
     Anexa la HCL nr. 249/13.07.2017 
ACORD DE PARTENERIAT 

 

I. PĂRŢILE ACORDULUI 

Art. 1. Prezentul Acord de Parteneriat se încheie între: 
1.1. MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE, prin DIRECŢIA COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE 

TÂRGOVIŞTE, cu cu sediul în TÂRGOVIŞTE, Calea IALOMIŢEI, nr. 9, Tel. +40/245/708.713, Fax: 
+40/245/708.713, E-mail: dctntargoviste@gmail.com, având codul unic de înregistrare 35671211, 
reprezentat prin domnul ec. Eugen PĂTRASCU, în calitate de Administrator General, 

 
şi 
 
1.2. ASOCIAȚIA BE YOU , CIF: 35276581, cu sediul în Răzvad, jud. Dâmbovița, Str. Tudor 

Vladimirescu, 85, E-mail: beyouroumania@gmail.com, web : www.beyou.ml, reprezentată prin  
domnul Adrian Miloiu, în calitate de Președinte  
 
au convenit încheierea prezentului 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
denumit în continuare Acord, după cum urmează: 

II. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art.2. Acordul de parteneriat are ca obiect asocierea în vederea desfășurării „Be You 3x3 Challenge 
2017”, organizat sub egida Federaţiei Internaționale de Baschet  , în perioada 17.07.2017-
09.08.2017. 

III. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art.3. Acordul se încheie pentru perioada 17.07.2017-09.08.2017, intrând în vigoare de la data 
semnării de către părţi. 

Art. 4. Prezentul acord se poate prelungi, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi. 

IV. SCOPUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art.5. Dezvoltarea și promovarea sportului în România reprezintă interese comune ale Primăriei 
Municipiului Târgoviște și Federației Internaționale de baschet (FIBA), creionate și materializate 
pentru a pune în vedere mișcarea sportivă din România și obținerea unor performanțe exponențiale. 
De asemenea, promovarea Municpiului Târgoviște, implicit a Complexului Turistic de Natație. 

 28-30 iulie - Turneul oficial de baschet 3x3 sub egida Federației Internaționale de Baschet (FIBA) 

la care vor fi prezenți nume mari al baschetului 3x3 românesc și internațional, alături de niște 

adevărați luptători - baschetbaliștii în scaun rulant. Ediția din acest an este una specială, baschetul 

3x3 devenind SPORT OLIMPIC din 9 iunie. 

 17 iulie - 9 august – organizarea a  4 ateliere de educație nonformală prin care continuăm să 

abordăm probleme de actualitate ale societății precum discursul instigator la ură, radicalizarea și 

xenofobia prin exemplul sportului, al dialogului intercultural,promovarea unui stil de viață sănătos, 

promovarea socializării directe și a activităților recreative în aer liber. Atelierele vor fi coordonate 

de traineri și lucrători de tineret cu o vastă experiență internațională alături de invitați din lumea 

sportului și societății civile. 

 28-30 iulie - Festivalul de cultură urbană  Street Made prin care promovăm tineri talentați 

dâmbovițeni se va desfășura în paralel cu turneul de baschet, după formatul dezvoltat cu succes de 

FIBA și care a făcut din baschetul 3x3 un adevărat spectacol  
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Art. 6.  Obiectivele Acordului de parteneriat sunt: 
a) Organizarea și desfășurarea Be You 3x3 Challenge 2017” ; 
b) Susținerea inițiativelor naționale în ceea ce privește practicarea sportului de performanță; 
c) Conștientizarea cetățenilor privind importanța practicării sportului; 
d) Creşterea interesului pentru Complexul Turistic de Natație al Municipiului Târgoviște, datorită 
importanţei acestuia pe plan local și național; 
e) Crearea de noi oportunități de colaborare între Comunitatea Locală și FIBA; 
f) Creșterea vizibilității Municipiului Târgoviște pe plan național, atât din perspectiva FIBA cât și 
prin alte viitoare competiții sportive. 
 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

Art. 8. Drepturile părților rezultate din prezentul Acord sunt: 
(1) Drepturile ASOCIAȚIA BE YOU: 
a) Beneficiază de spațiului necesar desfășurării activităților – terenul de baschet și aleile 
adiacente din incinta Complexului Turistic de Natație, conform programului  : 

 17 IULIE orele 10 - 13 - terenul de baschet -  Stop radicalizării, baschetul 3x3 ca exemplu - 

ATELIER - 35 de participanți; 

 28 IULIE orele 10 - 13 - terenul de baschet - Multiculturalitate și diversitate prin sport - 

ATELIER - 35 de participanți; 

 28-30 IULIE orele 9 -22 terenul de baschet - Be You 3x3 Challenge 2017 - COMPETIȚIE 

SPORTIVĂ - 250 de participanți ; 

 28-30 IULIE - orele 17 - 22 - terenul de baschet și alei limitrofe - Street Made - festival de 

cultură urbană - ediția I - 100 de participanți. 

 9 AUGUST -  orele 10 - 13 - terenul de baschet - Sport, educație, sănătate - ATELIER - 35 de 

participanți. 

b) Dreptul de a folosi (cu titlu gratuit) în intervalul  17.07.2017-09.08.2017 terenul de 
baschet și aleile adiacente din incinta Complexului Turistic de Natație, ; 

c) Acordul pentru folosirea denumirii și a siglei sale de către organizator în materialele de 

promovare a activităților; 

 
(2) Drepturile Municipiului Târgovişte: 
 

1. Beneficiază de promovarea imaginii instituției prin materialele publicitare: pliante, afişe și 

în mediul online pe site-ul asociației noastre, site-ul FIBA, rețelele de socializare ale 

asociației, mediatizare susținută prin promovare AdWords și spoturi publicitare; 

2. Evenimentele vor avea peste 500 de participanți înscriși din țară și străinătate, astfel, din 

punct de vedere turistic, al promovării și financiar municipiul Târgoviște are de câștigat 

prin prezența acestora; 

3. Beneficiază de promovarea instituției şi implicarea acesteia în desfășurarea evenimentului, 

scoțând în evidență responsabilitatea socială de care dă dovadă; 
 

Art. 9. În vederea realizării scopului prezentului Acord, părţile îşi asuma următoarele obligaţii: 
(1) Obligaţiile ASOCIAȚIA BE YOU  : 

a) Să asigure următoarele materiale necesare organizării competiţiei: pliante, afişe și în mediul 

online pe site-ul asociației noastre, site-ul FIBA, rețelele de socializare ale asociației, 

mediatizare susținută prin promovare AdWords și spoturi publicitare; 
b) Să asigure plata serviciilor de asistenţă medicală de urgenţă; 
c) Să promoveze la nivel național imaginea Municipiului Tărgoviște, implicit a Complexului 
Turistic de Natație; 



d) Să promoveze la nivel internațional, atunci când există competiții internaționale, Complexul 
Turistic de Natație din Municipiul Târgoviște; 
e) Să folosească, respectând cerințele conducerii Complexului de Natație, cu responsabilitate, 
toate bunurile puse la dipoziție de către Municipiul Târgoviște. 
(2) Obligaţiile Municipiului Târgovişte: 
a) Să asigure sportivilor accesul gratuit, pentru pregătirea programelor de concurs; 

b) Să pună la dipoziția ASOCIAȚIEI BE YOU (cu titlu gratuit) terenul de baschet și aleile adiacente 
din incinta Complexului Turistic de Natație, conform programului  : 

VI. DERULAREA ACORDULUI 

Art. 10. Etapele derulării prezentului Acord sunt: 
a) Acest acord se derulează conform datelor precizate în Acordul de Parteneriat dintre 
ASOCIAȚIA BE YOU și Municipiul Târgoviște. 
Art.11.    
a) ASOCIAȚIA BE YOU și Municipiul Târgoviște vor face publică existenţa parteneriatului pe 
toată perioada de implementare. 

VII. MODIFICAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art.12. Prezentul Acord va putea fi modificat şi completat pe perioada angajată, numai cu acordul 
părţilor. 

VIII. FORŢA MAJORĂ 

Art.13. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă, în conformitate cu prevederile legale.  

IX. DISPOZIŢII FINALE 

Art.14. Orice problemă întâmpinată de una dintre părţi pe parcursul valabilităţii Acordului va fi 
comunicată şi celorlalte părţi. 
 
Art.15. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu 
le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
 
 
Prezentul acord s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale astăzi ______________, câte un exemplar  
pentru fiecare parte. 
 
 
 

MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 

 

DIRECŢIA COMPLEX TURISTIC DE NATAŢIE  
                           TÂRGOVIŞTE 
 

ASOCIAȚIA BE YOU  

 

Președinte, 

Adrian Miloiu  

                        Administrator General, 

                         Ec. Eugen PĂTRAŞCU  

 

 

 
                       
                        


