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CONSILIUL JUDEȚEAN 

DÂMBOVIȚA 

 

             MUNICIPIULUI 

TÂRGOVIȘTE 

 

 

 

 

NR. __________/_____________ NR. ___________/______________ 

 

 

ACORD DE COOPERARE  

 

Părțile: 
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu sediul în Târgovişte, Piața 

Tricolorului nr. 1, judeţul Dâmboviţa, reprezentat prin domnul Corneliu Ștefan, având funcţia de Președinte 
și 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgovişte, strada Revoluţiei, nr. 1-3, judeţul Dâmboviţa, 

reprezentat prin domnul Daniel-Cristian STAN, având funcția de Primar, 
Preambul: 

Promovarea turistică reprezintă un factor determinant al viziunii administrative a conducerii Consiliului 

Judeţean Dâmboviţa şi a Primăriei Municipiului Târgovişte. Pentru creșterea gradului de adresabilitate în rândul 

potenţialilor vizitatori dar şi pentru crearea unei baze solide de promovare a obiectivelor turistice din judeţul 

Dâmboviţa şi din Municipiul Târgovişte sunt necesare strategii şi activităţi comune ale celor două instituţii. 

 

Art.I. Obiectul acordului de cooperare: 

Obiectul prezentului document îl reprezintă cooperarea între instituţiile semnatare în vederea participării 

la Târgul de Turism al României, virtual, ediția de primăvară, organizat în perioada 18.02.2021 - 21.02.2021. 

Art.2. Direcţiile de bază ale cooperării:  

Scopul general al acestui acord îl reprezintă: 

1. Stabilirea principiilor privind colaborarea inter-instituţională pentru participarea la Târgul de Turism 

al României, virtual, ediția de primăvară, organizat în perioada 18.02.2021 - 21.02.2021. 

2. Promovarea imaginii judeţului Dâmboviţa şi a Municipiului Târgovişte, din punct de vedere istoric, 

cultural, arhitectonic şi turistic, în cadrul evenimentului expoziţional. 

3. Împărţirea costurilor de creare a spațiului expozițional virtual. 

4. În spiritul obţinerii unor condiţii financiare avantajoase din partea organizatorului manifestării 

expoziţionale virtuale, Părţile înţeleg să realizeze platforma interactivă prin intermediul Consiliului Județean 

Dâmbovița care are calitatea de partener al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a României. 

Pachetul Economic ales include următoarele servicii: stand 2D, logo companie, profil companie 1000 

caractere (inclusiv date de contact), afișare banner în stand, spot promovare 20`. 
Art.3. Obligaţiile părților: 

 3.1. Județul Dâmbovița, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa: 
3.1.1. Va achita integral  tariful de participare pentru spațiul expozițional virtual, în calitate de expozant 

principal, în sumă de 750 euro+TVA reprezentând valoarea Pachetului economic ales. Plata se va face în lei, la 

cursul BNR, conform legii. 

3.1.2. Va utiliza 10 obiective turistice, proprii, pentru realizarea platformei virtuale.  

 

 

 



3.2. Municipiul Târgovişte prin  Biroul Protejarea Patrimoniului Cultural şi Dezvoltare Turistică: 
3.2.1. Va achita integral tariful de participare în calitate de co-expozant (companie prezentă cu 

reprezentant propriu și produse/servicii, în standul virtual al unui expozant principal), în sumă de 250 euro + TVA. 

Plata se va face în lei, la cursul BNR, conform legii. 

3.2.2 Va asigura acces video cu vizitatorul (un reprezentant de specialitate al Biroului Protejarea 

Patrimoniului Cultural şi Dezvoltare Turistică). 
3.2.3. Va asigura 5 obiective turistice importante pentru platforma virtuală conform serviciilor incluse în 

Pachetul economic, care vor fi folosite de Consiliul Județean Dâmbovița pentru realizarea platformei virtuale. 

Pentru acestea municipiul Târgoviște cedează materialele necesare, fotografii, Consiliului Județean Dâmbovița, 

cu titlu gratuit, dreptul de utilizare, în scopul realizării platformei virtuale de promovare care să fie utilizate numai 

pe durata evenimentului expozițional virtual pentru care a fost încheiat prezentul acord (Complexul Turistic de 

Natație, Grădina Zoologică, Teatrul Tony Bulandra, Primăria muncipiului Târgoviște). 

Art. 4. Dispoziţii finale: 

Prezentul acord de cooperare are caracterul unui document-cadru şi acoperă întregul spectru de realizare 

a activităţilor pentru organizarea şi promovarea în cadrul standului expoziţional virtual. 

Acordul se încheie pentru perioada de desfăşurarea a Târgului de Turism al României, virtual, ediția de 

primăvară, organizat în perioada 18.02.2021 - 21.02.2021. 

Prezentul acord poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori 

acestea convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului acord va transmite 

celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

Prezentul acord a fost redactat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

PREŞEDINTE, 

dr. ec. Corneliu ȘTEFAN 

PRIMAR, 

jr. Daniel-Cristian STAN 

 

Secretar general al județului, 

 jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU 

Şef Birou P.P.C.D.T., 

jr. Alice-Maria STANA 

 

Director, 

Direcţia economică, buget  

ec. Carmen IGESCU 

Director economic, 

ec. dr. Daniela POPA 

Director,  

Direcţia administrarea patrimoniului 

jr. Dorina STOICA 

Biroul Contencios Juridic, 

jr. Elena EPURESCU 

 

VIZAT 

C.F.P.     

 

                                  Director,  

Direcţia juridică, contencios,  

administraţie publică 

jr. Alexandra Roxana DUMITRU 

 

 

VIZAT 

C.F.P.     

 

VIZAT 

JURIDIC 

 

 

 


