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Acord de parteneriat
Art. 1. Partile
1. Judeful Valcea prin Consiliul Judefean Va/cea reprezentat de
Presedinte
Jon Cilea, cu sediul in Ramnicu Valcea, strada General
•
Praporgescu nr. 1, jude( Valcea, cod po~tal 240182, codul fiscal
2540929, avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1)
2. Comuna Vaideeni prin Consiliu/ Local a/ Comunei Vaideeni
reprezentat de Primar Daniel Achim Baluta, cu sediul in comuna
Vaideeni, judetul Valcea cod po~tal 247725, codul fiscal 2541401,
avand calitatea de Partener 2
3. Comuna Voineasa prin Consiliul Local a/ Comunei Voineasa
reprezentat de Primar Gheorghe Stanciu, strada I. Gh. Duca nr. 98,
comuna Voineasa, judetul Valcea, cod po~tal 247750, codul fiscal
2541690, avand calitatea de Partener 3

au convenit urmatoarele:
Art. 2. Obiectul

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiile
partilor, contributia fiecarei parti Ia cofinantarea cheltuielilor totale
precum ~i responsabilitatile ce le revin in implementarea activitatilor
aferente proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de agrement
in
statiunea turistica Voineasa - Judetul Valcea - Adventure Park, care
'
'
este depus in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, Axa
prioritara 5 ,Dezvoltarea durabila ~i promovarea turismului", Domeniul
de interventie 5.2 ,Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale ~i cre~terii calitatii
serviciilor turistice"

(2) Cererea de finantare, inclusiv anexele sale, sunt parte integranta a
acestui acord.

Art. 3. Roluri

~i

responsabilitati in implementarea proiectului

(1) Rolurile ~i responsabilitatile sunt descrise In tabelul de ma1 JOS ~i
corespund prevederilor din Cererea de finantare- care este documentul
principal In stabilirea acestor aspecte ale parteneriatului:
Organizatia
Roluri ~i responsabilitati
Lider de proiect (Partener
~
Acorda
sprijin
In
elaborarea
1)
documentatiei tehnico - economice ~i
lntocmirea
documentatiilor
tehnice
pentru avize ~i acorduri
~
Constituirea ~i instruirea unitatii de
implementare a
proiectului
(UIP);
elaborarea ~i adoptarea planului de
management al proiectului
~
Asigurarea vizibilitatii proiectului
~
Pregatirea ~i realizarea achizitiei
publice de servicii pentru publicitate ~i
inform are

..

~

Pregatirea ~i realizarea achizitiei
publice pentru serviciile de audit
~

Pregatirea ~i realizarea achizitiilor
publice de lucrari ~i dotari
~

Pregatirea ~i realizarea achizitiilor
publice privind serviciile de asistenta
tehnica
~

Partener2

Derularea (urmarirea) contractelor
lncheiate
~
Monitorizare, audit ~i raportare
~
Pune Ia dispozitie terenul liber de
sarc1n1
~i
lntocme~te
toate
documentatiile aferente
~
Elaborarea documentatiei tehnico economice ~i lntocmirea documentatiilor
tehnice pentru avize ~i acorduri
~
Asigurarea vizibilitatii proiectului
~
Pregatirea ~i realizarea achizitiei
publice de servicii pentru publicitate ~i
informare
~

Pregatirea §i realizarea achizitiei
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publice pentru serviciile de audit
;;... Pregatirea 9i realizarea
publice de lucrari 9i dotari

achiz~iilor

;;... Pregatirea 9i realizarea achizitiilor
publice privind serviciile de asistenta
tehnica
;;... Derularea (urmarirea) contractelor
incheiate
Partener3

;;... Elaborarea documentatiei tehnico economice 9i intocmirea documentatiilor
tehnice pentru avize 9i acorduri
;;... Asigurarea vizibilitatii proiectului
;;... Pregatirea 9i realizarea achizitiei
publice de servicii pentru publicitate 9i
inform are
;;... Pregatirea 9i realizarea achizitiei
publice pentru serviciile de audit
;;... Pregatirea 9i realizarea achizitiilor
publice de lucrari 9i dotari
;;... Pregatirea 9i realizarea achizitiilor
publice privind serviciile de asistenta
tehnica
;;... Derularea (urmarirea) contractelor
incheiate

(2) Contributia Ia co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contributia Ia co-finantarea cheltuielilor totale ale
proiectului a9a cum este precizat in Cererea de finantare 9i in prezentul
acord.
Organizatia
Contributia
Lider de
proiect Valoarea contribufiei 1. 169.019, 631ei (In lei)
(Partener 1)
Valoarea contribufiei Ia valoarea totala a
proiectului 5, 36 (%)
Partener2
5. 155.978, 791ei
Valoarea contributiei
,
Valoarea contributiei
Ia valoarea totala a
,
proiectului 23,66 %
Partener3
Valoarea contributiei
5. 155.978, 791ei
,
Valoarea contributiei Ia valoarea totala a
3

proiectului 23,66%

(3) Plati
Teate platile pentru proiect vor fi facute de catre Liderul de proiect
(Partener 1) din contul deschis distinct al proiectului.
Platile catre parteneri pentru activitatile lor vor fi facute pe baza de
facturi emise catre Liderul de proiect (Partener 1).
Teate facturile vor avea inscrise urmatoarele informatii:
a) Activitatea intreprinsa corespunzator proiectului;
b) Linia de buget din proiect corespunzatoare activitatii.
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsa intre data semnarii
acestuia de catre ambele part;i ~i data de 31 decembrie 2020.
Art. 5. Drepturile ~i obligatiile liderului de proiect (Partenerului 1)
Drepturile liderului de proiect
(1) Liderul de proiect are dreptul sa soli cite celorlalti parteneri furnizarea
oricaror informatii ~i documente legate de proiect, in scopul elaborarii
rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificarii
respectarii normelor in vigoare privind atribuirea contractelor de achizitie
publica.
Obligatiile liderului de proiect
(2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finantare ~i
Contractu I de finantare.
(3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii
va informa despre progresul in implementarea proiectului ~i leva furniza
copii ale rapoartelor de progres ~i financiare.
(4) Propunerile pentru modificari importante ale proiectului, trebuie sa fie
convenite cu partenerii inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea
de management I Organismul intermediar POR. Cand nu se ajunge Ia
un acord asupra modificarilor, Liderul de proiect (Partener 1) va indica
acest lucru cand va solicita aprobarea Autoritatii de management I
Organismului intermediar POR.
(5) Liderul de proiect impreuna cu partenerii se vor asigura de
desfa~urarea corecta a procedurilor de atribuire a contractelor de
achizitie publica, de catre ceilalti parteneri, conform normelor in vigoare
prin verificarea documentatiilor de atribuire aferente care au fest in
prealabil auditate de catre un organism certificat independent.
(6) Liderul de proiect, va inainta Organismului lntermendiar cererile de
rambursare, impreuna cu documentele justificative, rapoartele de
progres etc., conform procedurilor.
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(7) Liderul de proiect, va asigura transferul de fonduri obtinute din procesul
de rambursare pentru cheltuielile angajate de catre ceilalti parteneri, care au
fest certificate ca eligibile.
(8) in cazul In care unul din partenerii 2 sau 3 nu duce Ia lndeplinire una
sau mai multe din obligatiile care le revin (e.g. implementarea unor activitati,
asigurarea contributiei Ia cofinantarea proiectului, respectarea normelor In
vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica),
liderul de proiect va prelua In totalitate responsabilitatea de a lndeplini
aceste obligatii.
(9) in cazul unui prejudiciu, liderul de proiect raspunde solidar cu partenerii
din vina caruia a fest cauzat prejudiciul
Art. 6. Drepturile ~i obligatiile partenerilor 2 ~i 3
Drepturile partenerilor 2 ~i 3
(1) Cheltuielile angajate de partenerii 2 §i 3 sunt eligibile In acela§i fel ca §i
cheltuielile angajate de catre liderul de proiect corespunzator rolurilor
avute In proiect.
(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de catre liderul de proiect, Ia fondurile
obtinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de
catre ace§tia, care au fest certificate ca eligibile.
(3) Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate de catre liderul de
proiect, sa fie informati despre progresulln implementarea proiectului §i
sa li se furnizeze, de catre liderul de proiect copii ale rapoartelor de
progres §i financiare.
(4) Partenerii au dreptul sa fie consultati, de catre liderul de proiect, In
privinta propunerilor pentru modificari importante ale proiectului (e.g.
activitati, parteneri etc.), lnaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea
de management I Organismul intermediar POR.
Obligatiile partenerilor 2 ~i 3
(5) Partenerii sunt obligati sa puna Ia dispozitia liderului de proiect
documentatiile de atribuire elaborate In cadrul procedurii de atribuire a
contractelor de achizitie publica, spre verificare.
(6) Partenerii sunt obligati sa transmita copii conforme cu originalul dupa
documentatiile complete de atribuire elaborate In cadrul procedurii de
atribuire a contractelor de achizitie publica, In scopul elaborarii cererilor
de rambursare.
(7) Partenerii sunt obligati sa furnizeze orice informatii de natura tehnica sau
financiara legate de proiect, solicitate de catre Autoritatea de
Management, Organismul lntermediar, Autoritatea de Plata/Certificare,
Autoritatea de Audit, Comisia Europeana sau orice alt organism abilitat
sa verifice sau sa realizeze auditul asupra modului de implementare a
proiectelor cofinantate din instrumente structurale.
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(8) Partenerii sunt obligati sa furnizeze liderului de proiect orice informatii
sau documente privind implementarea proiectului, in scopul elaborarii
rapoartelor de progres.
(9) in cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fest cauzat
prejudiciul raspunde solidar cu liderul de proiect.
Art. 7 Proprietatea
(1) Partile au obligatia sa mentina proprietatea infrastructurii construite si
modernizate precum ~i natura activitatii pentru care s-a acordat
finantare, pe o perioada de eel putin 5 ani dupa finalizare ?i dare in
exploatare, asigurand exploatarea ~i intretinerea in aceasta perioada.
(2) inainte de sfar~itul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii
echitabile a echipamentelor, bunurilor etc. achizitionate din finantarea
nerambursabila. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ata~ate raportului
final.
(3) Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor,
echipamentelor achizitionate din finantarea nerambursabila, Ia locul de
desfa~urare a proiectului ~i exclusiv in scopul pentru care au fest
achizitionate.
(4) Partile au obligatia sa nu instraineze, inchirieze, gajeze bunurile
achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii prin Programul Operational
Regional, pe o perioada de 5 ani de Ia finalizarea ?i darea in exploatare
a proiectului.
Art. 8

(1) Partile au obligatia sa se asigure ca nu vor desfa~ura alte activitati
economice in scopul obtinerii de venituri din echipamentele
achizitionate prin proiect sau din utilizarea infrastructurilor construite, in
afara activitatilor pentru care a fest finantat proiectul, prin acordarea
dreptului de utilizare a acestora catre terte parti (infrastructura ~i
echipamentele care fac obiectul proiectului finantat prin fonduri publice
in cadrul POR 2007 - 2013 nu pot fi utilizate in alt seep/ cu alta
destinatie decat cea principala).
Art. 9 Dispozitii finale

(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabila numai atunci cand
este convenita de parteneri.
(2) Teate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau in legatura
cu el, pe care partile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate
de instantele competente.
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(3) Partile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea
romana.

intocmit In §ase exemplare, In limba romana, cate unul pentru fiecare
parte, unul pentru Organismul lntermediar din cadrul ADR Sud Vest Oltenia,
unul pentru Autoritatea de management ~i un original pentru cererea de
finantare.

Lider
de
proiect
(Partener 1)

Jon CiLEA
Presedinte
Consiliul Judetean Valcea
1

1

Partener2

Partener3

Daniel Achim BALUTA
Primar
Consiliul Local a/ Comunei
Vaideeni
Gheorghe STANCIU
Primar
Consiliul Local a/ Comunei
Voineasa
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