
Anexa la H.C.L. nr.

Clubul pentru Protecția Naturii și Tursim Brașov                  Municipiul Brașov

Nr…………………………………                                                  Nr. 

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat în date de ............

între
 Municipiul Brașov și Fundația Hera, în vederea organizării primei ediții a Festivalului AFECT, în

perioada 26-29 august 2021

Art. 1 PĂRŢILE ACORDULUI CADRU DE PATERNERIAT 

1. Municipiul Brașov, cu sediul în Brașov, Bulevadrul Eroilor nr. 8, reprezentată prin domnul Allen Coliban, în
calitate de Primar

2. Fundația  Hera,  cu  sediul  în  Brașov,  Str.  Mică,  Nr.  6,  Brașov,  reprezentată  legal  de  Camelia  Clem -
Președinte

Părțile au hotărât încheierea prezentului Acord de Parteneriat, cu respectarea următoarelor clauze:
 
Art. 2 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT
Părțile consimt să colaboreze, în limitele prevederilor prezentului acord de parteneriat, în vederea organizării 
primei ediții a Festivalului AFECT, în perioada 26-29 august 2021. AFECT își propune să promoveze filme, 
spectacole, conferințe cu tema psihologiei și psihoterapiei. Programul festivalului, va include o selecție de scurt-
metraje, documentare, programe artistice adresate publicului de toate vârstele. Vor fi abordate teme din amplul 
domeniu al psihologiei și psihoterapiei, dar programul nu se va limita la aceste teme. Viziunea festivalului este 
să crească numărul de povești cu teme psihologice cu scopul de a reduce stigmatizarea din domeniile psihologiei
și psihoterapiei.

Art. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Prezentul Acord de parteneriat este valabil de la data semnării acestuia, până la data de 28.02.2022.

Art. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚLOR
Părțile semnatare ale acordului de parteneriat sunt de acord să realizeze următoarele:

Fundația Hera
4.1  Promovează  Municipiul  Brașov și  principalele  locații  și  trasee  istorice  care  sunt  în  strânsă  legătură  cu
evenimentul prin: 
 Locațiile istorice ca Cetățuia Brașovului, Strada Republicii, Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan
 Promovare media, online și TV național
4.2 Fundația se obligă să asigure, în mod gratuit, un număr de 5 traininguri de comunicare asertivă, cu durată de
3 ore fiecare, pentru grupe de maximum 25 de participanți, angajați ai Primăriei Municipiului Brașov, fie la
sediul fundației, fie la sediul Primăriei în perioada 1.09.2021 - 28.02.2022
4.2 propune și adoptă documentele necesare realizării Parteneriatului pentru desfășurarea evenimentului
4.3 întocmește programul manifestărilor și îl prezintă Primăriei Municipiului Brașov pentru coordonare
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4.4 coordonează desfășurarea evenimentului cu respectarea măsurilor prevăzute în legislația privind starea de
alertă pe teritoriul României
4.5 colaborează permanent cu Primăria Municipiului Brașov pentru îndeplinirea prezentului acord de parteneriat
4.6 își asumă răspunderea privind organizarea evenimentului
4.7 se va ocupa de toate lucrările necesare privind realizarea și respectarea programului evenimentului
4.8 execută toate aranjamentele logistice în vederea organizării și desfășurării evenimentului în condiții optime și
de siguranță, pe cheltuială proprie

Municipiul Brașov
4.9 asigură folosința gratuită pentru ocuparea domeniului public, respectiv Parcarea din jurul Cetățuii Brașovului
(identificată conform plan anexat prezentei), Piața Sfatului, Str. Republicii, Piața Sf. Ioan pentru desfășurarea
festivalului AFECT, în perioada 26-29 august 2021.
4.10 asigură acces prin permise de liberă trecere pentru autovehiculele destinate logisticii de organizare, prin
obținerea avizelor necesare, prin Direcția Tehnică
4.11 asigură servicii de salubrizare a Parcării din jurul Cetățuii Brașovului, în cele patru zile de eveniment, prin
Serviciul de Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire. 
4.12  asigură  toalete  ecologice  pe  durata  celor  4  zile  de  eveniment,  prin  Serviciul  de  Amenajare  Zone  de
Agrement

Art. 5 MODIFICAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 
Prevederile  prezentului  Acord de parteneriat  pot  fi  modificate  prin  act  adițional  cu  consimțământul

părților.
Părțile vor adopta Acordul de parteneriat corespunzător noilor reglementări legale intervenite ulterior

încheierii actului și care îi sunt aplicabile. 

Art. 6  ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT
Prezentul Acord de parteneriat încetează în următoarele situații:

a) La expirarea duratei pentru care a fost încheiat, cu condiția îndeplinirii integrale de către Părți a obligațiilor
contractuale
b) Prin acordul expres și neechivoc al Părților concretizat într-un document scris.

Încheiat astăzi, .............., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară. 

Municipiul Brașov                                                                                  Fundația Hera 

 Allen Coliban                         Camelia Clem
                             
      Primar                                                                                                Președinte

Serviciul Contecios

Direcția Economică

Direcția Tehnică

Serviciul Amenajare Zone de Agrement
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