Anexă la H.C.L. nr. 59/29.06.2015

ACORD DE PARTENERIAT
În temeiul prevederilor:
‐ Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013,
‐ Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
‐ Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,
‐ Contractului de finanţare nr. C313011070800033/22.06.2011, încheiat între Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – România şi UAT Comuna Vama Buzăului, privind
acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru proiectul „Centru local de informare şi
promovare turistică Vama Buzăului şi dezvoltarea turismului cultural în Curbura
Carpaţilor”,
‐ Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” –
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea de Management pentru PNDR;
‐ Manualului de procedură pentru Autorizare Plăţi (M01-07, Versiunea consolidată 31) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Agenţia de Plăţi pentru Finanţarea Investiţiilor
Rurale
‐ Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
Art. 1. Părțile
1.1. Comuna Vama Buzăului, cu sediul în Comuna Vama Buzăului, str. Principală, Nr. 425,
Judeţul Brașov, cod fiscal 4728300, cod IBAN RO25TREZ24A870400560403X , deschis la
Trezoreria Săcele, reprezentată legal de către domnul Primar Chirilaș Tiberiu Nicolae - în
calitate de partener principal
şi
1.2. Asociaţia „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”, cu sediul în Comuna Vama Buzăului, str.
Principală, Nr. 425, Judeţul Brașov, cod fiscal 24892543, cont IBAN
RO36RNCB0059106702190001, deschis la BCR Întorsura Buzăului - în calitate de partener
secundar
au convenit următoarele:
Art. 2. Scopul Acordului de Parteneriat
Prin semnarea prezentului Acord de Parteneriat, părțile își exprimă acordul de colaborare în
vederea asigurării funcționalității Centrului Local de Informare și Promovare Turistică Vama
Buzăului prin angajarea a 2 persoane cu calificarea agent sau ghid de turism, centru finanțat prin
Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” - Programul Național de Dezvoltare Rurală 20072013, intitulat „Centru local de informare şi promovare turistică Vama Buzăului şi dezvoltarea
turismului cultural în Curbura Carpaţilor”, pe parcursul perioadei de monitorizare prevăzută în
contractul de finanțare încheiat de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit –
România cu partenerul principal.
Art. 3. Obiectul
Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă asigurarea funcționalității Centrului local de
informare și promovare turistică Vama Buzăului prin angajarea a 2 persoane cu calificarea agent
sau ghid de turism de către O.N.G. - Asociaţia „Valea Zimbrilor - Vama Buzăului”.
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Art. 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului
4.1 Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcționării Centrului de informare și promovare
turistică Vama Buzăului;
4.2 Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind
activitatea ce face obiectul Acordului de Parteneriat;
4.3 Partenerii trebuie să desfășoare activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică
cele mai înalte, respectiv cu maximum de profesionalism, eficiență și vigilență, în conformitate cu
cele mai bune practici în domeniul vizat.
Art. 5. Durata acordului
5.1 Acordul de Parteneriat intră în vigoare de la data semnării acestuia de către cele două părţi;
5.2. Părțile se obligă să deruleze prezentul Acord de Parteneriat pe o perioadă de cel puțin 5 ani de
la data intrării în vigoare, cu posibilitatea de prelungire.
Art. 6. Drepturi și obligații ale partenerilor
6.1 Drepturi și obligații ale partenerului principal:
a) Să colaboreze cu partenerul secundar și să sprijine derularea în bune condiții a activității pe
toată durata derulării Acordului de Parteneriat;
b) Să pună la dispoziția partenerului secundar cadrul necesar desfășurării activității descrise în
prezentul Acord de Parteneriat;
c) Să comunice partenerului secundar orice eveniment intervenit în derularea activității
desfășurate conform prezentului Acord de Parteneriat.
6.2. Drepturi și obligații al partenerului secundar:
a) Să ducă la îndeplinire activitatea pentru care s-a angajat prin prezentul Acord de Parteneriat,
asigurând funcționalitatea Centrului local de informare și promovare turistică Vama Buzăului prin
angajarea a 2 persoane cu calificarea agent sau ghid de turism;
b) Să facă dovada că activitatea prevăzută în statut concordă cu activitatea pentru care se
angajează prin Acord, statutul actualizat al partenerului secundar reprezentând Anexă la prezentul
Acord de Parteneriat;
c) Să comunice partenerului principal orice eveniment intervenit în derularea activității
desfășurate conform Acordului de Parteneriat.
Art. 7. Responsabilitățile părților în implementarea Acordului de Parteneriat
7.1 Partenerul secundar se obligă să asigure funcționalitatea Centrului local de informare și
promovare turistică Vama Buzăului prin angajarea a 2 persoane cu calificarea agent sau ghid de
turism;
7.2 Partenerul principal se obligă să plătească partenerului secundar cotizaţia anuală ca membru
fondator al Asociaţiei „Valea Zimbrilor – Vama Buzăului” şi care trebuie să asigure şi
funcţionalitatea Centrului local de informare și promovare turistică Vama Buzăului prin angajarea a
2 persoane cu calificarea agent sau ghid de turism.
Art. 8. Răspunderea partenerilor
8.1 Partenerul principal va fi direct și integral răspunzător față de Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit – România, pentru implementarea contractului de finanțare și implicit
a Acordului de Parteneriat, pe toată perioada de valabilitate a acestora, inclusiv pentru menținerea
parteneriatului pentru perioada de execuție a contractului de finanțare;
8.2 Partenerul secundar este răspunzător față de partenerul principal din prezentul acord de
parteneriat pentru prejudiciile aduse acestuia, rezultate din neimplementarea/implementarea
necorespunzătoare a activității privind asigurarea funcționalității Centrul de promovare și informare
turistică Vama Buzăului;
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Art. 9. Notificări
9.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul Acord se va face în scris;
9.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere, cât și la primire.
Art. 10. Legea aplicabilă
Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legislația românească.
Art. 11. Amendamente la Acordul de Parteneriat
11.1 Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării
anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru, când aceste circumstanțe
au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat;
11.2 Eventualele amendări ale Acordului de Parteneriat nu trebuie să contravină obligațiilor
asumate de către partenerul principal prin Contractul de finanțare încheiat cu Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – România.
Art. 12. Litigii
Orice dispută care poate lua naștere din sau în legătură cu prezentul Acord de Parteneriat va fi
soluționată pe calea negocierilor între părți, iar în situația în care acestea nu ajung la nici un acord
privind soluționarea acestei dispute, aceasta va fi soluționată de instanțele competente.
Art. 13. Prevederi finale
Prezentul Acord de Parteneriat a fost întocmit și semnat la Primăria Comunei Vama Buzăului,
astăzi, …………, în 3(trei) exemplare originale, în limba română, 1(unu) exemplar pentru
partenerul principal, 1(unu) exemplar pentru partenerul secundar și 1(unu) pentru Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – România, toate având aceeași valoare legală.
Semnături:
Partener principal,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ionel ZAHARIE

Partener secundar,

Avizează pentru legalitate,
Pentru SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Daniel MIRICĂ
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