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Anexă la H.C.L. nr. 237 din 17.11.2016 

 

 

 

 

 

ACORD DE COLABORARE 

încheiat astăzi                                  2016 

I. PĂRŢILE  

1.1. Asociația Culturală Euro Est Alternativ (A.C.E.E.A.), cu sediul social în Str. 

Veronica Micle, nr. 20, Bl. M6, sc. D, ap. 190, București, Sector 1, Aut: 14653/299/2007, 

CUI: 22539805, cont RO89BTRLRONCRT0V00053801, deschis la Banca Transilvania, 

reprezentată prin Radu Zărnescu, Secretar General și Manager al Organizației, tel. 0731-

342.275, adresa e-mail: raduzarnescu@rocketmail.com, în calitate de organizator al 

evenimentului, denumită în continuare Prestator 

şi 

1.2. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman Vodă nr. 1, judeţul 

Neamț, cod fiscal 2613583, tel. 0233-741.651; fax 0233-741.604, adresa e-mail:  

cts@primariaroman.ro reprezentat prin dl. Primar Laurențiu Dan Leoreanu, în calitate de 

co-organizator al evenimentului,  denumit în continuare Beneficiar . 

 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE 

2.1. Prin prezentul acord, Prestatorul se obligă să realizeze în cadrul evenimentului 

„FESTIVALUL CULINAR ROMÂNESC”, organizat în perioada 1–2 decembrie 2016, 

o serie de manifestări cultural-artistice și de gastronomie tradițională românească, conform 

anexei nr. 1, în Piața Roman-Vodă, pe terenul pus la dispoziţie de Beneficiar, conform 

Planului de situație, Anexa 2 la prezentul Acord, cu respectarea măsurilor de prevenire și 

stingere a incendiilor.  

De asemenea, Prestatorul va amplasa standuri în spațiul indicat de Beneficiar, în vederea 

realizării demonstrațiilor culinare, comercializării produselor alimentare tradiționale, a 

băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, a produselor nealimentare și pentru sesiuni de 

degustări, o scenă mare pentru spectacole (100 mp) și scenă mică pentru „Live Cooking 

Show” (24 mp) precum și un spațiu special amenajat pentru „Muzeul Tradițiilor Culinare 

Românești”, diverse expoziții. 

2.2. Beneficiarul se obligă să emită autorizaţii, fără nici un cost, pentru desfăşurarea 

manifestărilor din cadrul evenimentului „FESTIVALUL CULINAR ROMÂNESC” în 

perioada 1–2 decembrie 2016, respectiv autorizaţii pentru desfacerea şi consumul 

băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, produselor alimentare şi nealimentare, pentru comerţ 

în perimetrul locaţiei, pentru transport camioane, pentru afişaj şi caravana audio stradală, 

închiderea circulaţiei pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. Veronica Micle 

până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea. 

 

BBEENNEEFFIICCIIAARR    PRIMARIA MUN. ROMAN                        

Cod Fiscal   2613583 

Cont Bancar              RO60TREZ49224670220XXXXX 

Banca   Trezoreria Roman 

Telefon   0233-741.651; 0233-741.604 

e-mail   cts@primariaroman.ro 
 

PPRREESSTTAATTOORR    AAssoocciiaațțiiaa  CCuullttuurraallăă  EEuurroo  EEsstt  AAlltteerrnnaattiivv  

Aut:                 14653/299/2007 

CUI:                22539805  

Cont Bancar   RO89BTRLRONCRT0V00053801 

Banca            Banca Transilvania  

Telefon   0744-502.219 

e-mail   viobeti@gmail.com 
Nr.             din                      2016                              Nr.                din                          2016 
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mailto:cts@primariaroman.ro
http://us.mc1613.mail.yahoo.com/mc/compose?to=cts@primariaroman.ro.Daca
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III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE  

3.1. Prezentul Acord de colaborare se încheie pentru perioada 1 - 2 decembrie 2016.  

3.2. Părţile înţeleg că, pentru desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului 

„FESTIVALUL CULINAR ROMÂNESC” în perioada 1-2 decembrie 2016,  

Prestatorul va folosi, începând cu marți 29 noiembrie 2016 de la ora 17,00 până sâmbătă 3 

decembrie 2016, ora 18,00, locaţia pusă la dispoziţie de Beneficiar pentru 

montarea/demontarea echipamentului tehnic şi a întregii logistici şi pentru realizarea 

evenimentului. 

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţiile Prestatorului 

a) Prestatorul se obligă să asigure în cadrul „FESTIVALULUI CULINAR 

ROMÂNESC” în perioada 1–2 decembrie 2016,  conform anexei nr. 1 la prezentul 

Acord, următoarele manifestările cultural-artistice (spectacole de muzică populară, jocuri 

tradiționale cu ansambluri artistice, concerte de muzică ușoară și concerte de fanfară 

militară; demonstrații militare inspirate din istoria militară a României prezentate de 

Asociația „Tradiția militară”; concert oferit de Fanfara Jandarmeriei Române) și de 

gastronomie tradițională românească: 8000 de porții de fasole cu ciolan și cârnați afumați 

oferite publicului spectator; live cooking show-uri; sesiuni de degustare a produselor 

specifice bucătăriei ciobănești românești; sesiuni de degustare a produselor expuse la 

bufetul permanent la standul Mărgăritar (preparate reci și calde); sesiuni de degustare la 

„Cina de Ignat”, sesiuni de degustare a produselor de la „Cantina Socialistă”; degustări de 

vinuri de Cotnari; degustarea produselor de pălincărie „Hanul lui Radu”; sesiuni de 

degustare a preparatelor specifice bucătăriei militare de campanie; sesiuni de degustare a 

preparatelor din bucătăria ungurească; produse de panificație tradiționale românești. De 

asemenea, Prestatorul se obligă să asigure amplasarea atelierului de fierărie veche la forjă, 

standuri cu băuturi fierte, produse tradiționale românești, pictură naivă, somelieri, proiecții 

de filme, panificații, expoziții de costume populare. 

b) Prestatorul se obligă să asigure echipamentul tehnic profesional: scenă mare, scenă 

mică, echipament tehnic de sunet și lumini, ecrane și video-proiectoare, standuri, corturi 

pentru expoziții și organizatori, mese și scaune, ustensile pentru gătit, surse de foc (butelii 

de gaz, cărbuni și lemne), corturi publicitare Mărgăritar, exponate tradiționale pentru 

evenimentul „FESTIVALUL CULINAR ROMÂNESC” în perioada 1–2 decembrie 

2016; 

c) Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute în acord cu profesionalismul şi 

promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa 

artistică şi tehnică; 
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d) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, 

materiale, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, în măsura în care necesitatea 

asigurării acestora este prevăzută în Acord. 

e) Prestatorul se obligă să respecte măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și 

planurile de acțiune aprobate de instituțiile cu atribuții din domeniu, pe toată durata 

desfășurării prezentului Acord. 

f) Prestatorul se obligă să-și asigure paza bunurilor în strictă legalitate, în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr. 333/2003. 

 

4.2. Obligaţiile Beneficiarului 

a) Beneficiarul pune la dispoziţie, în mod gratuit, locaţia stabilită de comun acord în 

exclusivitate (liberă de orice sarcini) pentru evenimentul „FESTIVALUL CULINAR 

ROMÂNESC” în perioada 1–2 decembrie 2016,  fără a putea autoriza alţi comercianţi 

să-şi desfășoare activitatea în incinta perimetrului, această activitate fiind organizată și 

coordonată exclusiv de către prestator; 

b) Beneficiarul va interzice desfăşurarea de orice acte/fapte de comerţ de către alţi 

comercianţi, persoane fizice sau juridice în locaţia destinată desfăşurării evenimentului şi 

în jurul acesteia (exceptând cele deja existente şi autorizate). În cazul în care, din orice 

motive, terţe persoane vor desfăşura acte/fapte de comerţ, Beneficiarul va lua măsuri 

urgente pentru sistarea acestora;   

c) Beneficiarul va asigura Prestatorului, fără costuri, spaţii de publicitate pentru 

promovarea evenimentului (locuri special amenajate pentru afişaj, puncte pentru leaflet-

ing, un panou publicitar în centrul municipiului pentru anunțarea evenimentului); 

d) Beneficiarul se obligă să asigure, în mod gratuit pentru Prestator, serviciile poliţiei 

locale, jandarmeriei, pompierii, ambulanţa, poliţia națională, în conformitate cu disp. Legii 

60/1991. De asemenea, Beneficiarul se obligă să întocmească planurile de acțiune și să 

obțină avizele necesare de la instituțiile cu atribuții din domeniu, respectiv de la Serviciul 

Circulație și I.S.U. Neamț. 

e) Beneficiarul va asigura, în mod gratuit pentru Prestator, minim  5 toalete ecologice în 

locaţie pentru public la locul de desfăşurare a evenimentului, precum şi igienizarea lor în 

fiecare zi; 

f) Beneficiarul se obligă să colecteze, de la locul de desfăşurare al evenimentului, deşeurile 

rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie şi să asigure în acest sens 2   

europubele de 240 L,  20  europubele de 120 L. În acest caz, Beneficiarul va asigura 

salubrizarea în fiecare zi între orele 00.00 şi 06.00 dimineaţa;  

g) Beneficiarul se obligă să asigure, în mod gratuit Prestatorului, curentul electric pentru 

fiecare stand/cort/spațiu expozițional x 5 kW, pentru scena mare 40 kW iar pentru scena 

mică 20 kW; 
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h) Beneficiarul se obligă să asigure, în baza listelor furnizate de Prestator, a autorizaţiilor 

de liberă trecere pentru camioane şi acces în zona evenimentului, pentru transportatorii şi 

furnizorii săi, ce asigură montarea şi demontarea elementelor logistice, cât şi 

aprovizionarea; 

i) Beneficiarul are obligația de a nu aproba și organiza un eveniment similar în apropierea 

zonei care va găzdui evenimentul ce face obiectul Acordului de colaborare. 

 

V. FORŢA MAJORĂ 

5.1. Forţa majoră exonerează de răspundere partea care invocă şi o dovedeşte, părţile fiind 

obligate să-şi notifice reciproc evenimentul considerat forţă majoră, în 48 de ore de la 

începerea acestuia. 

 

VI. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE 

6.1. Prezentul contract încetează după onorarea obligaţiilor contractuale. 

 

VII. LITIGII 

7.1. Orice litigiu decurgând din prezentul Acord se va soluţiona pe cale amiabilă şi, dacă 

acest lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislaţiei româneşti în vigoare. 

Prezentul Acord a fost încheiat astăzi       _____________ 2016, data intrării sale în 

vigoare, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având valabilitate 

până la stingerea oricăror obligaţii dintre părţi asumate prin prezentul Acord de colaborare. 

 

               PRESTATOR                                                          BENEFICIAR 

Asociația Culturală Euro Est Alternativ                     MUNICIPIUL ROMAN   

Secretar General și Manager al Organizației,              Primar,                                                                                                

                  Radu Zărnescu             Laurențiu Dan Leoreanu       

 

          Secretar 

          Gheorghe Carnariu 

 

            Director Economic                                                                     

                Ciprian Dorin Alexandru 

 

       

             Șef  Birou Juridic Contencios 

                                                                                                     Corina Popa 

 

                        Șef B.O.E.S.M.M. 

                Mihai Bîrjovanu 



Anexa nr. 1 la Acordul de Colaborare cu Asociația Culturală Euro Est Alternativ 

(A.C.E.E.A.) 
 

PROGRAMUL EVENIMENTULUI „FESTIVALUL CULINAR ROMÂNESC” 

 

01.12.2016 
10,00-13,00 - PARADA MILITARĂ, DEPUNEREA DE COROANE 

14,00-15,00 - DESCHIDEREA OFICIALĂ A PROGRAMULUI EVENIMENTULUI 
14,00-15,00 - DEGUSTAREA A 8000 DE PORȚII DE FASOLE CU CIOLAN 

14,00-15,00 - ANSAMBLUL CASEI DE CULTURĂ ROMAN, „PLAI MOLDOVENESC” 
15,00-15,40 - PROGRAM ARTISTIC- ȘTEFAN ENĂȘEL 

15,00-16,00 - LANSAREA „PĂLINCĂRIEI” 

15,00-16,00 - DEMONSTRAȚII DE CARMANGERIE TRADIȚIONALĂ (CÂRNAȚI, TOBĂ, LEBER) 
16,00-17,00 - ANSAMBLUL „CODRII NEAMȚULUI”  

16,00-17,00 - PREZENTARE DE VINURI COTNARI, DEGUSTARE DE VINURI 

17,00-18,00 - PROGRAM ARTISTIC GHIȚĂ DANDU 
17,00-18,00  DEMONSTRAȚII DE PANIFICAȚIE (PLĂCINTE ȘI COZONACI) 

17,00-18,00 -  GASTRO SHOW CU DEGUSTARE PE GRĂTARUL GOLIATH, DEGUSTĂRI DE VIN FIERT 

18,00-19,00 - ANSAMBLUL „CODRII NEAMȚULUI” 

18,00-19,00 - PARADA SOMELIERILOR 

18,00-19,00 - INAUGURAREA EXPOZIȚIEI DE DULCIURI TRADIȚIONALE „MĂRGĂRITAR” 
19,00-19,40 - PROGRAM ARTISTIC- SIMONA MANOLACHE 

19,40-20,00 - ANSAMBLUL ARTISTIC „ARETI”- DANSUL POPOARELOR 
19,00-20,00 - DEGUSTĂRI POMANA PORCULUI, DEGUSTĂRI COASTE DE PORC LA GRĂTAR 

20,00-21,00 -  LIVE COOKING SHOW BY ROBERT RAINFORD 

 

02.12.2016 
11,00-12,00 - ANSAMBLUL „TOPORAȘUL” 

11,00-12,00 - GASTRO SHOW DE PANIFICAȚIE TRADIȚIONALĂ 
12,00-12,30 - ASOCIAȚIA „TRADIȚIA MILITARĂ” 

12,00-12,30 - LANSAREA PROȚAPULUI „TAURUS”, DEGUSTĂRI DE DESERTURI ȘI PRĂJITURI 

TRADIȚIONALE 

12,30-13,30 - ANSAMBLUL „FLORICICĂ DE LA MUNTE”,  

12,30-13,00 - DEGUSTARE TOCHITURĂ MOLDOVENEASCĂ 
14,00-15,00 -  ORCHESTRA JANDARMERIEI (CONCERT DE MUZICĂ MILITARĂ),  

14,00-15,00 -  DEMONSTRAȚII DE PANIFICAȚIE (PLĂCINTE ȘI COZONACI) 

14,00-15,00 - DEGUSTARE LA STANDUL BUCĂTĂRIEI SOCIALISTE BY GIGI FEDELEȘ 
15,00-16,00 - ANSAMBLUL „DOINA CEAHLĂULUI”, 

15,00-16,00 - DEMONSTRAȚII DE CARMANGERIE TRADIȚIONALĂ 
15,00-16,00 - GASTRO SHOW DE BUCĂTĂRIE MILITARĂ, DEGUSTĂRI DE VINURI 

16,00-16,30 -  ASOCIAȚIA „TRADIȚIA MILITARĂ” 

16,00-16,30 -  DEGUSTARE DE GULAȘ ARDELENESC 
16,30-17,30 - ORCHESTRA JANDARMERIEI (CONCERT DE MUZICĂ POPULARĂ) 

16,30-17,30 - DEGUSTARE PIEPT DE PORC FIERT ÎN ZEAMĂ DE VARZĂ MURATĂ, JUMĂRI DIN PORC 

17,30-18,30 - DIN BUCĂTĂRIILE ETNIILOR- GASTRO SHOW, DEGUSTARE DE CÂRNAȚI 
TRADIȚIONALI, DEGUSTARE ȚUICĂ FIARTĂ 

18,30-19,30 - ORCHESTRA JANDARMERIEI (CONCERT DE MUZICĂ JAZZ) 
18,30-19,30 - DEGUSTARE VIN FIERT 

19,30 - DEGUSTĂRI POMANA PORCULUI, DEGUSTARE DE PĂLINCĂ CU MIERE DE ALBINE 



Anexa nr. 2 la Acordul de Colaborare cu Asociatia Culturala Euro Est Alternativ (A.C.E.E.A.)


