Anexa la H.C.L. nr. 126 din 30.05.2018
BENEFICIAR MUNICIPIUL ROMAN

PRESTATOR SC CREATIV ERA SRL

Cod Fiscal

2613583

Cod Fiscal

RO35759756

Cont Bancar

RO08TREZ24A675000203030X

Cont Bancar

RO15 RZBR 0000 0600 1846 4267

Banca

Trezoreria Roman

Banca

Raiffeisen BANK

Telefon

0233-741.651; 0233-741.604

Telefon

0774-022.826

e-mail

evenimente@primariaroman.ro

e-mail

office.creativera@gmail.com

Nr._________/___________________

Nr._________/____________________

ACORD DE COLABORARE
I.PĂRŢILE
1.1.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:
evenimente@primariaroman.ro, reprezentat prin Primar, domnul Lucian Ovidiu Micu, în
calitate de organizator al evenimentului „România în Sărbătoare”, denumit în
continuare Beneficiar (Organizatorul evenimentului).
și
1.2. Creativ Era SRL, cu sediul în Fetești, Str. Promenadei, nr. 73, jud. Ialomița, telefon:
0774-022.826, email: office.creativera@gmail.com, cod fiscal RO35759756, înregistrată
la Registrul Comerțului cu nr. J21/128/2016, cont bancar RO15 RZBR 0000 0600 1846
4267, deschis la Raiffeisen BANK, reprezentata prin Mocanu Eugen, cu funcţia de
Administrator, în calitate de Prestator (Realizatorul evenimentului)
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
2.1. Prin prezentul acord, Prestatorul se obligă să realizeze în perioada 22, 23 și 24 iunie
2018, respectiv vineri, sâmbătă şi duminică, evenimentul „România în Sărbătoare”,
conform pachetului de prezentare anexa 1 la acord, în Piața Roman-Vodă, pusă la
dispoziţie de Beneficiar.
2.2. Beneficiarul se obligă să emită autorizaţii, fără nici un cost, pentru desfăşurarea
evenimentului „România în Sărbătoare”, respectiv autorizaţii pentru desfacerea şi
consumul băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, produselor alimentare şi nealimentare,
pentru comerţ în perimetrul locaţiei, autorizaţii pentru afişaj și caravana audio stradală,
precum și dispoziții pentru închiderea circulaţiei, acolo unde este cazul.
III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE
3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pentru o durată de 14 zile, necesare
promovării şi desfăşurării evenimentului.
3.2. Părţile înţeleg că, în vederea desfăşurării în bune condiţii a evenimentului „Romania
in Sărbătoare”, Prestatorul va folosi locaţia pusă la dispoziţie de Beneficiar după cum
urmează:
- pentru montarea/demontarea echipamentului tehnic şi a întregii logistici necesare
desfășurării evenimentului și a parcului de distracții, începând de miercuri 20 iunie 2018
de la ora 12:00 până marți 26 iunie 2018 la ora 07:00;
- pentru realizarea spectacolelor de divertisment este necesară blocarea temporară a
circulației rutiere pe Bulevardul Roman Mușat, de la intersecția cu str. Veronica Micle
până la intersecția cu str. C. Dobrogeanu Gherea, începând de vineri 22 iunie 2018 până
duminică 24 iunie 2018, în intervalul orar 16:00 – 23:00.

3.3. Durata desfăşurării evenimentului este de 3 zile: vineri - 22 iunie 2018, sâmbătă - 23
iunie 2018 şi duminică - 24 iunie 2018.
IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligaţiile Prestatorului
a) Prestatorul se obligă să asigure derularea programului artistic conform Pachetului de
prezentare - anexa 1 la acord.
b) să cheltuiască suma alocată de Consiliul Local al municipiului Roman în vederea
realizării obiectului asocierii de la pct. II – 2.1., pentru susținerea activității sus
menționate.
c) să răspundă de modul de cheltuire a sumei alocate;
d) să prezinte documente justificative privind modul de cheltuire a sumei, în forma și
structura solicitată de Direcția Economică a Municipiului Roman (facturi fiscale,
contracte de închiriere/prestări servicii, ordine de plată, extrase de cont, chitanțe/bonuri de
casă), cu mențiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanțator.
Documentele vor fi transmise în copie, având pe fiecare pagină mențiunea „Conform cu
originalul”, cu semnătura beneficiarului.
e) să permită Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al
Municipiului Roman verificarea modului de cheltuire a sumei acordate de Consiliul Local
al municipiului Roman;
f) Prestatorul se obligă să se implice direct prin toate mijloacele mass-media în realizarea
reclamei necesare evenimentului cât şi de tipăriturile de afişe, fluturaşi, invitaţii şi alte
materiale promoţionale imprimate pentru promovarea evenimentului și distribuirea
acestora;
g) Prestatorul se obligă să menționeze pe afişe, în calitate de organizatori, Primăria şi
Consiliul Local;
h) Prestatorul se obligă să execute serviciile prevăzute în acord cu profesionalismul şi
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa
artistică și tehnică.
i) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane,
materiale, instalațiile și echipamentele şi orice alte asemenea, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în acord;
j) Prestatorul se obligă să asigure, pentru buna desfășurare a evenimentului, colaborarea
cu alți parteneri, comercianți (terase cu specific românesc, parc de distracții, corturi cu
suveniruri, dulciuri, etc.)
k) În situația în care un artist nu va putea fi prezent la eveniment din cauza îmbolnăvirii, a
unui accident sau a unui caz fortuit, Prestatorul va avea dreptul de a înlocui prezența
acestuia cu un alt artist de aceeași valoare și obligația de a comunica de îndată
Beneficiarului această modificare.
4.2. Obligaţiile Beneficiarului
a) Beneficiarul va plăti Prestatorului suma de 27.000 lei (TVA inclus) reprezentând
cheltuielile privind asigurarea echipamentelor tehnice profesionale, scenă, sunet, lumini,
ecrane cu led, lasere, efecte speciale, din cadrul evenimentului „România în Sărbătoare”;
b) Beneficiarul pune la dispoziţie, în mod gratuit, locaţia stabilită de comun acord în
exclusivitate (liberă de orice sarcini) pentru evenimentul „România în Sărbătoare”, fără
a putea autoriza alţi comercianţi să-şi desfășoare activitatea în incinta perimetrului;
c) 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;
d) Beneficiarul va asigura gratuit alimentarea cu apă şi energia electrică necesare pentru
organizarea în bune condiţii a evenimentului „Romania in Sărbătoare”, în Piața RomanVodă
e)Beneficiarul va asigura Prestatorului, fără costuri, spaţii de publicitate pentru
promovarea evenimentului (locuri special amenajate pentru afişaj) precum şi
acordarea/autorizarea funcţionării caravanei stradale conform anexei nr. 2;
f) Beneficiarul se obligă să asigure, în mod gratuit pentru Prestator, sprijinul instituțiilor:
Poliţiei Locale, Jandarmeriei, Pompierii, Poliţia Națională, asistență medicală, în
conformitate cu dispozițiile legale. 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.
g) Beneficiarul va asigura, în mod gratuit pentru Prestator, minim 4 toalete ecologice în
locaţie pentru public şi 2 toalete ecologice în perimetrul scenei pentru artişti, la locul de
desfăşurare a evenimentului, precum şi igienizarea lor în fiecare zi;
h) Beneficiarul se obligă să colecteze, fără costuri suplimentare pentru Prestator, de la
locul de desfăşurare al evenimentului, deşeurile rezultate cu personal specializat în
servicii de curăţenie şi să asigure în acest sens min. 4 europubele de 1m cub, 10
europubele de 120 L (sau cele necesare locației).
i) Beneficiarul se obligă să asigure, în baza listelor furnizate de Prestator, autorizaţiile de
liberă trecere şi acces în zona evenimentului, pentru parteneri, comercianți şi furnizorii
lor, persoane ce asigură montarea şi demontarea elementelor logistice, precum şi
aprovizionarea;
j) Beneficiarul se obligă să asigure alimentarea cu energie electrică a echipamentelor
tehnice și comerciale conform pachetului de prezentare.
k) Beneficiarul nu va organiza şi nu va aproba organizarea unui eveniment similar în
aceeași perioadă cu acesta sau în apropierea zonei care va găzdui evenimentul ce face
obiectul prezentului acord de colaborare.
l) Beneficiarul se obligă şi asigură Prestatorul că nu se va folosi de Proiectul „România în
Sărbătoare” în activităţi de susţinere electorală sau de orice altă natură politică;
m) Beneficiarul se obligă să obţină toate autorizaţiile, conform legilor in vigoare,
necesare desfăşurării evenimentului;
n) Beneficiarul garantează îndeplinirea tuturor obligațiilor de protecție civilă, respectarea
tuturor procedurilor recomandate de ISU, să asigure dotarea locației cu instalații de
stingere a incendiilor, să asigure conformitatea întregii instalații electrice aferente locației
de desfășurare al evenimentului, toate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. În
plus, Beneficiarul va deține și va menține valabile orice alte avize sau autorizații necesare
desfășurării în condiții legale a evenimentului în spațiul pus la dispoziție.
V. PRINCIPII DE COLABORARE
5.1. Principiile care stau la baza prezentului acord sunt transparenţa, iniţiativa, implicarea,
colaborarea, perseverenţa, echitatea, competenţa, responsabilitatea, non partizanatul şi
respectarea legislaţiei în vigoare.
VI. FORŢA MAJORĂ
6.1. 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.

VII. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE
7.1. Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
- expirarea termenului pentru care a fost încheiat acordul;
- după onorarea obligaţiilor contractuale;
- prin acordul scris al părților.
7.2. Prestatorul are dreptul să denunțe unilateral prezentul acord, cu notificare prealabilă,
transmisa Beneficiarului cu cel puțin 6 zile înainte de data stabilită pentru eveniment.
Notificarea se va transmite Beneficiarului prin poștă, curier, fax sau e-mail. În cazul în
care Prestatorul denunță unilateral prezentul acord, în condițiile menționate anterior,
părțile înțeleg faptul că acordul nu-și va mai produce efectele, iar Prestatorul nu va mai
avea nicio obligație față de Beneficiar. În această situație, Beneficiarul nu va putea
solicita despăgubiri pentru nerealizarea evenimentului. Eventualele cheltuieli avansate de
Beneficiar conform prezentului acord nu vor putea fi imputate Prestatorului, în cazul în
care acesta din urmă denunță unilateral acordul de colaborare.
VIII. LITIGII
8.1. 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 __________________, 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.
BENEFICIAR
MUNICIPIUL ROMAN
Primar,
Lucian-Ovidiu Micu
Secretar
Gheorghe Carnariu

Director Economic
Ciprian Dorin Alexandru
Șef Birou Juridic Contencios
Corina-Ionela Popa
Șef Serviciu Organizare Evenimente
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT
Mihai Bîrjovanu

PRESTATOR
SC CREATIV ERA S.R.L.
Administrator,
Eugen Mocanu

ANEXA 1

ANEXA 2
Municipiul Roman
Adresa: Piața Roman Vodă nr. 1
Judeţul Neamț
CUI 2613583

Nr.__________/______________

AUTORIZAŢIE
pentru caravană audio stradală
Se autorizează Creativ Era SRL, cu sediul în Fetești, Str. Promenadei, nr. 73, jud.
Ialomița, telefon: 0774 022 826, cod fiscal RO35759756, înregistrată la Registrul Comerțului
cu nr. J21/128/2016, cont bancar RO15 RZBR 0000 0600 1846 4267, deschis la Raiffeisen
BANK, reprezentată prin Mocanu Eugen, cu funcţia de Administrator, pentru efectuarea
activităţii de Reclamă şi Publicitate (audio), în Municipiul Roman cu respectarea dispoziţiilor
Legii 504/2002 şi Legea 158/2008 privind publicitatea, și ale Regulamentului privind
activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman aprobat prin HCL nr.
74/30.03.2016, pentru perioada evenimentului „România în Sărbătoare ”, în intervalul orar
08:00-12:00 şi 15:30-20:30.
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 20-24 iunie 2018.
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

Municipiul Roman
Adresa: Piața Roman Vodă nr. 1
Judeţul Neamț
CUI 2613583

Nr.__________/______________

AUTORIZAŢIE
pentru afişaj stradal
Se autorizează Creativ Era SRL, cu sediul în Fetești, Str. Promenadei, nr. 73, jud.
Ialomița, telefon: 0774 022 826, cod fiscal RO35759756, înregistrată la Registrul Comerțului
cu nr. J21/128/2016, cont bancar RO15 RZBR 0000 0600 1846 4267, deschis la Raiffeisen
BANK, reprezentata prin Mocanu Eugen, cu funcţia de Administrator, pentru efectuarea
activităţii de Reclamă şi Publicitate (vizuală), în municipiul Roman, cu respectarea
dispoziţiilor Legii 504/2002 şi Legea 158/2008 privind publicitatea și ale Regulamentului
privind activitatea de reclamă și publicitate în municipiul Roman aprobat prin HCL nr.
74/30.03.2016.
Municipiul Roman autorizează pentru amplasarea de afişe pe panourile de afişaj speciale.
Prezenta autorizaţie este valabilă în perioada 20-24 iunie 2018.
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

