Anexa la HCL nr. 355/27.09.2017

ACORD DE PARTENERIAT
Nr. …./ …………

I.

Părţi semnatare:
Între:

1. Asociaţia Obştescă Uniunea Muzicienilor din Moldova, (în continuare UMM), cu sediul in
Republica Moldova, Chişinău, str. Puşkin nr.24, bir.18 c/f 1012620007001 IBAN
MD92AG000000022511987943 BC Moldova-Agroindbamc SA fil. Chisinau Centru
c/bAGRNMD2X723, reprezentată legal prin Aurelian Dănilă, în calitate de Preşedinte şi Leonid
Gorceac, în calitate de vicepreşedinte,
şi
2. Municipiul Târgovişte, cu sediul în România, oraşul Târgovişte, str. Revoluţiei, nr. 1-3,
reprezentat legal prin Cristian Daniel Stan, în calitate de primar
se încheie prezentul Acord de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze asupra cărora
noi, părţile semnatare, am convenit:
II. Obiectul Acordului:
a) Prezentul Acord se încheie în scopul colaborării între cele două părţi semnatare în
vederea organizării de către UMM, în perioada 3-5 octombrie, 2017, a Festivalului-concurs
de creaţie şi interpretare a romanţei româneşti, "Crizantema de Argint", ediţia a XXI-a.
b) AO Uniunea Muzicienilor din Moldova, îşi determină drept scop primordial readucerea
romanţei româneşti în circuitul cultural national; lansarea şi punerea în valoare a celor mai
reprezentative talente în genul romanţei, evidenţiate prin calităţi vocale de excepţie, înalt
nivel interpretativ, muzicalitate şi cunoaştere a genului; stimularea creatorilor de romanţe,
perpetuarea, conservarea şi promovarea romanţei ca gen muzical–patrimoniu cultural
national,
III. Durata Acordului:
Prezentul Acord de parteneriat este valabil pana la finalizarea activitatilor, reprezentand
obiectul acesteia, cu incepere de la data semnarii de catre ambele parti.
IV. Contribuţia părţilor semnatare – Roluri şi atribuţii:
Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini următoarele atribuţii:
1. AO Uniunea Muzicienilor din Moldova, pentru buna organizare şi desfăşurare a
Festivalului-concurs de creaţie şi interpretare a romanţei româneşti “Crizantema de
Argint”, ediţia a XXI-a va întreprinde următoarele activităţi:
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 va efectua toate demersurile necesare in vedere indeplinirii obiectivului stabilit prin
prezentul acord;
 va incheia parteneriate cu alte organizatii, cu agenţi economici din teritoriu, contracte
de sponsorizare, precum si oricare alte angajamente necesare in vedere realizarii Festivaluluiconcurs de creaţie şi interpretare a romanţei “Crizantema de Argint”, ediţia a XXI-a, prin care
se va stabili şi sursa de acoperire a cheltuielilor necesare;
 va stabili componenţa juriului şi va organiza desfăşurarea concursului de preselecţie
pentru secţiunile creaţie şi interpretare;
 va suporta cheltuielile pentru remunerarea seviciilor juriului de preselecţie;
 va întocmi programul de lucru, programul desfăşurării pe zile, inclusiv şi componenţa
invitaţilor în recital;
 va stabili locul desfăşurării, va contracta sala de spectacole pentru perioada desfăşurării
Festivalului-concurs de creaţie şi interpretare a romanţei româneşti "Crizantema de
Argint", ediţia a XXI-a, va suporta cheltuielile aferente;
 va stabili, va contracta formaţia muzicală (orchestra) ce va susţine concurenţii participanţi în concursurile de creaţie şi interpretare, şi va achita seviciile orchestrei;
 va stabili componenţa juriului de concurs şi va suporta cheltuielile de întreţinere şi
remunerare a membrilor juriului;
 va stabili pictorul-scenograf, va aproba schiţa de scenografie şi va contracta executarea
ei în volum , achitând şi serviciile necesare;
 va stabili echipa de creaţie (regie, asistenţe, prezentatori, alte servicii scenice
necesare) şi va susţine cheltuielile aferente;
 va stabili şi va contracta echipa tehnică de deservire a Festivalului-concurs (sonorizare,
lumini, alte servicii scenice) şi va acoperi cheltuielile necesare;
 va purta discuţii privitor la componenţa invitaţilor în recitaluri, mărimea onorariilor
pentru participare şi va determina sursa de acoperie a cheltuielilor;
 va suporta cheltuielile de cazare şi masa pentru participanţii şi invitaţii din România;
 va comanda şi va suporta cheltuielile necesare pentru executarea materialelor
publicitare (afiş, invitaţii, caiet de sală,) precum şi a trofeului, însemnelor şi diplomelor pentru
câştigători
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1. Va efectua toate demersurile necesare in vederea indeplinirii obiectivului stabilit prin
prezentul acord.
2. Va stabili o persoană responsabilă pentru coordonarea acţiunilor.
3. Va susţine financiar organizarea Festivalului-concurs de creaţie şi interpretare a romanţei
“Crizantema de Argint”, ediţia a XXI-a, în suma echivalentă cu valoarea premiilor prevăzute în
devizul de cheltuieli, in valoare de circa 10.000 lei.
3. Obligaţii Comune:
1) Părţile semnatare se angajează să se informeze reciproc, permanent, asupra mersului
colaborării.
2) Părţile se vor implica activ în promovarea reciprocă a imaginii partenerului.
3) Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele.
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I. Încetarea Acordului:
Raporturile contractuale încetează:
a) prin acord comun al părţilor, consemnat într-un act adiţional;
b) prin denunţare unilaterală din partea oricărei părţi semnatare, cu respectarea unui
preaviz de 15 (cincisprezece) zile calendaristice;
c) de plin drept, în cazul în care părţile nu îşi respectă obligaţiile asumate, fără orice altă
formalitate;
d) în cazul în care realizarea obiectului Acordului devine imposibilă din motive independente
de voinţa părţilor;
e) în caz de forţă majoră.
V. Dispoziţii finale:
1. Prezentul Acord poate fi modificat sau completat, numai prin acord comun al părţilor,
consemnat într-un act adiţional.
2. Se va păstra confidenţialitatea datelor furnizate între părţi. Această obligaţie revine atât
celor două părţi semnatare ale prezentului Acord, cât şi tuturor celor implicaţi în activităţile la
care se face referire în art.2 al prezentului Acord.
3. Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat astăzi, ………., în 2 (două) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

Municipiul Târgovişte

Primar
jr. Cristian Daniel Stan

AO Uniunea Muzicienilor din Moldova

Leonid GORCEAC,
Vicepreşedinte
Om Emerit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Honorius Moțoc

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru-Cătălin Cristea
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