Anexa la H.C.L. nr. 117 din 12.06.2020

SC PK INDIGO SRL

MUNICIPIUL ROMAN

ACORD DE COLABORARE
I. PĂRŢILE
1.1.
SC PK INDIGO SRL cu sediul în București, Str. Barbu Văcărescu, nr.
201, Etaj 11, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr.
J40/2978/2017, CUI 37175389, cu punctul de lucru în Roman, strada Mihai
Viteazul nr. 3, e-mail: lpelepco@primekapital.com, reprezentată prin dl.
Mădălin Rugeanu în calitate de Administrator, denumită în continuare
Organizator
și
1.2. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul în Roman, Piața Roman Vodă nr. 1,
județul Neamț, cod fiscal 2613583, tel. 0233-741.651; fax 0233-741.604, adresa
e-mail: evenimente@primariaroman.ro, reprezentat prin dl. Primar Lucian
Ovidiu Micu, denumit în continuare Co-organizator.
II. OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE
Prin prezentul acord, părțile convin că Organizatorul va organiza evenimentul
Cinema Drive 2020, în perioada 17 iunie - 17 septembrie 2020, prin realizarea
de proiecții cinematografice în intervalul orar 21.30 – 24.00, pentru un număr
maxim de 200 de autoturisme și 100 de persoane pe locuri amenajate în gradenă,
cu respectarea măsurilor speciale de prevenire a infecției cu coronavirus impuse
de autorităților competente, în parcarea Centrului Comercial Roman Value
Centre situat în strada Mihai Viteazul nr. 3, Roman, conform Anexei A la
prezentul acord, proprietatea Organizatorului. Co-organizatorul va asigura
susținerea acestui eveniment astfel cum este descris în prezentul Acord.
III. DURATA ACORDULUI DE COLABORARE
3.1. Prezentul acord de colaborare se încheie pe perioada desfășurării
evenimentului: 17 iunie - 17 septembrie 2020. Organizatorul are dreptul de a
denunța unilateral prezentul acord și/sau de a nu mai desfășura evenimentul
Cinema Drive 2020, cu o notificare prealabilă de 7 (șapte) zile către Coorganizator, fără a fi necesară nicio justificare sau despăgubire pentru coorganizator. De asemenea, organizatorul are dreptul de a stabili/modifica
unilateral programul de difuzare a proiecțiilor, periodicitatea difuzărilor,
proiecțiile difuzate și toate detaliile organizatorice ale evenimentului, la libera sa
discreție, fără a fi necesară aprobarea sau notificarea prealabilă a coorganizatorului.
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3.2. Pârțile înțeleg că, pentru organizarea în bune condiții a evenimentului
Cinema Drive 2020, Organizatorul va amenaja perimetrul în care vor fi
amplasate gradenele cu locurile oferite publicului, ecranul de proiecție și
instalațiile aferente precum și împrejmuirea locației unde vor fi parcate
aproximativ 200 de autoturisme, cu garduri de protecție (care vor fi puse la
dispozitie de Co-organizator), pe toată durata desfășurării evenimentului.

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
4.1. Obligațiile Organizatorului
a) Organizatorul se obligă să asigure aplicația/platforma electronică on-line în
vederea înscrierii publicului spectator la fiecare proiecție de film în parte, în
limita unui număr maxim de 200 de autoturisme și 100 de persoane pe locuri
amenajate în gradenă.
b) Organizatorul se obligă să asigure derularea și transmiterea proiecțiilor de
film, pe frecvența dedicată evenimentului (FM/la radio), pe toată durata
desfășurării evenimentului Cinema Drive 2020, conform programului de
proiecții cinematografice stabilit de Organizator. Spațiul de proiecții în aer liber
va avea două tipuri de locuri: pentru autoturisme și pentru persoane în gradenă,
cu respectarea măsurilor speciale de prevenire a infecției cu coronavirus
prevăzute în Ordinul nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării
activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, emis de
Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății în măsura aplicabilității, astfel încât
toți spectatorii să aibă vizibilitate optimă.
c) Organizatorul se obligă să se implice direct, prin toate mijloacele mass-media
pe care le considera oportune, la libera sa discreție, în realizarea reclamei
necesare evenimentului Cinema Drive 2020, cât și în privința difuzării înaintea
fiecărei proiecții de film a spotului publicitar pus la dispoziție de Co-organizator
(spot ce va avea o durată maximă de 20 secunde și al cărui conținuta va trebui
aprobat în prealabil de Organizator), respectiv în distribuirea bannere-lor,
afișelor și altor materiale promoționale imprimate aprobate în prealabil de către
Organizator, utilizând însemnele oficiale ale Municipiului Roman puse la
dispoziție de Co-organizator;
d) Organizatorul se obligă să expună două bannere de promovare a
evenimentului, care vor include si însemnele oficiale ale Municipiului Roman, la
gradenele amenajate, pe toată durata evenimentului.
e) Organizatorul se obligă să asigure resursele umane necesare pentru aplicarea
prevederilor prevăzute în Ordinul nr. 2.879/967/2020 privind măsurile pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea
desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii,
emis de Ministerul Culturii și Ministerul Sănătății, precum și sa asigurare
materialele, instalațiile, în măsura aplicabilității, echipamentele pe care le
considera necesare pentru asigurarea unor spectacole cinematografice.
f) Organizatorul se obligă să respecte măsurile de prevenire și stingere a
incendiilor și planurile de acțiune aprobate de instituțiile cu atribuții din
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domeniu cu privire la eveniment, precum și să aplice măsurile speciale de
prevenire a infecției cu coronavirus impuse de autoritatile competente cu privire
la evenimente de tipul evenimentului ce face obiectul prezentului Acord, pe
toată durata desfășurării prezentului Acord; cu toate acestea însă, Organizatorul
nu este responsabil pentru nerespectarea acestor măsuri de către participanții la
eveniment sau de către terți (chiar daca aceștia sunt contractanți ai
Organizatorului).
g) Organizatorul se obligă să-și asigure paza propriilor bunuri în strictă legalitate,
în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 333/2003, însă nu este responsabil
pentru eventualele infracțiuni /contravenții /fapte comise sau prejudicii create de
participanții la eveniment sau de către terți (chiar dacă aceștia sunt contractanți
ai Organizatorului).
h) Organizatorul se obligă să asigure energia electrică necesară derulării
proiecțiilor de film, pe cheltuiala proprie.
i) Organizatorul se obligă să plătească costurile de difuzare și de realizare ale
evenimentului Cinema Drive 2020 respectiv: drepturile de autor pentru
difuzarea filmelor (UCMR-ADA, UPFR, CREDIDAM), precum și costurile în
legatură cu echipamentele de proiecție, sunet și logistică precum și cu echipa
tehnică.
4.2. Obligațiile Co-organizatorului
a) Co-organizatorul se obligă să asigure, în mod gratuit pentru Organizator,
sprijinul instituțiilor: Poliției Locale, Jandarmeriei, ISU, Poliția Națională, în
conformitate cu dispozițiile legale, care își vor desfășura activitatea cu
respectarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 emise de autoritățile competente. În acest sens, Co-organizatorul
va notifica Jandarmeria, ISU, Poliția Națională cu privire la organizarea
evenimentului pentru asigurarea măsurilor de ordine ce se impun.
b) Co-organizatorul se obligă să colecteze, de la locul de desfășurare al
evenimentului, deșeurile rezultate cu personal specializat în servicii de curățenie
precum și salubrizarea zonei de desfășurare a evenimentului în fiecare zi / după
fiecare zi de difuzare a filmelor dimineața, cu respectarea măsurilor pentru
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 emise de autoritățile
competente;
c) Co-organizatorul se obligă să asigure, în mod gratuit Organizatorului, un
cablu electric de 100 ml cu putere de 15 kW, pentru alimentarea cu energie
electrică a echipamentelor.
d) Co-organizatorul se obligă să emită autorizații pentru desfășurarea
evenimentului Cinema Drive 2020 în perioada 17 iunie - 17 septembrie 2020,
inclusiv, dar fără a se limita la, autorizații pentru afișaj și caravana audio
stradală.
e) Co-organizatorul se obligă să asiste și să sprijine, prin Direcția Poliția Locală,
personalul Organizatorului, pentru a permite accesul autoturismelor la proiecțiile
de film, pe baza rezervării acestora pe aplicația/platforma electronică on-line,
dinspre str. Mihai Viteazul și str. Ștefan cel Mare, asigurarea ordinii pe timpul
desfășurării proiecțiilor de film, cât și asigurarea defluirii autoturismelor,
personalul astfel desemnat desfășurându-și activitatea cu respectarea măsurilor
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pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 emise de
autoritățile competente.
f) Co-organizatorul va asigura un număr suficient de garduri de protecție pentru
asigurarea perimetrului de siguranță a echipamentelor și a spațiului de parcare a
autoturismelor înscrise la eveniment, pe toată perioada desfășurării
evenimentului, pe care are obligația să le ridice de pe proprietatea
Organizatorului în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea evenimentului
g) Co-organizatorul va asigura Organizatorului, fără costuri, spații de publicitate
pentru promovarea evenimentului (locuri special amenajate pentru afișaj, puncte
pentru leaflet-ing, un panou publicitar în centrul municipiului pentru anunțarea
evenimentului) precum și acordarea/autorizarea funcționării caravanei stradale,
pe toata durata prezentului Acord.
V. FORŢA MAJORĂ
5.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care invocă și o dovedește,
părțile fiind obligate să-și notifice reciproc evenimentul considerat forță majoră,
în 48 de ore de la începerea acestuia.
VI. ÎNCETAREA ACORDULUI DE COLABORARE
6.1. Prezentul contract încetează la încetarea evenimentului.
VII. LITIGII
7.1. Orice litigiu decurgând din prezentul acord se va soluționa pe cale amiabilă
și, dacă acest lucru nu este posibil, litigiul se va supune legislației românești în
vigoare. Părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de la sediul
Organizatorului.
VIII. ALTE CLAUZE:
8.1. Organizatorul nu poartă nicio răspundere cu privire la accidentele produse
pe durata evenimentului între participanți și nici pentru respectarea de catre
acestia
și/sau
de
către
orice
terți,
inclusiv
de
către
angajații/reprezentanții/colaboratorii contractanților Organizatorului și/sau Coorganizatorului a măsurilor de protecție și siguranță a participanților la
eveniment.
8.2. Prezentul Acord reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală
sau scrisă, anterioară semnării acestora. Părțile confirmă că toate clauzele
Acordului au fost negociate cu buna credință și au fost acceptate în cunoștință de
cauza și, în consecință, Părțile declară că acceptă în mod expres toate clauzele
prezentului Acord, inclusiv pe cele care ar putea fi calificate drept standard,
abuzive sau neuzuale în lumina Codului Civil.
8.3. Reprezentanții Părților declară că au toate împuternicirile în conformitate cu
legea română și cu actele constitutive ale Părților pentru semnarea prezentului
Acord și că au obținut toate aprobările necesare in vederea semnării prezentului
Acord.
8.4. Nevalabilitatea sau imposibilitatea de a pune în executare oricare prevedere
a prezentului Acord nu va prejudicia sau afecta valabilitatea sau punerea în
executare a celorlalte prevederi ale Acordului.
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8.5. Anexa A la prezentul Acord – planul locului de desfășurare al
evenimentului – face parte integrantă din Acord.
Prezentul acord a fost încheiat astăzi ______________, data intrării sale în
vigoare, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte,
ORGANIZATOR
SC PK INDIGO S.R.L.
Administrator,
Mădălin Rugeanu

CO-ORGANIZATOR
MUNICIPIUL ROMAN
Primar,
Lucian Ovidiu Micu

Secretar general al Municipiului
Gheorghe Carnariu

Director Economic
Ciprian Dorin Alexandru

Director executiv D.J.A.P
Camelia Rusu

Șef Serviciu Organizare Evenimente
Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT
Mihai Bîrjovanu

Nr.________/_________

Nr.________/_________
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ANEXA A
Plan de amplasament Cinema Drive
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