
 
              Anexa la H.C.L. nr. 263 din 26.11.2018 

Pagină 1 din 2 
 

 

CONTRACT DE COLABORARE 
Încheiat astazi …. ………. 

 
 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 
 

Municipiul Roman, cu sediul administrativ în Piața Roman-Vodă nr. 1, identificat 
cu CIF 2613583, prin reprezentant legal Primar Lucian-Ovidiu Micu, în calitate de 
colaborator prim, și  

1. SC MIVAL STUDIO PRODUCTION SRL, cu sediul în Roman, str. Smirodava, 
bl. 4, sc. C, ap. 39, identificat cu cod unic 36362451, înregistrat în Registrul 
comerțului sub nr.  J27/675/2016, în calitate de colaborator secund 

au convenit să încheie prezentul contract de parteneriat: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Art. 1 Obiectul prezentului contract este colaborarea părților în organizarea 
evenimentelor colaboratorului prim în ceea ce privește evenimentele de interes public 
din municipiul Roman și realizarea de campanii de promovare a imaginii 
municipiului Roman. 
 

III.  OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
  

Art. 2. (1) SC MIVAL STUDIO se obligă să realizeze, în mod gratuit,  pentru 
Municipiul Roman următoarele:  
1. Servicii foto la cea mai mai înaltă calitate, conform reglementărilor tehnice si 

legale în vigoare în termenele stabilite; 
2. Producţie documentare (materiale de arhivă, fotografii/video-uri) ce au drept 

scop promovarea imaginii municipiului Roman pe plan național; 
3. Producție film „Municipiul Roman, la centenar” ce se va difuza pe 1 decembrie 

2018, cu prilejul Zilei Naționale a României; 
4. Producții video de prezentare și promovare a orașului la solicitarea 

colaboratorului prim. 
5. SC MIVAL STUDIO nu are dreptul, fără acordul scris al Municipiului Roman, 

de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada 
de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile 
contractuale. 

 
(2) Municipiul Roman  se obligă să asigure cadrul necesar pentru asigurarea 
condiţiilor de lucru pentru SC MIVAL STUDIO (să faciliteze posibilitatea de 
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filmare în spaţiile unde intrarea necesită o anumită autorizare din partea 
municipalităţii) 
 

Art. 3. Ambii colaboratori trebuie să contribuie la realizarea proiectului în 
modalităţile prevăzute în prezentul acord de parteneriat. 

 Art. 4. Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze reciproc 
asupra stadiilor privind evoluţia proiectului. 

        
IV. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art. 5. Prezentul contract de colaborare este valabil până la data de 31.12.2018, cu 
psosibilitatea prelungirii acestuia, prin act adițional, în condițiile avute în vedere la 
încheierea prezentului contract. 

Art. 6. Încetarea contractului se face la data încheierii duratei acestuia sau la 
inițiativa oricărei părţi, cu un preaviz de 15 zile în situații deosebite. 
 

V. CLAUZE FINALE 
 

Art. 7. Procedura de lucru în cazul sesizărilor, are la bază contactul direct între 
parteneri realizat sub orice formă (fax, telefon, adresă scrisă, etc.).  
           Art. 8. Neîndeplinirea de către oricare din parteneri a obligațiilor asumate dă 
dreptul celuilalt partener să sisteze colaborarea. 

Art. 9. Modificarea prezentului accord se face numai cu acordul părților 
semnatare sub forma unui act adițional la prezentul Acord de parteneriat. 

Art. 10. Eventualele litigii care s-ar putea ivi pe perioada desfășurării 
prezentului Acord de parteneriat se va rezolva pe cale amiabila. 
 

Prezentul acord a fost încheiat astăzi ……….., în 2 exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
              
           Municipiul  Roman                                             SC MIVAL STUDIO 
                      Primar                                                            Valentin Trifan             
       Lucian-Ovidiu Micu                                  

 
 

         Secretarul mun. Roman,  
       Jr. Gheorghe Carnariu 
              
 
          Director D.J.A.P., 
         C.j. Camelia Rusu 


