traseul de pelerinaj marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.3 Obligațiile Comunei Săbăoani, prin Consiliul local 
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a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Săbăoani. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.4 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea  traseului.  

c. Să întrețină traseul de pelerinaj marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.4 Obligațiile Comunei Cordun, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Cordun. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.5 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.5 Obligațiile Municipiului Roman, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul municipiului Roman. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.6 la acord, 

pentru segmentul de pe raza municipiului pe care îl administrează și să realizeze marcarea 

traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.6 Obligațiile Comunei Horia, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Horia. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.7 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea traseului. 

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 
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e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.7 Obligațiile Comunei Trifești, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Trifești. 

b. Să achiziționeze/realizeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.8 

la acord, pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea 

cu forțe proprii și/sau voluntari.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.8 Obligațiile Comunei Secuieni, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Secuieni. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.9 la acord, 

pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.9 Obligațiile Comunei Moldoveni, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Moldoveni. 

b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.10 la 

acord, pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea 

traseului.  

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

4.10 Obligațiile Comunei Bahna, prin Consiliul local 

a. Să sprijine dezvoltarea rutei de pelerinaj pe teritoriul comunei Bahna. 
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b. Să achiziționeze materialele necesare semnalizării traseului, precizate în anexa nr.11 la 

acord, pentru segmentul de pe raza comunei ce o administrează și să realizeze marcarea 

traseului.   

c. Să întrețină traseul marcat. 

d. Să promoveze traseul de pelerinaj pe site-ul propriu și prin alte mijloace de promovare pe care 

le deține sau pe care le crează în acest scop. 

e. Să participe la acțiuni de promovare a traseului de pelerinaj (ex. lansarea rutei de pelerinaj, 

promovarea rutei în cadrul târgurilor de turism, etc). 

f. Să contribuie la sustenabilitatea pe termen lung a proiectului. 

 

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. Fiecare parte 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 unul 

altuia sau terților care participă la implementarea acordului, pe tot parcursul derulării acordului sau ca 

o consecință a derulării acordului. 

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

documentelor, în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord. 

5.6. Fiecare partener este direct și pe deplin răspunzător de obținerea prealabilă a tuturor 

avizelor și autorizațiilor necesare marcării traseului de pelerinaj Camino de România – Județul Neamț 

pe raza teritoriului pe care îl administrează, precum și a modului de desfășurare a activităților 

asumate ca obligații prin prezentul acord. 

 

VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

6. 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. 
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7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 10 (zece) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

 

         JUDEȚUL NEAMȚ,                                                 

 

COMUNA GHERĂEȘTI, 

 

COMUNA SĂBĂOANI,  

 

COMUNA CORDUN, 

 

MUNICIPIUL ROMAN, 

 

COMUNA HORIA, 

 

COMUNA TRIFEȘTI, 

 

COMUNA SECUIENI, 

 

COMUNA MOLDOVENI, 

 

COMUNA BAHNA 

 

                         Ionel ARSENE                                                                     Dragoş CHITIC 

                                        
         
                 


