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HOTĂRÂREA NR.  89 

privind aprobarea asocierii Municipiului Tulcea cu Asociația „Călător prin România” în vederea 

realizării unor proiecte de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Tulcea 
 

 

 Consiliul Local al Municipiului Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31 martie 2021, legal constituită; 
 Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația 

„Călător prin România” în vederea realizării unor proiecte de promovare a obiectivelor turistice din 

Municipiul Tulcea, proiect din iniţiativa primarului; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub 

9963/17.03.2021 şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul Sport, Cultură şi Relaţii Externe, 

înregistrat sub nr. 9763/15.03.2021; 
 Reţinând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
 În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit. j) și k) și alin. (9)  

lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 În conformitate cu prevederile  art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 197 alin. (4) şi 

art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă asocierea Municipiului Tulcea cu Asociația „Călător prin România” în 

vederea realizării unor proiecte de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul Tulcea, 

conform acordului de parteneriat prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea, domnul Ștefan ILIE, să semneze în 

numele şi pe seama Municipiului Tulcea acordul de parteneriat prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre. 
 Art. 3. Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotărâri 

autorităţilor şi persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale. 
  

 Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenţi. 
 

 

 

          CONTRASEMNEAZĂ,                                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

          SECRETAR GENERAL                     CONSILIER LOCAL,                                                 

   AL MUNICIPIULUI TULCEA                       Stere ȘACU                                                        

 Jr. Leventh IUSUF 
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 MUNICIPIUL TULCEA 

 

 

PRIMARUL 

MUNICIPIULUI 

TULCEA, 

 

ILIE Ștefan 
 

 

 

 

 

 
 

ASOCIAȚIA 

 

“CĂLĂTOR PRIN 

ROMÂNIA” 

 

PREŞEDINTE ŞI 

FONDATOR 

 

TĂNAŞCU Constantin-

Iulian 

 
 

Nr. ................./.................      Nr. ................./.................... 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Părţile: 

ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”, cu sediul în București, str. Piscului, nr.20, bl. 40, 

sector 4, identificată cu CIF 39467037, reprezentată de TĂNAȘCU CONSTATIN IULIAN în 

calitate de Președinte și Fondator 

și 

MUNICIPIUL TULCEA, cu sediul în Tulcea, Str. Păcii, nr. 20,  reprezentată prin ILIE ȘTEFAN  

în calitate de Primar, au convenit urmatoarele: 

 

Art. 1 Acordul de parteneriat 

Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile îşi exprimă acordul privind asocierea în 

vederea realizării unor proiecte comune de promovare a obiectivelor turistice din Municipiul 

Tulcea. 

 

Art. 2 Obiectul 
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  2.1 Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea interinstituționalā în 

următoarele direcții: 

- realizarea şi montarea plãcutelor turistice digitale care conțin cod QR, urmând a fi amplasate pe 

obiectivele turistice şi monumentele de patrimoniu; 

- cooperarea şi colaborarea în vederea organizării unor evenimente care promovează conservarea 

tradițiilor şi culturii locale și naționale; 

- organizarea şi desfăşurarea de activități sociale și educaționale; 

- promovarea şi dezvoltarea zonei geografice şi a turismului local; 

- stimularea curiozității și dezvoltarea interesului locuitorilor din zona și din împrejurimi; 

- organizarea și susținerea de manifestări expoziționale de turism pe plan local și regional; 

- crearea unor trasee turistice, tematice sau istorice; 

- elaborarea de propuneri privind dezvoltarea turismului; 

- realizarea unor obiecte şi materiale video în scopul promovării tradițiilor locale. 

De asemenea, proiectul constă în realizarea unei platforme digitale care poate fi accesată urmând 

link-ul https://travellerinromania.com/, unde turiştii români sau străini pot intra în contact cu istoria 

şi legendele obiectivelor turistice, pot cunoaşte portul popular şi gastronomia tradițională din 

România. Informațiile vor fi disponibile pe platforma digitală în limbile: română, engleză, franceză, 

spaniolă, chineză, urmand si germana, araba si rusă. 

 Turiştii vor putea accesa platforma scanând un cod de tip Q.R. (Quick Response) care va fi 

amplasat pe pläcuțele turistice speciale și vor putea citi informații despre obiectivele turistice, portul 

popular și gastronomia din zona Municipiului Tulcea. Placuțele turistice cu respectivele coduri vor 

fi montate la vedere, în zona obiectivelor turistice, în aşa fel încât să nu afecteze structura sau 

fatadele clädirilor. 

 

2.2 Grupul țintă: 

✓ instituții locale, regionale și naționale; 

✓ elevi din înväțämântul preuniversitar; 

✓ cadre didactice din unitățile şcolare; 

✓ personalul auxiliar al instituțiilor; 

✓ membrii comunității; 

✓ asociații și ONG-uri. 

 

Art. 3 Principiile de bună practică ale Acordului de parteneriat 

3.1 Părțile contribuie la realizarea scopului proiectului şi işi asumă rolul lor aferent proiectului, aşa 

cum este definit la articolul 5 din prezentul contract. 

3.2 Părțile se consultă în mod regulat și se informează reciproc asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția proiectului. 

3.3 Părțile implementează activitățile din proiect, cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică în vigoare. 

 

Art. 4 Durata Acordului de parteneriat 

Prezentul Acord de parteneriat îşi produce efectele de la momentul semnării lui și este valabil pe 

perioadă nedeterminată. 

Prezentul Acord de parteneriat poate fi modificat doar prin act adițional semnat şi ştampilat de 

ambele părți, orice altă formă find nulă. 

Prezentul Acord de parteneriat poate înceta prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părți, 

cu menționarea în scris a datei încetării prezentului acord; 
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Art. 5 Drepturile și obligațile părților: 

5.1. ASOCIAȚIA "CĀLĂTOR PRIN ROMÂNIA" se obligă să respecte următoarele condiții: 

✓ să informeze mass-media despre proiect; 

✓ să realizeze design-ul, soft-ul Q.R, platforma, construcția și montarea pe cladire a plăcuțelor 

turistice; 

✓ sa obtină aprobările necesare de la Municipiul Tulcea conform prevederilor legale pentru 

montarea plăcuțelor turistice pe obiectivele turistice și monumentele de patrimoniu; 

✓ informatiile ce vor fi postate pe platforma digitală htps://travellerinromania.com/, precum şi 

elementele de pe pläcuțele turistice se vor stabili de comun acord cu reprezentanții Municipiului 

Tulcea; 

✓ sã respecte regulamentul de organizare a activităților care consta in respectarea 

documentatiei de realizare a proiectului, evitarea abaterilor, precum si respectarea datelor convenite 

de comun acord cand Asociatia poate sa monteze placutele;  

✓ să evite orice situație generatoare de risc ce poate afecta imaginea proiectului; 

✓ se obliga sa plateasca integral realizarea placutelor si operationalizarea completa a 

platformei. 

 

5.2. MUNICIPIUL TULCEA se obligă să respecte următoarele condiții: 

✓ să respecte regulamentul de organizare a activitäților care consta in respectarea 

documentatiei de realizare a proiectului, evitarea abaterilor, precum și respectarea datelor convenite 

de comun acord când Asociatia poate sa monteze placutele; 

✓ sã participe prin angajații Municipiului Tulcea la activitățile inițiate în cadrul proiectului. (o 

persoană căreia o să i se ofere toate informațiile și stadiile în care se afla proiectul și o persoană care 

sa ajute asociația la montarea plăcuțelor); 

✓ Oferirea unei liste cu monumentele istorice și obiectivele turistice din Municipiul Tulcea, 

precum și o descriere minimală a acestora ca punct de plecare în realizarea documentației; 

✓ Să poarte discuții, imediat dupa ce-i va fi trimisă documentația, cu cei de la Directia 

Judeteană pentru Cultură Tulcea, prin care să obțină un acord de principiu pentru montarea acestor 

plăcuțe în proximitatea monumentelor istorice; 

✓ să informeze mass-media despre proiect;  

 

Art. 6 Confidențialitatea 

6.1 Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite şi sunt de acord sã 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. 

6.2 Părțile înțeleg să utilizeze informațile confidențiale doar în scopul de a-și îndeplini obligatiile 

din prezentul acord de parteneriat și în orice alte scopuri necesare bunei desfăşurări a activitătii 

acestora. 

 

Art. 7 Notificări 

7.1 Orice comunicare între părți în legătură cu prezentul acord de parteneriat se va face în scris. 

7.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât la transmitere cât şi la primire. 

 

ART. 8 Litigii 

(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord de 

parteneriat se vor soluționa pe cale amiabilă. 
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  Art. 9 Prevederi finale 

9.1. Prezentul acord de parteneriat reprezintă vointa părților şi înlătură orice altă înțelegere verbală 

între acestea, anterioară încheierii sale. 

9.2. Pärtile garantează că reprezentanții numiți ale căror semnături apar mai jos au fost investiți, la 

data executării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a semna şi executa 

prezentul acord de parteneriat. 

9.3. Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit şi semnat în 2 (doua) exemplare originale, în 

limba română, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeaşi valoare legală. 

 

MUNICIPIUL TULCEA ASOC. “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA” 

BUCURESTI 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA, 

ILIE ȘTEFAN 

 

PRESEDINTE, 

TĂNAȘCU CONSTANTIN-IULIAN 

  

 
 

 

 

 
 


