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ANEXĂ la H.C.L. nr. 186 / 19.04.2019                                             

 
MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 
PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTE 

DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE 
CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE 

__________________________________________________ 

 
 
 
                                                         
 
 

                                                        ACORD DE PARTENERIAT 
            in vederea organizarii competitiei nationale de inot  

„CUPA 1 MAI”  
 
 

I. Părţi semnatare: 
 
DIRECȚIA COMPLEX TURISTIC DE NATAȚIE cu sediul în Târgoviște, str. Calea 

Ialomiței, nr.9-15, tel/fax. 0245.708.713, CUI 35671211, email dctntargoviste@gmail.com, 
telefon/fax 0245.708.713, reprezentat legal prin, Maria ZEGHERU in calitate de Sef 
serviciu Financiar, Contabilitate, Resurse Umane si Ciprian PRISĂCARU, în calitate de 
Director 

 
CLUB SPORTIV MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE, cu sediul in Municipiul Targoviste, 

Str. Revolutiei, nr. 8B, jud. Dambovita, CUI  24347768, email csmtargoviste@yahoo.com, 
având contul nr. RO77TREZ24A675000203004X, deschis la Trezoreria Municipiului 
Targoviste, reprezentat de Anca HUECI, avand functia de Se Serviciu ERUS si Cristian 
Florian SAVU, avand functia de Director adjunct,  

și 
PALATUL COPIILOR TÂRGOVIȘTE, cu sediul in Târgoviște, Calea Campulung, nr. 9, 

judetul Dambovita, CUI 4449488, email pctargoviste@gmail.com, reprezentat legal prin 
Cornelia STAN, în calitate de Director; 

 
se încheie prezentul Acord de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze asupra 

cărora noi, părţile semnatare, am convenit: 
 
II. Obiectul Acordului de Parteneriat: 
 
Art.1 Prezentul Acord de Parteneriat se încheie în scopul colaborării între părţile 

semnatare în vederea organizării competiției nationale de inot „Cupa 1 MAI”, în ziua de 
12 mai 2019; 

Competitia este prevazuta si in Calendarul Activităților Educative Regionale si 
Interjudetene al Ministerului Educației Naționale, pentru anul 2019, la pozitia 947. 
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Art.2 Partenerii îşi propun drept scop primordial promovarea tinerilor sportivi 
targovisteni, in competiţii nationale, precum si a Bazinului Olimpic din cadrul Complexului 
Turistic de Natatie Târgoviște, având in vedere caracterul national al acestei competiţii la 
startul careia vor fi prezenti aproximativ 350 de sportivi legitimati la cluburi din intreaga 
tara. 

III. Durata Convenţiei: 
Art.3 Prezentul Acord de Parteneriat este valabil pana la finalizarea activitatilor 
reprezentând obiectul acestui Acord. 
 
IV. Contribuţia părţilor semnatare - Roluri şi atribuţii: 
Art.4 Pentru realizarea obiectului, fiecare parte va îndeplini următoarele atribuţii: 
 
4.1  Directia Complex Turistic de Natatie Targoviste: 
a) Va efectua demersurile necesare in vederea îndeplinirii obiectivului stabilit prin 
prezentul Acord de Parteneriat; 
b) Va pune la dispoziție bazinul olimpic și logistica necesara desfășurării competiției 
sportive (mese pentru arbitraj și secretariat, podium premiere, spațiu aferent etapelor 
precompetiționale și pentru ședință tehnică); 
c) Va elabora afisul competitiei si va promova evenimentul prin mijloacele avute la 
dispozitie. 
d) Va achizitiona un backdrop personalizat pentru utilizarea la festivitatea de premiere. 
 
4.2 Club Sportiv Municipal Targoviste: 
a) Va efectua demersurile necesare in vederea îndeplinirii obiectivului stabilit prin 
prezentul Acord de Parteneriat; 
b) Va achita serviciile de masa si cazare pentru arbitrii si oficialii competitiei; 
c) Va achita serviciile de ambulanta; 
d) Va pune la dispozitiile panourile publicitare; 
e) Va promova evenimentul prin toate mijloacele pe care le are la dispozitie; 

4.2 Palatul Copiilor Targoviste: 
a) va efectua toate demersurile necesare in vedere îndeplinirii obiectivului stabilit prin 
prezentul Acord de Parteneriat; 
b) va încheia parteneriate cu alte organizaţii, cu agenţi economici din teritoriu, 
contracte de sponsorizare, precum si oricare alte angajamente necesare in vederea 
realizării obiectivelor prezentului parteneriat, acestea urmand a fi facute cunoscute in 
scris partenerilor; 
c) va achita cheltuielile legate de diplome, trofee, cronometraj (asigurare sistem, 
resursa umana si transport), logistica, organizare; 
d) va desemna arbitrii; 
e) va întocmi regulamentul si programul competitional (programul desfăşurării pe ore), 
care vor fi avizate obligatoriu si de directorul Directiei Complex Tursitic de Natatie 
Targoviste; 
f) va contacta reprezentanţii Complexului de Natatie din Targoviste pentru organizarea 
in bune condiţii a competiţiei; 
g) va promova atât la nivel local, cat si la nivel național imaginea Municipiului 
Târgoviște; 
h) va raspunde integral de eventualele pagube constatate in interiorul bazinului olimpic 
(receptie, vestiare, tribune, spatiu de concurs), produse de participantii la competitie; 
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i) va prezenta in mod obligatoriu partenerilor, in maximum cinci zile de la incheierea 
competitiei, un raport oficial care va cuprinde date despre participanti si rezultatele 
inregistrate pe fiecare reuniune/proba; 
j) va promova evenimentul prin toate mijloacele pe care le are la dispozitie; 
k) se va asigura de transmiterea invitatiilor de participare catre cluburile sportive. 

 
Art.5  Obligaţii Comune: 
a)  Părţile semnatare se angajează să se informeze reciproc, permanent, asupra 
colaborării. 
b)   Părţile se vor implica activ în promovarea reciprocă a imaginii partenerului.  
c)   Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele. 
 
V. Încetarea Acordului de Parteneriat: 
Art.6  Raporturile contractuale încetează: 
a) prin acord comun al părţilor, consemnat într-un act adiţional; 
b) prin denunţare unilaterală din partea oricărei părţi semnatare, atunci când aceasta 
consideră că interesul său o impune, 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 Acord de Parteneriat devine imposibil, din motive 
independente de voinţa părţilor; 
e) în caz de forţă majoră. 

VI. Dispoziţii finale: 
Art.7 Prezentul Acord de Parteneriat poate fi modificat sau completat, numai prin acord 
comun al părţilor, consemnat într-un act adiţional. 
Art.8 Se va păstra confidenţialitatea datelor furnizate între părţi. Această obligaţie revine 
atât celor trei părţi semnatare ale prezentului Acord de Parteneriat , cât şi tuturor celor 
implicaţi în activităţile la care se face referire în art.2 al prezentului Acord de Parteneriat. 
Art.9 Prezentul Acord de Parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 

Prezentul Acord de Parteneriat a fost încheiat astăzi ___________________ în 3 (trei) 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
    DIRECTIA COMPLEX TURISTIC DE NATATIE                  CLUB SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE 
                          TARGOVISTE       
                             DIRECTOR,                                       DIRECTOR, 
                     Ciprian PRISACARU                                        Cristian Florian SAVU 
 
      Sef Serviciu Financiar, Contabilitate, RU                                       Sef Serviciu ERUS 
                        Maria ZEGHERU      Anca HUECI 
 

PALATUL COPIILOR TARGOVISTE 
DIRECTOR, 

Cornelia STAN 
 

Contabil Sef, 
Silviu BARTIS 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
            prof. univ. dr. Ion Cucui         jr. Chiru-Cătălin Cristea 


