
 

 

              Anexa 1 la H.C.L. nr. 147 din 19.06.2019 
 
 

      Municipiul     Club Sportiv    Asociaţia KULT 
       Roman           Municipal Roman          Generation 

 
 

ACORD DE ASOCIERE 
 

 
Încheiat între: 
 
MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman-Vodă, nr. 1, județul 
Neamț, CIF 2613583, reprezentat prin domnul primar Lucian-Ovidiu Micu 
și 
CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, cu sediul in Municipiul Roman, Piața 
Roman-Voda, nr. 1, Etaj II, camera 62, județul Neamt, cod fiscal: 35364691, 
telefon/fax: 0233.734367, adresa de email: csmroman@primariaroman.ro, 
reprezentat prin domnul director Constantin-Costea Cudalb 
și 
ASOCIAȚIA KULT GENERATION, înregistrată în Registrul Special al 
Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 200/ 291/ 2017 din 19.04.2017, cu sediul în 
Roman, Strada Ștefan cel Mare, Bl. 4, sc. G, Ap. 87, având CUI 37412400 și cont 
bancar cu nr. RO75BTRLRONCRT0389084901 deschis la Banca Transilvania, 
reprezentată legal prin domnul președinte Cnup Dragoș Marian. 
 
Capitolul I. OBIECTUL ACORDULUI: 
Art. 1.1. Prezentul acord are drept obiect, colaborarea părților în vederea 
organizării evenimentului KULT FEST 4, în perioada 9 – 11 august 2019, în 
Complexul Sportiv și de Agrement „Moldova” (Zona de Picnic și Ștrand) și 
Stadionul Municipal „Moldova”. 
 
Capitolul II.  DURATA ASOCIERII: 
Art. 2.1.  Acordul de asociere se încheie pentru perioada 25.06.2019 – 31.08.2019. 
 
Capitolul III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR: 
Art. 3.1   Obligațiile Municipiului Roman: 
a. să notifice evenimentul către Poliţia Locală, Jandarmerie, S.V.S.U. Roman, 
Poliţia Roman, în conformitate cu dispozițiile legale; 
b. să dispună suspendarea parțială a traseului circulației mijloacelor de transport în 
comun de pe linia 2, în perioada 9–11 august 2019, cu acordul operatorului 
mijloacelor de transport în comun; 



 

 

c. să colecteze deşeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curăţenie, de 
la locul de desfăşurare a evenimentului, şi să asigure în acest sens  4  europubele de 
240 L,  10 europubele de 120 L și să asigure salubrizarea în fiecare zi; 
d. să asigure 15 corturi (tip pavilion), 20 mese, 60 garduri de delimitare, bandă de 
limitare acces; 
e. să nu aprobe desfășurarea altor activități concurente în aer liber în municipiul 
Roman, în aceeași perioadă de desfășurare a evenimentului; 
f. să execute reparațiile curente de urgență a Stadionului Municipal „Moldova” 
precum și salubrizarea zonei; 
g. să pună la dispoziție spațiul necesar pentru parcarea mașinilor participanților la 
eveniment în incinta Bazarului Municipal, în perioada 9 – 11 august 2019. 
 
Art. 3.2 Obligațiile Club Sportiv Municipal Roman: 
a. să pună la dispoziția Asociației KULT Generation, spațiul necesar pentru 
desfășurarea evenimentului conform Anexei 1A, în perioada 1 - 14 august 2019;  
b. să pună gratuit la dispoziția Asociației KULT Generation, foișoarele mici 18, 19, 
20, 21, 22 și parcarea dintre Stadion și Ștrand, conform Anexei 1A, în perioada 9 –
11 august; 
c. să asigure gratuit alimentarea cu apă şi energia electrică (3 puncte de branșare la 
consumul electric) și accesul la toaletele publice; 
d. să asigure paza generală a evenimentului precum și a bunurilor proprii, prin 
personalul propriu;  
e. să asigure două puncte de prim ajutor pe Stadionul Municipal „Moldova” și în 
zona Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”; 
f. să asigure furtunuri pentru apă, tomberoane gunoi; 
g. să asigure 100 de tichete de acces gratuit la ștrand cu o intrare, pentru voluntarii 
care se ocupă de eveniment; 
h. să nu permită agenților comerciali neautorizați și/sau care nu au un contract 
semnat în prealabil cu Club Sportiv Municipal Roman, să comercializeze diverse 
produse pe perioada desfășurării Festivalului, 9– 11 august 2019. 
 
Art. 3.3. Obligațiile Asociației KULT Generation: 
a. să întocmească și să respecte schița amplasamentului aprobat conform Anexei 
1A; 
b. să asigure prezența participanților de profil la activitățile specifice 
evenimentului; 
c. să nu blocheze căile de acces, conform legislației în vigoare; 
d. să predea amplasamentul, la finalul acțiunii, în aceeași stare în care a fost 
preluat; 
e. să invite participanții la eveniment și să organizeze concerte cu artiști naționali, 
în fiecare zi a evenimentului, conform Anexei 1B, în intervalul orar 18:00 – 23:00; 



 

 

f. să asigure serviciile  scenotehnice și de sonorizare, pe o scenă amplasată în 
interiorul Stadionului Municipal „Moldova”, conform Anexei 1A, cu respectarea 
normelor legale de siguranță; 
g. să realizeze acțiuni cultural–educaționale, în fiecare zi a evenimentului, conform 
Anexei 1B, în intervalul orar 15:00 – 18:00, în spațiile destinate, din Anexa 1A; 
h. să realizeze partea grafică a tuturor materialelor de promovare și să creeze 
identitatea evenimentului; 
i. să asigure pe cheltuiala proprie, masa și cazarea artiștilor, a staff-ului tehnic, 
partenerilor, etc; 
j. să garanteze susținerea spectacolelor la cel mai înalt nivel, în cadrul 
evenimentului; 
k. să garanteze că artiștii prezenți la eveniment nu vor incita la violență prin 
comportamentul avut în cadrul reprezentației și nu vor profera injurii; 
l. să notifice Direcția de Sănătate Publică Neamț și Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în vederea obținerii autorizației sanitar-
veterinare temporare de funcționare pentru agenții economici prezenți la festival 
care comercializează produse alimentare de origine animală; 
m. să promoveze evenimentul, Municipiul Roman și Club Sportiv Municipal 
Roman la nivel național, regional și local; 
n. să realizeze managementul și supravegherea evenimentului pe toată perioada lui, 
de la lansare, montare, desfășurare și demontare; 
o. să achite o taxă de ocupare a domeniului public care se va stabili prin H.C.L.; 
p. să asigure un număr de 20 de toalete ecologice precum și salubrizarea lor, în 
fiecare zi, pe timpul desfășurării evenimentului. 
 
Capitolul IV. 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. 
 
Capitolul V. RĂSPUND ER EA PĂR ȚILOR  
5.1. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-1 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. Asociaţia KULT Generation își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la 
obligațiile fiscale și în raport cu terțe părți, inclusiv pentru daune de orice natură aduse 
terțelor părți pe perioada derulării acordului sau ca o consecință a derulării acordului.  
5.4. Asociaţia KULT Generation își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile 



 

 

cauzate din culpa sa atât Consiliului Local al municipiului Roman, terților, organismelor 
care participă la derularea acordului, cât și contractanților săi pe tot parcursul derulării 
acordului.  
5.5. Asociaţia KULT Generation răspunde pentru veridicitatea, realitatea, legalitatea și 
corectitudinea tuturor documentelor prezentate Consiliului Local al municipiului Roman 
în vederea îndeplinirii prevederilor prezentului acord.  

 
Ca pitolul VI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR  

6.1. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor ce ar putea apărea între părțile prezentului 
acord nu este posib ilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor de 
drept comun competente.  

Ca pitolul 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 ambii asociați. 
7.2. Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de 3 (trei) exemplare, câte unul pentru 
fiecare membru asociat.  

 
MUNICIPIUL ROMAN          CLUB SPORTIV              ASOCIAȚIA KULT 
                                               MUNICIPAL ROMAN            GENERATION 
                                                                                   
            Primar,                                  Director,                                Președinte,  
Lucian Ovidiu Micu         Constantin Costea Cudalb                Marian Dragoș Cnup        
                               
 
         Secretar,      Contabil Șef ,  
Gheorghe Carnariu            Tatiana Nicoleta Dănilă 
                    
      
     Director Economic,  
Ciprian Dorin Alexandru 
 
 
 Director Executiv D.J.A.P, 
          Corina Popa 
 
                                                
Șef S.O.E.C.C.Î.MM.IT, 
      Mihai Bîrjovanu 
 
 
                                                      
Nr. ____ / __________         Nr. ____ / __________          Nr. ____ / _________ 
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Anexa 1B 

Program KULT Fest 4 

Vineri, 09 August 2019 

16:00 – Deschiderea oficială a festivalului 

16:00 – 17:00 Activitate Cercetașii – Vara împreună 

17:00 – 18:00 Spectacol Jonglerii 

19:00 – 20:15 Concert Gașca Zurli  

20:30 – 21:30 Nicole Chery 

 

Sâmbătă, 10 August 2019 

10:00 Deschiderea zilei 2 

10:00 – 12:00 Yoga, Tam The, Pilates 

11:00 – 12:00 Zumba, Atelier de autoaparare, atelier de dans contemporan 

15:00 – 16:30 Atelier senzorial, atelier de dezvoltare prin muzică 

20:30 – 21:30 Concert ROA 

21:30 – 22:30 Concert Phoenix 

 

Duminică, 11 August 2019 

10:00 Deschiderea zilei 3 

10:00 – 12:00 Yoga, Pilates, Mindfulnes  

11:00 – 12:00 Atelier de muzică experimentală 

15:00 – 16:00 Atelier de dezvoltare personală pentru adolecenți 

16:00 – 17:00 Atelier Leader Experience 

20:30 – 21:30 Concert Macanache 

21:30 – 22:30 Concert Subcarpați 


