
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂREA nr. 75/2020 

privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare dintre Unitatea administrativ - 
teritorială Județul Vaslui și Asociația „Călător prin România”   

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean Vaslui               

nr. 6630/07.05.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 6635/07.05.2020; 
- adresa Asociației „Călător prin România”, înregistrată la Consiliul Județean 

Vaslui cu nr. 985/22.01.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a) din  Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare dintre Unitatea 
administrativ - teritorială Județul Vaslui și Asociația „Călător prin România”, conform  
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să semneze, 
în numele și pentru Județul Vaslui, protocolul de colaborare în forma prevăzută la art. 1. 

Art.3. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Asociației „Călător prin 
România”. 

            Vaslui, 21 mai 2020 

 

 
       PREȘEDINTE, 
                              Dumitru Buzatu 
 
 

           Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
 

 
 

                                                                                                                                            
 



 
 

         Anexa 
                                                                                            la Hotărârea nr. 75/2020 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI                                                                        ASOCIAȚIA 
CONSILIUL JUDEȚEAN                                                  “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA” 
                                                 
Nr. ................./.................                 Nr. .............../................. 

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

PĂRȚILE: 
 
ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA”, str. Piscului, nr.20, bl. 40, sector 4, București, 
identificată cu CIF 39467037, reprezentată de domnul TANASCU CONSTATIN IULIAN, în 
calitate de Președinte și Fondator, denumit în continuare Promotor, 
și 
U.A.T. - Județul Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, municipiul Vaslui, reprezentat de 
domnul Dumitru BUZATU, în calitate de Președinte, denumit in continuare Partener, 
 
au convenit să încheie prezentul protocol de colaborare. 

 
Art.1. DISPOZIȚII GENERALE 
(1) Prin semnarea prezentului protocol de colaborare, părțile își exprimă acordul privind 
cooperarea în vederea elaborării și aplicării politicilor de promovare a obiectivelor 
turistice din Județul Vaslui. 
(2) Prezentul protocol nu dă naștere unei noi persoane juridice constituite între promotor 
și partener. 
(3) Este în înțelegerea părților că prezentul protocol reprezintă o convenție privind 
cooperarea părților în atingerea scopului comun și nu presupune alocarea de resurse 
financiare din partea partenerului. 
 
Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI 

Obiectul protocolului îl reprezintă colaborarea interinstituțională în vederea: 
a) realizării și montării plăcuțelor turistice digitale care conțin cod Q.R., care vor fi 

amplasate pe obiectivele turistice și monumentele de patrimoniu din județul 
Vaslui; costul de realizare și montare a acestora revine promotorului; 

b) completării cu informații din județul Vaslui și utilizării cu titlu gratuit a platformei 
digitale realizate prin grija Promotorului (https://travellerinromania.com/), unde 
turiștii pot intra în contact cu istoria și legendele obiectivelor turistice, pot 
cunoaște portul popular și gastronomia tradițională din județ; 

c) cooperării în vederea organizării unor evenimente care promovează conservarea 
tradițiilor și culturii naționale sau locale, stabilite de comun acord cu partenerul; 

d) stimulării curiozității și dezvoltării interesului cetățenilor români și străini prin 
dezvoltarea de către promotor a unor campanii pentru atragerea turiștilor și a 
persoanelor interesate de legendele, istoria și capitalul cultural al județului Vaslui; 
aceste campanii se vor desfășura cu acordul prealabil al persoanelor abilitate din 
județ; 

e) promovării zonei geografice și a turismului local prin stabilirea unor trasee 
turistice, tematice sau istorice; scopul acestor trasee este de a introduce turistul 
în specificul și cultura zonei; 

f) elaborării de propuneri de dezvoltare a turismului, cu caracter consultativ, ce 
constau în păreri, rapoarte și studii prezentate de către promotor, în vederea 
dezvoltării turismului local;  

g) organizării și susținerii de manifestări expoziționale de turism pe plan județean; 



h) realizării de către promotor a unor obiecte și materiale video în scopul promovării 
tradițiilor locale, cu acordul prealabil al partenerului. 
 

Art.3. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR 
(1) Obligațiile și responsabilitățile Promotorului: 
a) menține o legătură permanentă cu partenerul, prin reprezentanții desemnați, în 

scopul aducerii la cunoștință a acțiunilor de interes comun ce urmează a fi 
organizate; 

b) realizează și întreține platforma digitală  unde turiștii români sau străini pot intra 
în contact cu istoria și legendele obiectivelor turistice, pot cunoaște portul popular 
și gastronomia tradițională din România; 

c) asigură toate resursele necesare, inclusiv cele financiare, pentru realizarea și 
montarea plăcuțelor turistice digitale; 

d) realizează design-ul și soft-ul Q.R, construcția și montarea plăcuțelor turistice; 
e) obține aprobările necesare conform prevederilor legale pentru montarea 

plăcuțelor turistice pe obiectivele turistice și monumentele de patrimoniu, dacă 
este cazul; 

f) răspunde de montarea plăcuțelor turistice cu respectivele coduri la vedere, în 
zona obiectivelor turistice, în așa fel încât să nu afecteze structura sau fațadele 
clădirilor; 

g) pune la dispoziția partenerului, cu titlu gratuit, platforma digitală în vederea 
completării acesteia cu informațiile necesare; 

h) evită orice situație generatoare de risc ce poate afecta imaginea partenerului; 
i) asigură informarea mass-media despre proiect. 

    (2) Obligațiile și responsabilitățile Partenerului: 
a) menține o legătură permanentă cu promotorul, prin reprezentanții desemnați, în 

scopul aducerii la cunoștință a acțiunilor de interes comun ce urmează a fi 
organizate; 

b) asigură resursa umană necesară desfășurării în județul Vaslui a activităților 
propuse de către promotor și stabilite de comun acord cu partenerul;  

c) asigură popularea platformei digitale cu informațiile necesare prin desemnarea 
unei persoane care să le pună la dispoziție; 

d) asigură promovarea acțiunilor realizate în baza acestei colaborări prin postarea pe 
site-ul instituției a unor anunțuri pe această temă; 

e) asigură promovarea platformei digitale prin postarea pe site-ul instituției a unui 
link de transfer către această platformă; 

f) evită orice situație generatoare de risc ce poate afecta imaginea promotorului. 
 
Art.4. Principii de bună practică 
      (1) Părțile contribuie la realizarea obiectului prezentului protocol și își asumă rolul 
lor, așa cum este definit la articolul III. 
      (2) Părțile se consultă în mod regulat și se informează reciproc asupra tuturor 
aspectelor privind evoluția activităților. 
      (3) Părțile implementează activitățile ce le revin, cu respectarea standardelor 
profesionale și de etică în vigoare. 
 
Art.5. DURATA PROTOCOLULUI 
     (1) Prezentul Protocol își produce efectele de la momentul semnării lui și este valabil 
pe perioadă nedeterminată. 
     (2) Prezentul Protocol poate înceta prin stabilirea acestui lucru de comun acord între 
părți, cu menționarea în scris a datei încetării. 
 
Art.6. MODIFICAREA PROTOCOLULUI 
Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat doar prin act adițional semnat și 
ștampilat de ambele părți, orice altă formă fiind nulă. 
 
 
 
 



Art.7. CLAUZE DE ÎNCETARE A COLABORĂRII 
Următoarele situații duc la încetarea colaborării: 
a) hotărârea comună a părților, prin acord scris; 
b) cazul de forță majoră; 
c) nerespectarea clauzelor prezentului Protocol, situație în care partea lezată poate cere 
rezilierea unilaterală a acestuia.  
 
Art.8. ALTE CLAUZE ALE DESFĂȘURĂRII COLABORĂRII  
     (1) Comunicările între părți, privitoare la modul de desfășurare a colaborării, se 
efectuează în scris sau prin corespondență electronică.  
     (2) Părțile convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile primite și sunt de 
acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. 
     (3) Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-și 
îndeplini obligațiile din prezentul protocol de colaborare.  
     (4) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor 
prezentului protocol de colaborare se vor soluționa pe cale amiabilă.  
     (5) In cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor 
adresa instanțelor judecătorești competente. 
 
Art.9. DISPOZIȚII FINALE 
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 (două) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare legală. 
 
 
JUDEȚUL  VASLUI 
     PRESEDINTE, 
BUZATU DUMITRU                                         
 

ASOCIAȚIA “CĂLĂTOR PRIN ROMÂNIA” 
    PREȘEDINTE, 
  TANASCU CONSTANTIN IULIAN 

  
 


