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JUDETUL SALAJ
CO]WUNA HERECLEA.N
CO]\SILIUL LOCAL
HOT
NR.50
din 15. 2.2020
prlivind mandatarea A.sociatiei de Dezvoltare I
munitara "ZonalN Ie
inclheie un parteneriat cu Compania Nationala e Administrare a lnf
scopul realizarii
tivului de investillii
,, l\lternativa pentru descongestionarea traficu i rutier pe DN IH in local
n"
Con,siliul local al comunei Hereclean
Avdnd fn vedere:
a,
Referatul de aprobare primarului comunei
r)
Raportul compartimentului de specialitate n
a,
Raportul comisiilor de specialitate ale Consil
at
prevederile HCL nr 30 din 16 februarie 2015
Strategia de dezvailture 2018-2023 a Zonei

ean nr. 8066 din 09.12.
.8067 din 09.12.2020:
ului local;
si ale HCL nr 59 din 0l
'etropolitane Zalaa6

Art.5 si art.6 din OUG 10112020 privind unele mdsuri pentru impl
finanfare din fonduri europene in vederea
itdrii riscului de dezan
programare 2014 -- 2020;
cererea nr. 13112.08.2020 depusa de ADI
de finatare a obiectivului de investitie .. Al
DN IH in localitertile Zalau. Criseni.

Metropolitana Zalau
iva pentru descongestiona
" , insotita de fisa de proi
, cu incepere din DNIH-i
ocolitoare. tronsorn I a M

drumului propus, in lungime totala de 8,74
pana la sensul gir:atoriu intersectie varian
ViteazuI(/DNIH(DN I F/E8 l); traseul este sit
Hereclean(1,73 km) sipe teritoriul Municipi
adresa CNAIR nr. 47724110.08.2020 prin
se comunica laptul ca
Ministerul Transporturilor DG OIT,
de includere irr Lista
conform OUG 101/2020 a proiectului ,, A
a pentru descongesti
DN IH in localitzrtile Zalau. Criseni. Herec
". inaintata de A.DI Zona
necesitatea incheierii parteneriatului de i
ementare intre CNAIR si A
Zalau
in temeiul art.l96 alin.(l) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Admi

na Zalau" sa
urii Rutiere SiA . in

Zalau, Criseni,

2015 Zalau

,

tarea proiectelor cu
pentru perioada de
analiza oportunitatii

traficului rurtier pe
si planul cu traseul
rsectie cu DJ 108D,
Zalau cu b-dul M
i(5,78 km), comunei

fost inaintata catre
telor imolementate
traficului rurtier pe
litana Z,alau si
Zona Metropolitana

uorA{Asrn:
ART.I.Se mandateaza Asociatia de Dedvoltare Intercomunitara " na Metropolitana
sa incheie Parteneriatul de implemen(are cu CompanieL National de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA, in scopul realizarii obiectivului de investitii ,, Alternativa pentru
desc:ongestionarea trafic:ului rutier pe DN IH in localitatile Zalau, Criseni,
ereclean", cornform

Zalatu"

Anexei

I

care face parte integranta din prezenta

.

ART.2. Primarul Comunei Hereclean, pri{r aparatul de specialitate,
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, cu respectarea dispozitiilor

asigura ducerea
actele normative

materie.

AI(I.J.
ART.3. Hotararea se comunlca
comunica cu:- Instltutla
lnsututla Prefectului
Pretectulur .ludetului
Dez'voltare Intercomun itara "Zona Metropolitana palal" ; Primar, publicarea
lnternet .
PIIE$EDINTE DE $EDINTA,
Bone Csaba

CONT
SECRETAR
Fiz:egan Otili

laj ;

Asociertia de
pagina proprie de

NEAZA,
ENERAL.
lna

Anexa 1la HCL nr.!i0/15.

PARTEN ERIAT DE IMPTEM ENTARE

incheiat pentru realizarea o$iectivului de investitii
pe DN lH in localitatile
,, Alternativa pentru dlescongestionarea traficului futier

Criseni,

Herecleah"

Nr.

/

Art. 1. Pdrtile

1.

C.N.A.l.R.)i,
Componia Nationsla de Administrore d inflastructurii Rutiere s.A, (,
zd in condiliik:
companie strategici de interes national, carfe se organizeazi 5i fu
in istra re ir
O.U.G. nr. 84/2\OO4 pentru infiinlarea Companiei Nalionale de
afia Na]ionalii
Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarba Regiei Autonomre "Admi
a Drumurilor din Rom6nia", cu modificd4ile 5i completdriler ulterioar , cu sediul ln
Bucure$ti, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu n1.38, codul fiscal RrCl-605436 in calitate dr:
reprezentatii
Beneficior, ca titular al dreptului de imple{nentare, denumita Partener

prin Mariana lONlTA, Director General, pe dp o parte,

2.

Asociatia

de dezvoltare intercomunitara

9i

,,4ONA METROPOLITANA ZATAU

str Piata luliu Maniu nr. IL, cod poqtal 450016, jud. Salaj, cod fi
cafitate de lmplementotor, denumit Parftener 2, reprezentata
Presedinte al Asociatiei de dezvoltare interfomunitara ,,ZONA IVIETR
7alau,

,

cu sediul

irr

| 3519941, in
Dan Ghiurco,
ANA ZALAU,,

,

pe de alta parte,
vazand propunerea de innplementare avansata de lprPlementator prin adresa nr.

comunicatiilor,
constatand ca, potrivit Ordinului ministrului tra$sporturilor, infrastructurii
Transport din
aviz:at de ministrul fondurilor europene la propunprea Organismului Interm
cadrul Ministerului Tranrsporturilor, Infrastructurii pi Comunicatiilor, a fost verifi ta capacitatea
de implementare a proiectului propus spre implempntare,

ff.

LOtl2O20 privind uriele misuri pentru impleme
cu lfinanlare din fonduri europene in vederea evitdrii riscului de dezarrgajare pe
in temeiul art, 5 din O.U.G.
pro,gra ma re

rea Proiectelor
u perioada de

2014-2020,

au convenit incheierear prezentului Parteneriat in conditiile, termenele
mentionate maijos.

Art. 2. Obiectul

pentru scopul

(1)

part eri in vederea
Obiectul acestui Parteneriat il constituie asigurarea conlucrarii intre
lor ocolitoare,
realizarii de proiecte de infrastructuri de transport rutier de natura variant
solu!ii pentru
de legdturd la drumurile nalionale, drumurilor alternative

drumurilor

pirli
descongestionarea de trafic rutier, pdrli ale drumurilor exprels,
inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora, precum 9i orice alte cat
mod
similare, in vederea implementdrii, in calitate de implementatori' In
Parteneriatului este acela de a asigura implementarea Proiectului ",,
descongestionarea traficului rutier pe DN lH

(2)

(3)

in localitatile

Zalau, Criseni,

continuare si,,Proiectul".
Scopul Parteneriatului aferent Proiectului ,, Alternativa pentru cl
rutier pe DN lH in lrocalitatile Zalau, Criseni, Heneclean" este acela de a imple
in cadrul P.O.l.M. 2OI4-2O20.
Acest Parteneriat se constituie ca anexd la Contractul de finantiare care
implementarea Proiectului mentionat la alin' (2)'

autostrizilor,,

orii de

lucrdri

ular, scopul
pentru
, denumit in

traficului
Proiectul
ie pentru

Art, 3. Principiile de bund practici ale Parteneriatului
(1)

pirlile trebuie si contribuie la realizarea Proiectului 9i s5 t5i asume r

lor in cadrul

(2)

Proiectului, a5a curn acesta este definitin cadrul prezentului Parteneriat'
pdrlile trebuie sd :;e consulte in mod regulat 5i sd se informeze asupra

r aspectelc)r

privind evoluJia Proiectului'
(3)

(4)

(s)

le si a celor mai
Pirtile trebuie si implementeze activitSlile cu respectarea dispozitiilor
inalte standarde profesionale 5i de eticd.
gi regimul
p5r!ile sunt obligate si respecte regulile referitoare la conflictul de i
uarea mdsuril<lr
incompatibilitSlilor, iar in cazul apariliei unei asemenea situalii s;d dispund
situalii si ilare in viitor.
care si conduci la stingerea acesteia 5i evitarea producerii unei
pirtile inleleg gi accepti faptul cd vor rispunde individual inr raport c Autoritatea cle

intre ace5tia
Management, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare
riat.
implementarea Proiectului, conform cererii de finantare si prezentului Pa
Ar1t. 4

Roluri gi responsetbilitStiin implementarea Proiectului

(1)

jos; 5i coresp
Rolurile 5i responsabilitSlile sunt descrise in tabelul de mai
din Cererea de lfinanlare - care este documentul principal in stabili
activitdti asumate de fiecare partener:

'in

prevederil,or

principalelor

Organizalia

\/aloarea

Rezultate ale

Descrierea

activitS!ilor/su bactivitS!i lor
derulate de fiecare

Proiectului

alor:ati fieci

(la care contribuie

din valoarea

fiecare partener)

partener, in vederea

partener

$i %

eligibild a
I

obtinerii fiecirui reizultat in

Exproprierea Pentru utilitate
publica (daca este cazul)

Promovare hotarari

Sevas

de guvern

de

depunerii

expropriere, in baza

finantare.

documentelor

la momentul
aplicatiei de

de

identificare a
proprietarilor si a
raportului de

Partelner 1

evaluare realizat de
catre partenerul 2
Realizarea auditului
de siguranta rutiera
pentru:

Contractare:a serviciilor de

realizare

a

auditului

de

siguranta

etapa

2-

Proiect

3-

anterior

Se va

sta

i la momentul
aplicatiei

depunerii

de

finantare.

tehnic,

etapa

receptiei si

etapa

4-

ulterior

receptiei

Derularea procersului

accesare a

de

finantarii

Elaborarea

li la momentul
aplicatiei de

sl

depunerea aPlicatiei
de finantare

nerambursabile

Derularea Procesului

de

Elaborarea

CNAIR SA

si

depunerea cererilor
de prefinantare/

prefinantan elPlatail

rambursare a finantarii

rambu rsare/plata

Participarea

la

recePtia

obiectivului

la

Ct\IAIR

SA,

Ct\lAlR

va

terminarea lucrarilor

obiectivului
Preluarea in administrare

PV de recePtie

a

Ulterior
finale

recePtiei

in calitate de
fi notificat cu
prelua

investitia

nform art. 5 alin.
rezultata,
(7) din o.U. . nr. LOL|2O20, pe
egatie din Partea
baza de
de resort, in
ministerului
seama statului
numele si

lntretinere curenta

Partener

2

Ulterior

si

Perioadei

periodica

de garantie

Elaborarea, modificarea,

lnitierea

revizuirea, comPletarea,
actualiza rea documentaliilor
tehnico-economice,
supunerea sPre aProbare
conform legii, duPd caz,
necesare pentru
implementarea Proiectelor
de infrastructurd dr-'
transport rutier

parteneriatului

lntocmirea documentatiilor

Finalizarea

de

implementare

cadastrale

Se va

procesului

finarntare.

Derularea Procedurilor de

Semnarea

in calitate de
autoritate contractanta,
contractarea
pentru

contractelor de:

supervizarii, Proiectarii si
executiei lucrarilor, Precum

executie

si pentru alte

achizitii

necesare

imPlementarii
Proiectului, inclusiv

incheierea

si

derularea

i la momentul
aplicatiei de

deprunerii

finantare.

Supervizare

2. Proiectare si
3. Masuri

de

publicitate
privind
finantarea

din

POIM

20L4-2020

contractelor aferente

Monitorizarea

1.

la momentul
aplicatiei de

deP,unerii

de

expropriere

achizitie,

stab

sl

implementarea Proiectului

Indeplinirea

Se va

indicatorilor definiti

depunerii

prin contractul de

finantare.

finantare

sta

li la momentul
aplicatiei de

(aPlicatia

de finantare)

Monitorizarea 5i urmdrirea
lucrdrilor executalle Pentru
proiectele de infrastructurd

Pe

Respectarea

calitativa
cantitativa

si
a

lucrarilor, conform
documentatiei

tehnice si normelor
aplicabile

tot

Pa

executiei n

sul

desfasurarii

are Proiectului

intocmirea gi supunerea
spre aprobare a proceselorverbale de receptie la
terminarea lucrdrilor in
condiliile prev;zute de lege
- Receptia obiectivului
Decontarea lucririlor
executate de cdtre
executantii de lucrdri;
elaborarea gi depunerea
cererilor de prefinanlare/
rambursare /plata a
cheltuielilor rezultate din
implementarea proiectelor
de infrastructuri rutieri

Monitorizare pe perioada de
garantie a lucrarilor. In
perioada de garantie,

PV de receptie

la

CNAIR va

fi

invitat in

inr usa ca

terminarea lucrarilor

procedura de )ceptie.

Derularea

UAT

formalitatilor
necesare intocmirii

documentatia

r

va

a

asi

pregatirea
necesare

prefi na ntare/

prefinantare/
introducerii
rambursare/pl ta
lucrarilor/serv :iilor/produselor

rambursare/ plata

aferente

cererilor

de

ctului, conform

Proi

Cererii de fina ta re

fi

invitat in

PV de receptie finala

CNAIR va

a lucrarilor

procedura de :ceptie.

Derularea, receptia

UAT si CNAIR uor participa, in

inr usa ca

rdspunde de implementarea
Proiectului de infrastructuri
rutierd la standardele de
calitate prevdzute de
legislalia in vigoare piigi
asumd intreaga
responsabi litate pentru
respecta rea prevederilor

legale, normelor tehnice,

precum 5i a oricdror alte
reglementdri in vigoare
pentru implementarea
Proiectelor de i nfrastructurd
rutierS.

Alte categorii de activit6ji
care sunt necesare pentru a
asigura implementarea
proiectelor de infrastructurE
de transport rutier

si utilizarea in limitele
conditii legale
obiectivului.

a

le

si

;ii

Parteneriatulu

ale
de

implementare

la

oricaror

rtiuni

oper

desfasurarea
necesare

atingerii o riectivelor si
indicatorilor in Cererea de
,

finantare

(2)

Responsabilitili ti angajamente finarnciare intre parteneri
Parl;enerii vor asigura, dupa caz, contribuJia la cheltuielile eli,gibile ale Proiectului, aga cum este
prer:izat in Cererea de finantare.

Contribulia lunde este cazul)
Se vor defini la momentul depunrerii aplicatiei de finantare
Se vor defini la momentul depunr:rii aplicatiei de finantare

Organizalia
Partener

1

Parl.ener 2

in

plus, fiecare partener va asigura indeplinirea sarcinilor prr:zentate la articolul 7

- ObliEaliile

parlienerilor.

(3)

Informalii despre conturile bancare

0rganizatie

,ll,
.t

.)i

a"

i.i

;'

:';i
.;i)

*) Vor fi comunicate de catre ambele parti prin coresprcndenta oficiala.
ResponsabilitSlile privind derularea fluxurrilor financiare sunt conforme cu prevederile H.(3. nr.
931201,6 privind aprobarea normelor metodologice de aplicarre a prevederilor O.U.G. nr.4O/2O75
privind gestionarea financiari a fondurilor europene pentru perioada de programare 2Ot4-,2O20,
cu nnodificdrile si completdrile ulterioare.

Art. 5. Perioada de valabilitate a Parteneriatului
Perioada de valabilitate a Parteneriatului incepe la data semndrii acestuia giinceteazi la data la
carel Contractul de

finanlare aferent Proierctuluiisiinceteazi valabilitatea sau in alt mod prevazut

de lege.

Art. 6. Drepturile partenerilor
dreptul sd solicite furnizarea oricdror informiatii gi documente legate de Prroiect,
inclusivin scopul elaboririi rapoartelor de progres pi a cererilor de prefinanlare/rambursare

(1-) Partenerii au

/plata
(2) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform

rolului detinut in Proiect.

(3) Partenerii au dreptul la fondurile oblinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile
angajate de cdtre acegtia, care au fost certificate ca eligibile.
Art. 7. Obligaliile partenerilor

(1)

(2)

Partenerul 1 va pregiti Cererea de frnanlare.
Partenerii se vor asigura cd indeplinesc prevederile aplicabile ale O.U.G. nr. I0L12020
privind unele mdsuri pentru implementarea Proiectelor cu finantare din fonduri europene
in vederea evitdrii riscului de dezangajare pentru perioada de programare20L4-2020.

(3)

si furnizeze celuilalt orice informalii de naturi tehnici sau
financiard legate de Proiect, solicitate in relatia cu Autoritatea de Management,
Fiecare partener este obligat

Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeand sau orice alt organism
abilitat sd verifice sau sd realizeze auditul asupra modului de implementare a Proiectelor
cofinanlate din instrumente structurale gi si asigure toate condi!iile pentru efectuarea

verificirilor la fala locului.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Beneficiarul va elabora gi semna Cererea de finanlare gi Contractul de finantare 5i Cererile
de prefinantare/rambursare/plata, dupa caz.
Beneficiarul este responsabil de elaborarea rapoartr,'lor de progres 9i a cererilor de

prefinanlare/rambursare/plata gi de verificarea cheltuielilor efectuate de cdtre partener 9i
a tuturor documentelor justificativer intocmite de cdtre acegtia'
Beneficiarul va inainta AM cererile de prefinantare/rambursare/plata, impreuni cu
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale
incidente gi ale contractului de finartfare'
Beneficiarul este obligat sd deschidi conturi bancare dr:dicate Proiectului, in conformitate
cu prevederile legale in materie in vigoare.
Beneficiarul este obligat sd lind o evidenld contabild distincti a Proiectului, utiliz6nd

conturi analitice dedicate pentru

(9)

ref

lectarea tuturor operaliunilor referitoare

la

implementarea Proiectului, in conformitate cu dispoziliile legale.
Partenerii se vor consulta cu regularritate, fiecare avand obligatia de a-l informa pe celalalt
despre progresul in implementarera Proiectului 5i de a furniza copii ale rapoartelor de
progres gi financiare.

(10) Beneficiarul se va asigura ci propunerile pentru modificiri ale Proiectului care vizeazd
activitSlile, rezultatele, indicatorii pi bugetul aferente fiecirui partener vor fi convenite prin
consimtdm6nt scris al fiecirui partener inaintea de solicitarea aprobirii de cdtre

Autoritatea de Management (AM).
(11) Beneficiarul va asigura desf5gurarera corecti a procedurilor de atribuire a contractelor de
achizilie publicd care ii revin, conform normelor in vigoare'
(I2) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanlare/rambursare/plata
cStre AM, conform prevederilor Contractului de finanlare.
(13) Partenerii sunt responsabili, potrivit legii si prezentului Parteneriat, in situalia recuperdrii

cheltuielilor proprii afectate, de neregulile identificilte tn cadrul Proiectului conform
notificdrilor gi titlurilor de creanti emise pe numele fir:caruia sau al amandurora de citre
Autoritatea de Management (AM).
(14) in raporturile dintre pdr!i, fiecare parte rdspunde doar pentru realizarea activitdtilor ce ii
revin 5i niciuna dintre pdrli nu este in niciun fel rdspurrzdtoare pentru activititile realizate
sau nerealizate de cealaltd parte.

(15) Beneficiarul are obligalia sd pistreze toate

documenterle originale, inclusiv documentele

contabile, privind activitdlile derulate gi cheltuielile eligibile efectuate de lider in vederea

asiguririi unei piste de audit adecvate, in conformitate cu regulamentele UE gi nalionale.
Toate documentele vor fi pdstrate p6nd la inchiderea oficialS a Programului sau pdnd la
expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare intervine ultima.
(16) in termen de maximum 10 zile lucrdtoare de la primirea de la AM a Contractului de
finanlare/notificdrilor/actelor adilionale semnate, Beneficiarul are obligalia de a transmite
fiecdrui partener c6te o copie a acestor documente.

Art. 8 Pleli

(1)

Pldtile pentru Proiect vor fi fdcute atdt de cdtre Beneficiar, c6t gi de citre parteneri, din
conturile deschise dedicate Proiectului gi in limita bugetului alocat pentru fiecare dintre
aceqtia.

(2)

Cheltuielile efectuate de cdtre Beneficiar/parteneri vor fi rambursate de citre AM POIM pe

baza documentelor justificative prezentate,

in

conrJiliile stabilite

in

Contractul de

finantare.

Art. 9 Achizilii aferente Proiectului

(1)

Achizitiile de orice fel din cadrul Proiectului vor fi ficute de citre Beneficiar sau de cStre
fiecare membru al Parteneriatului conform Cererii de finanlare, cu respectarea legislaliei
privind achizifiile publice, a condiliilor din contractul de finantare 5i a instructiunilor emise
de AM $i/sau alte organisme abilitate.

Art. 10 Proprietatea

(21 Pdrlile au obligatia de a

asigura f unclionarea tuturor bunurilor, echipamentelor

achizitionate din finantarea nerambursabilS, la locul de desfSgurare a Proiectului gi exclusiv

(3)
(4)

in scopul pentru care au fost achiziJionate.
PdrJile au obligatia sd nu instrdinez,e, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a
obtineriifinantdrii prin POIM, pe o prerioadi de 5 ani de la finalizarea Proiectului.
Pirtile au obligalia sE se asigure ci nu vor desfdgura activititi economice in scopul

oblinerii

de

venituri/profit

din echipamentele achizilionate prin

Proiect,

din

documentatiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplica{iilor
informatice realizate, in afara activititilor pentru care a fost finantat Proiectul prin

de utilizare a

acestora cdtre terte pdrti (inf rastructura 5i
echipamentele care fac obiectul Proiectului finanlat prirr fonduri publice nu pot fi utilizate
acordarea dreptului

in alt scop/cu altd destinalie dec6t cea principalS).

Art. 11 Confidengialitate

Pdrtile semnatare ale prezentului acord de Parteneriat convin sd pdstreze in strictd
confidenlialitate informatiile primitr-. in cadrul gi pe parcursul implementdrii Proiectului Si
sunt de acord sd previnS orice utilizare sau divulgare neautorizati a unor astfel de

(1)

(2)

informatii. Pdrlile inteleg si utilizeze informatiile confidenliale doar in scopul de a-gi
indeplini obligatiile din prezentul Panteneriat de implementare.
Prin excepfie de la paragraful (1), urmitoarele elemente nu vor avea caracter confidenlial:
a) Denumirea Proiectului, denumirea completd a beneficiarului, data de incepere gi cea de
finalizare ale Proiectului, datele d,e contact - minimum o adresd de e-mail gi numir de
telefon - func!ionale pentru echi;pa Proiectului; locul de implementare a Proiectului localitate, judet, regiune gi, daci Proiectul include activitdli care se adreseazd publicului,
adresa exactd gi datele de contact pentru spaliile deldicate acestor activitSli in cadrul
Proiectului;

b)

valoarea totalS a finanlirii nerambursabile acordate gi intensitatea sprijinului, exprimate

atdt ca sumd concretd, c6t gi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale Proiectului,
precum gi valoarea pldlilor efectuate;

c)
d)

dimensiunea gi caracteristicile grupului !intd gi, dupd caz, ale beneficiarilor finali ai
Proiectului;
informatii privind resursele umane din cadrul Proiectului: nume, denumirea postului,
timpul de lucru;

e)

gi cele realizate ale

Proiectului, at6t cele corespunzdtoare
obiectivelor, c6t gi cele corespunzitoare activitSjilor, cu referire la indicatorii stabilili;
denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii gi executanlilor de lucriri
contractali in cadrul Proiectului, precum gi obiectul contractului, valoarea acestuia gi

rezultatele estimate

pl5!ile efectuate;
s) elemente de sustenabilitate a rezultatelor Proiectului

- informatii conform contractului

de finanlare, respectiv conform r:ondiliilor prevdzutel in art. 71 din Regulamentul

CE

1303/2013.

Art. 12 Forla majord

(1)

Prin for!5 majorS se inlelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil gi
ineviitabil intervenit dupd data semndrii Parteneriatului, care impiedici executarea in tot sau in
partre a Parteneriatului pi care exonereazd de rdspundere partera care o invocS.

(21

Pot constitui cauze de for!5 majord evenimente cum ar

fi:

calamitSlile naturale

(cutremure, inundalii, aluneciri de teren), rdzboi, revolu!ie, ernbargo, pandemie.

(3)

forla majord

obligatia de a notifica celeilalte pSrti cazul de forld
majord, in termen de 5 zile de la data aparriliei gi de a dovedi existentra situaliei de forld majord
in baza unui document eliberat sau emis cle cdtre autoritatea competentS, in termen de cel mult
15 zile de la data comunicdrii acestuia. De asemenea, are obligalia de a comunica data incetirii
situatiei de fo4i majori, in termen de 5 zile.
Partea care invoci

arre

(4)

pirlile au obligalia de a lua orice mdsuri care le stau la dispozilie in vederea limitdrii

consiecintelor acliunii de forld majorS.

invoci forJa majori nu procedeazi la notificarea inceperii 5i incetdrii
provocate
cazului de forli majori, in condiliile gi termenele prevSzute, va suporta toate daunele
celeilalte pirti prin lipsa de notificare.

(5)

Dacd partea care

pe
Executarea Parteneriatului va fi suspendati de la data apariliei cazului de for15 majord
perioada de acliune a acesteia, fird a prejudicia drepturile ce se cuvin pirlilor'

(6)

(7) in cazul in care forla majori $i/sau efectele acesteia obligi la suspendarea executdrii
prez:entului parteneriat pe o perioadi mai mare de 3 luni, pdrlile se vor intdlni intr-un termen de
cel mult

j-O

zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare,

modificare sau incetare a Parteneriatului.

Art. 13 Legea aplicabilS

(1)
l2l

prezentului parteneriat

ise

va aplica legislalia rom6neascd 9i va

fi

interpretat in

conformitate cu aceasta.
pe durata prezentului Parteneriatului, pdrlile vor avea dreptul sa convini in scris asupra
modificdrii anumitor clauze, prin act adilional, oricdnd interesele lor cer acest lucru sau
c6nd aceste circumstanle au loc gi nu au putut fi previzute in momentul in care s-a
incheiat prezentul Acord de Parteneriat, cu respectarea legii aplicabile.

Art, 14 Dispozitii finale

(1)

Comunicarea intre pdrli se va realiza prin scrisoare oficialS 5i/sau pogtd electronicd'
prin
Adresele de e-mail care vor fi utilizate in acest scop vor fi comunicate in scris ulterior,
adresa oficiala.

(2)

pe
Toate posibilele dispute rezultate din prezentul Parteneriat sau in legdturS cu acesta,
care pdrtile nu le pot solutiona pe cale amiabilS, vor fi solulionate de instantele

competente.

Art.15. InterPretare

(1)

(Z\
(3)

Orice expresie 9i/sau cuvdnt care nu este definit in prezentul Parteneriat, dar care este
definit in Contractul de finanlare/Cererea de finanlare, va avea inlelesul previzut in aceste
documente.
in prezentul parteneriat, cu exceplia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular
vor include forma de plural gi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintd zile lucritoare, dacd nu se
specifici in mod deosebit.
in prezentul parteneriat, trimiterea la un contract presupune referirea in mod specific la
forma curent5 a acelui contract a$a cum a fost acesta amendat.
10

(4) in prezentul parteneriat, titlurile gi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai usoard
referin!5 5i nu vor afecta interpretarea prezentului Parteneriat'

prezentul parteneriat de implementare s-a tncheiat

astizi,....

in trei

exemplare

identice, semnat, de fiecare Parte.
Partener

t
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