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ACORD DE PARTENERIAT 

 

ART. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE SI PREMISELE ACORDULUI 

1.1 [de inserat denumirea Administrației Portuare/Autorității Locale], persoană juridică română, 

cu sediul în [de inserat sediul], înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului [de inserat judetul 

corespunzator] cu nr. [de inserat numarul de inmatriculare], CUI [de inserat codul unic de 

inregistrare], reprezentată de [de inserat numele reprezentantului societatii], in calitate de [de 

inserat functia reprezentantului societatii], denumită în continuare "Administrația 

Portuară/Autoritatea Locală" sau "Partenerul Public", 

şi 

1.2 [de inserat denumirea operatorului portuar], persoană juridică romană, cu sediul în [de 

inserat sediul], înregistrată la Oficiul Registrului Comertului [de inserat judetul corespunzator] 

cu nr. [de inserat numarul de inmatriculare], CUI [de inserat codul unic de inregistrare], 

reprezentată de [de inserat numele reprezentantului societatii], în calitate de [de inserat 

functia reprezentantului societatii], denumită în continuare "Operatorul Portuar" sau 

"Partenerul Privat", 

 

denumite în continuare individual "Partenerul" sau "Partea" şi împreună "Partenerii" sau "Părţile", 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ: 

 

(A) Partenerul Public are calitatea de [administratie portuara a portului [de inserat denumirea 

portului] ("Portul"), potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea 

porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului 

public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căile navigabile 

interioare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare/autoritate locală]; 

(B) In scopul imbunatatirii calitatii infrastructurii portuare, cresterii gradului de siguranta a 

transportului fluvial si maritim si al derularii neintrerupte a acestuia este necesara modernizarea si 

dezvoltarea infrastructurii portuare, a activelor şi facilităţilor Portului; 

(C) Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. [●]/2019 a fost aprobata schema de ajutor de stat pentru 

realizarea de investitii in infrastructura portuara si in infrastructura locala 

intermodala/multimodala, aferenta Programului Operational Infrastructura Mare (POIM 2014 – 

2020), Axa Prioritara 1, Obiectivul specific 1.3. – Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile 
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si a porturilor situate pe reteaua TEN – T centrala si Axa Prioritara 2 Dezvoltarea unui sistem de 

transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectivul specific 2.4. Cresterea volumului 

de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi ("Schema de Ajutor de Stat"); 

(D) Partenerul Public, in calitatea sa de [administratie portuara/autoritate locală], are in 

responsabilitate modernizarea si dezvoltarea infrastructurii portuare, a activelor si facilitatilor 

Portului, iar Partenerul Privat, in calitatea sa de operator portuar, este interesat in modernizarea si 

dezvoltarea infrastructurii portuare, a activelor si facilitatilor Portului, toate acestea in scopul 

dezvoltarii si eficientizarii propriei activitati desfasurate in cadrul Portului; 

(E) Partenerul Privat este de acord sa participe la realizarea de proiecte specifice de modernizare si 

dezvoltare a infrastructurii portuare, a activelor si facilitatilor Portului (denumite in mod generic 

"Proiecte", iar oricare dintre Proiecte reprezentand un "Proiect"), prin asigurarea implementarii 

Proiectelor, iar Partenerul Public este de acord sa participe la realizarea Proiectelor prin asigurarea 

tuturor conditiilor necesare Partenerului Privat pentru implementarea acestora, precum si prin 

asigurarea cofinantarii eligibile din partea beneficiarului (alta decât cea din fonduri structurale); 

(F) Partenerul Privat a fost selectat ca urmare a unei proceduri transparente si competitive de selectie 

organizate de Partenerul Public potrivit prevederilor Schemei de Ajutor de Stat pentru a participa 

impreuna cu Partenerul Public la realizarea de Proiecte, prin accesarea finantarii nerambursabile 

pentru proiecte de investiţii şi de asistenţă tehnică în cadrul Axei Prioritare 1 Îmbunătăţirea 

mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului, Obiectivul specific 1.3 Creşterea gradului 

de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală şi Axei Prioritare 2 

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Obiectivul 

specific 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi 

("Finantarea Nerambursabila"), conform Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de 

navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale 

("Ghidul Solicitantului"), precum si, ulterior, prin implementarea Proiectelor; 

(G) Este necesara stabilirea cadrului contractual care sa prevada drepturile si obligatiile fiecarui 

Partener in legatura cu realizarea de Proiecte; 

Partile au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat ("Acordul") cu respectarea următoarelor 

clauze: 

ART. 2. DEFINIŢII ŞI INTERPRETARI IN CUPRINSUL ACORDULUI  

2.1 Definiţii 

"Acord" înseamnă prezentul Acord de parteneriat ce reglementează condiţiile de colaborare 

între Parteneri cu privire la Activitate şi la realizarea Proiectelor, astfel cum acesta va putea fi 

ulterior modificat şi/sau completat, dacă este cazul, inclusiv anexele acestuia; 

"Activitate" inseamna activitatile ce vor fi desfasurate in vederea realizarii Proiectelor, asa cum 

acestea sunt enumerate in mod ilustrativ in Anexa 1 la prezentul Acord; 
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"Partenerul Privat" înseamnă operatorul portuar declarat câștigător al procedurii transparente si 

competitive de selectie organizate de Partenerul Public potrivit prevederilor Schemei de Ajutor 

de Stat pentru a participa impreuna cu Partenerul Public la realizarea de Proiecte, prin 

accesarea finantarii nerambursabile pentru proiecte de investiţii şi de asistenţă tehnică în cadrul 

Axei Prioritare 1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului, 

Obiectivul specific 1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe 

reţeaua TEN-T centrală şi Axei Prioritare 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de 

calitate, durabil şi eficient, Obiectivul specific 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate 

prin terminale intermodale şi porturi; 

"Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare" - inseamna 

Ministerul Fondurilor Europene, parte a Contractului de Finantare (AM POIM); 

"Autoritate Relevantă" înseamnă Parlamentul, Guvernul, ministerele, celelalte organe ale 

administraţiei publice, instituţiile publice autonome sau subordonate, alte instituţii sau entităţi 

aparţinând administraţiei centrale sau locale sau, după caz, autonome la nivel central sau local, 

precum şi oricare alte entităţi, care au autoritate, jurisdicţie, competenţe sau care exercită 

oricare atribuţii sau drepturi în legătură cu Parteneriatul sau Activitatea, sau ale căror decizii 

pot afecta sau influenţa Parteneriatul sau Activitatea, inclusiv orice autoritate sau entitate care 

are atribuţii în legătură cu emiterea oricărei Autorizaţii in legatura cu desfasurarea Activitatii 

sau realizarea Proiectului, inclusiv AM POIM/OIT; 

"Autorizaţii" înseamnă oricare acorduri, aprobări, certificate, permise, licenţe, autorizaţii, avize 

şi alte asemenea, necesare conform Legii Aplicabile pentru desfăşurarea Activităţii, realizarea 

Proiectelor sau a oricăror componente ale acestora sau in orice alt mod pentru exercitarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor asumate de către Părţi prin prezentul Acord; 

"Cheltuieli Eligibile" înseamnă toate costurile în legătură cu desfăşurarea Activităţii, calificate 

drept cheltuieli eligibile potrivit Legii Aplicabile si Ghidului Solicitantului; 

"Cont Bancar" înseamnă orice cont deschis la o unitate bancară şi utilizat de Partenerul Privat 

pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, în Lei, Euro şi/sau alte valute, în legătură cu 

Activitatea, conform clauzelor prezentului Acord; 

"Contractul de Finantare" inseamna contractul de finanțare avand ca obiect acordarea Finanţării 

Nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea unui Proiect; 

"Contributia Partenerului Privat" înseamnă contributia Partenerului Privat in vederea 

desfasurarii Activitatii, constând în asigurarea resurselor umane, logistice, tehnice și financiare 

necesare în vederea realizării Proiectelor, incluzand elaborarea propunerii de proiect pentru 

accesarea Finantarii Nerambursabile, a cererii de finantare si a tuturor celorlalte documente 

suport potrivit Ghidului Solicitantului; 

"Contributia Partenerului Public" înseamnă contributia Partenerului Public in cadrul desfasurarii 

Activitatii, constand in asigurarea accesului Partenerului Privat si a contractantilor si 

subcontractantilor acestuia la Obiective in vederea realizarii Proiectelor, punerea la dispozitia 
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Partenerului Privat a tuturor documentelor necesare pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor 

de eligibilitate in procesul de accesare a Finantarii Nerambursabile si a oricaror altor documente 

si informatii necesare Partenerului Privat in desfasurarea Activitatii, precum și asigurarea 

cofinanțării eligibile din partea beneficiarului (alta decât cea din fonduri structurale); 

"Data Acordului" înseamnă data semnării prezentului Acord de către reprezentanții autorizați ai 

Părților sau de către ultimul dintre aceștia; 

"Lege Aplicabilă" înseamnă Constituţia României şi toate legile, ordonanţele de urgenţă, 

ordonanţele şi hotărârile Guvernului, ordinele, regulamentele, normele, directivele, deciziile şi 

orice legislaţie secundară, standardele, specificaţiile şi reglementările tehnice sau generale 

emise de către orice Autoritate Relevantă sau interpretările oficiale ale acestora emise de 

organe cu atribuţii legislative, executive sau jurisdicţionale, în fiecare caz producând efecte pe 

teritoriul României (indiferent dacă au fost emise de autorităţi române sau ale oricărei 

comunităţi sau uniuni interstatale din care România face parte – cum ar fi, de exemplu, Uniunea 

Europeană), precum şi orice alte documente cu putere normativă, care sunt obligatorii pentru 

Părţi sau oricare Parte sau sunt aplicabile în orice alt mod sau afectează Activitatea, 

Parteneriatul sau Proiectele; 

"Obiective" inseamna obiectivele de investitii prevazute in Anexa 2 la prezentul Acord, care sunt 

modernizate, reabilitate si dezvoltate in cadrul Proiectelor; 

”Operator portuar” înseamnă operatorul economic care desfășoară activități economice în 

porturi (această categorie include și operatorii economici care asigură servicii de remorcare, 

pilotaj, etc.); 

"Organism Intermediar pentru Transport" inseamna Ministerul Transporturilor, parte a 

Contractului de Finantare (OIT); 

"Parteneriat" înseamnă parteneriatul creat în conformitate cu prevederile legale in vigoare si 

clauzele prezentului Acord in vederea desfasurarii Activitatii si realizarii Proiectelor; 

2.2 Interpretări 

2.2.1 În cuprinsul prezentului Acord, cu excepţia cazului în care din context rezultă 

contrariul: 

a) singularul include pluralul şi vice versa, iar referirile la un gen includ referiri la toate 

genurile; 

b) titlurile capitolelor, secţiunilor sau articolelor au ca scop exclusiv facilitarea înţelegerii 

clauzelor Acordului; 

c) o referire la un preambul, un capitol, o secţiune, o clauză, o sub-clauză, un paragraf, 

un sub-paragraf sau o anexă este, cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel, o 

referire la un preambul, un capitol, o secţiune, o clauză, o sub-clauză, un paragraf, un 

sub-paragraf sau o anexă din Acord; 
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d) referirile la o persoană vor fi considerate ca incluzând orice persoane fizice sau 

juridice, societăți sau alte entități fără personalitate juridică, organe sau instituţii ale 

statului, precum şi succesorii universali, cu titlu universal sau cu titlu particular ai 

persoanelor menţionate anterior; 

e) anexele fac parte integrantă din Acord şi au aceeaşi forţă juridică şi efect ca şi cum ar 

fi fost incluse expres în corpul Acordului iar orice referire la Acord va include şi o 

referire la anexele sale; 

f) o referire la Acord sau la un alt document include orice modificare sau înlocuire a 

acestuia sau a documentului respectiv; 

g) o referire la "include", "inclusiv" sau "inclus" va fi interpretată nelimitativ; 

h) o referire la o "Parte" este o referire la o parte a Acordului pentru perioada de timp în 

care aceasta este parte la Acord, iar o referire la "Părţi" este, cu excepţia cazurilor în 

care se menţionează expres altfel, o referire la toate părţile Acordului la momentul 

respectiv; 

i) referirile la forma scrisă vor include orice mod de reproducere a cuvintelor pe un 

suport material de hârtie, într-o formă lizibilă şi permanentă. 

2.2.2 Părţile convin că vor acţiona întotdeauna cu bună credinţă în scopul îndeplinirii 

obligaţiilor care le revin în baza prezentului Acord.  

ART. 3. OBIECTUL ACORDULUI  

3.1 Prin prezentul Acord Partile convin să colaboreze si sa constituie un parteneriat, cu scopul comun 

de a obţine beneficii de pe urma realizarii Proiectelor. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile 

confirma ca Parteneriatul creat prin prezentul Acord nu are personalitate juridică, neconstituind o 

entitate juridică distinctă în raporturile cu terţii. 

3.2 Obiectul Acordului îl reprezintă constituirea Parteneriatului, în scopul desfășurării Activității si 

realizarii Proiectelor. Acordul reglementează relaţiile dintre Parti în ceea ce priveşte 

Parteneriatul şi modul de realizare a Activităţii pe durata Acordului. 

3.3 Toate constructiile de orice fel rezultate ca urmare a realizarii Proiectelor vor deveni parte 

integranta din infrastructura portuara, avand regimul juridic al acesteia prevazut de dispozitiile 

Legii Aplicabile. 

ART. 4. ACTIVITATEA. ROLURILE, ATRIBUTIILE ŞI OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 

Activitatea. Obligaţii comune 

4.1 [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] este de acord ca Partenerul Privat să desfăşoare 

Activitatea de realizare a Proiectelor. In plus, Părţile convin că actele, faptele şi/sau 

operaţiunile încheiate/realizate în cadrul Activităţii vor avea în vedere asigurarea unei 

exploatări eficiente a Portului.  
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4.2 Partenerii convin să îşi exercite drepturile cu buna-credinţa astfel încât să asigure desfăşurarea 

în cele mai bune condiţii a Activităţii si realizarii Proiectelor pe toată durata Acordului. 

Rolurile, atribuţiile şi obligaţiile Partenerilor în cadrul Parteneriatului 

Partenerul Privat: 

4.3 Partenerul Privat este reprezentantul/ liderul Parteneriatului şi, in aceasta calitate, va organiza, 

coordona şi desfasura Activitatea pentru realizarea scopurilor Parteneriatului, cu respectarea 

clauzelor Acordului. 

4.4 In condiţiile respectării de către [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] a obligațiilor ce îi 

revin conform Parteneriatului, pe toată durata Acordului, Partenerul Privat va depune toate 

eforturile in vederea realizarii Proiectelor.   

4.5 Partenerul Privat va putea decide in numele Parteneriatului, în vederea desfăşurării Activităţii în 

cele mai bune condiţii de eficienţă, executarea lucrarilor de proiectare si executie asupra 

Obiectivelor in regie proprie sau/si prin încheierea unor contracte de proiectare si executie 

si/sau subcontractarea integrală sau parţială a Activităţii prin intermediul unor subcontractanti 

desemnati la libera sa alegere. 

4.6 În vederea desfășurării Activității și asigurării eligibilității cheltuielilor, Partenerul Privat va 

putea încheia contracte având ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii numai prin organizarea de proceduri de atribuire cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

4.7 În realizarea Activităţii, Partenerul Privat se bucură de libertate deplină şi dreptul de a lua şi 

implementa masuri cu privire la desfăşurarea Activităţii şi administrarea şi folosirea 

contributiilor Partilor in scopul exclusiv al realizarii Proiectelor. 

4.8 În vederea asigurării desfăşurării în condiţii de eficienţă a Activităţii, Partenerul Privat va avea 

urmatoarele responsabilitati: 

a) să asigure managementul, implementarea si realizarea Proiectelor în concordanță cu 

prevederile si conditiile prevazute in Contractul de Finantare si Legea Aplicabila; 

b) sa puna la dispoziția AM POIM/OIT sau oricărui alt organism abilitat de Legea Aplicabila, 

la solicitarea acestora, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a Finanțării Nerambursabile si existenta resurselor financiare 

pentru cofinantare; 

c) să ţină o evidenţă contabilă analitică privind Activitatea, utilizând conturi analitice 

distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la realizarea Proiectelor 

în conformitate cu dispoziţiile Legii Aplicabile si cu respectarea Contractului de 

Finantare; 
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d) să asigure Contributia Partenerului Privat în condiţiile prevăzute în Acord si dupa cum 

este necesar pentru desfasurarea Activitatii; 

e) să asigure desfăşurarea Activităţii în condiţiile prevăzute de prezentul art. 4 şi cu 

respectarea celorlalte clauze ale prezentului Acord; 

f) sa se asigure ca personalul angajat in desfasurarea Activitatii are calificarile 

profesionale rezonabil solicitate in industria de profil; 

g) să asigure obţinerea tuturor Autorizaţiilor, cu excepţia situaţiilor în care acestea nu pot 

fi obţinute decât de către [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] sau alte 

persoane, cu suportarea de catre Partenerul Privat a costurilor aferente, în 

conformitate cu Legea Aplicabilă;  

h) sa informeze [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] corect si constant cu privire 

la desfăşurarea Activităţii, la stadiul realizarii Proiectelor, precum si la orice alte 

aspecte importante în legătură cu Parteneriatul; 

i) să asigure îndeplinirea oricăror altor obligaţii care îi revin conform prezentului Acord ca 

urmare a participării sale în cadrul Parteneriatului, în conformitate cu Legea 

Aplicabilă; 

j) sa se asigure ca personalul care desfasoara activitatile este constient de impactul de 

mediu, respectiv cel privind securitatea si sanatatea in munca; 

k) sa anunte imediat reprezentantilor desemnati ai [Administrației Portuare/Autorității 

Locale] orice situatie de eveniment de mediu, respectiv de munca si sa ia masurile 

corespunzatoare pentru a reduce impactul acestora pana la venirea persoanelor 

autorizate. 

4.9 De asemenea, Partenerul Privat, în calitate de lider si reprezentant al Parteneriatului, va 

îndeplini urmatoarele: 

a) elaborarea propunerii de proiect in numele Parteneriatului in vederea obtinerii 

Finantarii Nerambursabile in conformitate cu Legea Aplicabila si Ghidul Solicitantului, 

depunerea propunerii de proiect, a cererii de finantare si a documentelor insotitoare si 

semnarea Contractului de Finantare; 

b) ţinerea şi completarea oricăror registre, situaţii (inclusiv registre şi situaţii contabile) 

sau documente care trebuie ţinute sau completate în ceea ce priveşte Activitatea în 

conformitate cu Legea Aplicabilă; 

c) depunerea/înregistrarea la Autorităţile Relevante a oricăror declaraţii, raportări şi/sau 

situaţii în ceea ce priveşte Activitatea, prevăzute de Legea Aplicabilă si Ghidul 

Solicitantului, inclusiv cererile de rambursare si/sau cererile de plata; 

d) operarea Conturilor Bancare. 
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4.10 Partenerul Privat va deschide un cont distinct pentru Proiecte in Sistemul Trezoreriei Statului în 

care se efectuează transferurile sumelor reprezentând prefinanțare/plată/rambursare in cadrul 

Proiectului, va efectua orice altă formalitate prevăzută de Legea Aplicabilă şi va avea dreptul 

exclusiv de operare a Conturilor Bancare. [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] va acorda 

in mod prompt, la solicitarea Partenerului Privat, orice imputernicire necesara acestuia pentru 

scopurile prezentului articol.  

Partenerul Public: 

4.11 [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] va sprijini Partenerul Privat în vederea desfăşurării 

Activităţii, în temeiul Parteneriatului, în conformitate cu clauzele prezentului Acord, va respecta 

libertatea deplina si dreptul exclusiv al Partenerului Privat de a lua si implementa decizii cu 

privire la desfasurarea Activitatii in conformitate cu clauzele prezentului Acord si cu Legea 

Aplicabila. 

4.12 [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] va răspunde în mod rezonabil, în limita 

disponibilităților tehnice, oricărei solicitări a Partenerului Privat menită a asigura realizarea in 

bune conditii a Proiectelor.  

4.13 În vederea asigurării desfăşurării în mod corespunzator si in condiţii de eficienţă a Activităţii, 

[Administrația Portuară/Autoritatea Locală] va avea urmatoarele responsabilitati: 

a) sa asigure in mod continuu accesul Partenerului Privat si al contractantilor si 

subcontractantilor acestuia in cadrul Portului in vederea realizarii Proiectului, sub 

condiţia respectării regulilor de securitate aplicabile; 

b) sa puna la dispozitia Partenerului Privat toate documentele necesare pentru 

demonstrarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate in procesul de accesare a Finantarii 

Nerambursabile, pentru pregatirea si depunerea propunerilor de proiecte si a cererilor 

de finantare si a documentelor insotitoare, precum si pe parcursul executarii 

Contractului de Finantare; 

c) să ia toate măsurile necesare pentru a permite realizarea în bune condiţii şi de o 

manieră promptă a Activitatii de către Partenerul Privat, cu respectarea regulilor de 

securitate aplicabile în cadrul Portului si in conditiile afectarii minimale a activitatii in 

cadrul acestuia; 

d) să sprijine, în mod rezonabil, Partenerul Privat în vederea obţinerii cu celeritate a 

tuturor Autorizaţiilor; 

e) să pună la dispoziţia Partenerului Privat in termen rezonabil orice informaţie sau 

document şi să emită orice aviz, acord, declaraţie sau alte documente care sunt 

necesare acestuia în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în baza prezentului 

Acord sau a Contractului de Finantare ori în conformitate cu Legea Aplicabilă, inclusiv 

în legătură cu obţinerea Autorizaţiilor si cu tinerea si completarea oricaror alte 

documente (inclusiv dar nelimitandu-se la registre contabile); 
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f) să obţină şi să pună la dispoziţia Partenerului Privat în timp util orice Autorizaţii care, 

potrivit Legii Aplicabile, se pot obţine numai de către [Administrația 

Portuară/Autoritatea Locală] sau sa mandateze, in conditiile Legii Aplicabile, 

Partenerul Privat sa le obtina in numele sau; 

g) să asigure îndeplinirea oricăror altor obligaţii care îi revin conform prezentului Acord 

sau, ca urmare a participării sale în cadrul Parteneriatului, în conformitate cu 

Contractul de Finantare si Legea Aplicabilă. 

4.14 Fiecare din Parti se obligă să nu emită/incheie, fara acordul expres al celeilalte, sau să permită 

emiterea sau încheierea vreunui act, să nu întreprindă sau să permită întreprinderea unei acţiuni 

sau existenţa unei inacţiuni care ar putea: 

a) să aducă atingere sau să conducă la nerespectarea prezentului Acord; 

b) sa afecteze realizarea Activitatii sau Proiectelor ori să aducă atingere sau să conducă la 

neatingerea de catre Parteneriat a scopului acestuia; 

c) să împiedice sau îngreuneze, în orice fel, desfăşurarea în condiţii optime şi de eficienţă 

maximă a Activităţii de către Partenerul Privat sau îndeplinirea oricărei obligaţii care 

revine celeilalte Parti potrivit prezentului Acord, Contractului de Finantare sau Legii 

Aplicabile.  

4.15 [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] va răspunde cu promptitudine, in limita 

posibilitatilor, oricărei solicitări a Partenerului Privat şi va acorda sprijinul necesar acestuia în 

vederea obţinerii Autorizaţiilor, ţinerii şi completării oricăror registre, situaţii sau documente 

care trebuie ţinute sau completate în ceea ce priveşte Parteneriatul, precum si 

depunerii/înregistrării la Autorităţile Relevante a oricăror declaraţii, raportări şi/sau situaţii în 

ceea ce priveşte Parteneriatul. 

4.16 [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] va emite orice imputerniciri necesare si/sau va pune 

la dispoziţia Partenerului Privat toate declaraţiile, situaţiile si informatiile relevante pentru a 

putea asigura respectarea de către Partenerului Privat a obligaţiilor prevăzute la art. 4.8 si art. 

4.9 de mai sus, precum şi a oricăror altor obligaţii ce revin Partenerului Privat potrivit 

prezentului Acord, în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea Aplicabilă şi/sau, după caz, de 

prezentul Acord sau Contractul de Finantare. 

ART. 5. CONTRIBUTII 

Contributia Partenerului Privat 

5.1 Contributia Partenerului Privat constă în:  

a) resursele umane, logistice si tehnice necesare în vederea realizării Proiectelor; 

b) elaborarea propunerii de proiect pentru accesarea Finantarii Nerambursabile, a cererii 

de finantare si a tuturor celorlalte documente suport potrivit Ghidului Solicitantului; 
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Contributia [Administrației Portuare/Autorității Locale] 

5.2 Contributia [Administratiei Portuare/Autoritatii Locale] constă în: 

a) asigurarea dreptului de acces in cadrul Portului pentru Partenerul Privat, precum si 

pentru contractantii si subcontractantii acestuia, in vederea realizarii Proiectelor, 

incluzând dreptul de a efectua lucrarile de proiectare si executie in legatura cu 

modernizarea, reabilitarea si dezvoltarea Obiectivelor; 

b) punerea la dispozitia Partenerului Privat a tuturor documentelor necesare pentru 

demonstrarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate in procesul de accesare a Finantarii 

Nerambursabile si a oricaror altor documente si informatii necesare Partenerului Privat 

in desfasurarea Activitatii. 

c) asigurarea cofinanțării eligibile din partea beneficiarului fondurilor nerambursabile, în 

proporție de 15% din finanțarea necesară realizării Proiectului; 

d) asigurarea cofinantarii neeligibile, altele decat TVA aferent cheltuielilor eligibile, daca 

este cazul.  

Alte obligaţii ale [Administrației Portuare/Autorității Locale]  

5.3 [Administrația Portuară/Autoritatea Locală] are obligaţia de a asigura Partenerului Privat 

exercitarea in mod netulburat a dreptului de acces la infrastructura Portului în conformitate cu 

clauzele prezentului Acord in vederea realizarii Proiectelor. [Administrația Portuară/Autoritatea 

Locală] va îndeplini toate actele, faptele, operaţiunile şi/sau formalităţile necesare în vederea 

asigurarii efective a accesului Partenerului Privat la Obiective, precum şi în vederea menţinerii şi 

a asigurării exercitării de către Partenerul Privat a dreptului de acces la Obiective până la 

incetarea Acordului, în condiţiile prevăzute în acesta.  

ART. 6. DURATA ACORDULUI 

6.1 Acordul intră în vigoare la Data Acordului şi produce efecte până la data de [de inserat data 

expirarii]. Durata Acordului va putea fi prelungita prin acordul scris al Partilor. 

6.2 Fără a contrazice cele arătate la art. 6.1, Acordul va putea înceta în cazurile prevăzute la art. 7. 

ART. 7.  ÎNCETAREA ACORDULUI 

Cazuri de Încetare a Acordului 

7.1 Acordul încetează în următoarele situaţii: 

a) expirarea duratei Acordului; 

b) prin acordul Partenerilor; 
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c) prin reziliere, cu plata de despagubiri de catre Partea in culpa, in situatia unor 

neexecutari importante ale obligatiilor ce-i revin potrivit prezentului Acord; 

d) incetarea Contractului de Finantare; 

e) alte situatii prevazute de Legea Aplicabila. 

Consecinţele Încetării  

7.2 Încetarea Acordului produce efecte pentru viitor şi nu aduce atingere niciunui drept sau obligaţii 

existente a Partenerilor (în baza Acordului sau cu alt temei) până la data încetării. Toate 

investiţiile realizate in cadrul Proiectelor care fac parte din infrastructura portuara au regimul 

juridic al acesteia stabilit potrivit Legii Aplicabile si, in relatiile dintre Parti, Partenerul Privat nu 

are nicio pretentie asupra acestora. 

Ramanere in Vigoare 

7.3 Pentru evitarea oricărui dubiu, Părţile confirmă că încetarea prezentului Acord, indiferent de 

motivul încetării, nu va: 

7.3.1 elibera nicio Parte de vreo raspundere sau obligatie legata de vreo acţiune sau 

omisiune care revine unei astfel de Părţi pana la data incetarii Acordului; sau 

7.3.2 afecta obligaţiile Partilor care sunt prevăzute de prezentul Acord in legătură cu 

incetarea si oricare alte clauze ale prezentului Acord care sunt formulate pentru a 

ramane in vigoare după data incetarii Acordului. 

ART. 8. NOTIFICĂRI 

8.1 Orice notificare, adresă, cerere sau comunicare făcută în legătură cu executarea Acordului va fi 

efectuată în scris, în limba română. 

8.2 Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax, poştă 

electronică şi vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire la adresa Părţii corespunzătoare. 

8.3 Data primirii oricărei notificări sau comunicări transmise prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire va fi data înscrisă pe confirmarea de primire. 

8.4 Toate notificările şi comunicările vor fi considerate valabile dacă au fost efectuate la adresele 

Părţilor indicate în preambul. Orice modificare a adreselor indicate in preambul trebuie 

notificată celelalte Părţi; în caz contrar, notificările sau comunicările realizate la vechile adrese 

vor fi considerate valabile. 

ART. 9. CESIUNEA ACORDULUI 

9.1 Părţile nu au dreptul de a cesiona, nova sau transfera în orice fel Acordul catre terti, fara 

acordul expres prealabil al celuilalt Partener. 
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ART. 10. MODIFICAREA ACORDULUI 

10.1 Orice modificare a Acordului este obligatorie cu condiţia să fie efectuată în scris şi semnată de 

reprezentanţii legal autorizaţi ai Părţilor. 

ART. 11. ACORDUL INTEGRAL SI NUMARUL DE EXEMPLARE 

11.1 Părţile declară în mod expres şi fără echivoc că prezentul Acord (inclusiv anexele acestuia) 

constituie întregul contract şi înţelegere a Părţilor cu privire la obiectul acestuia, neexistând 

alte contracte anterioare sau actuale între Părţi cu privire la acesta, precum şi nici alte 

elemente care au fost lăsate pentru a fi stabilite ulterior de către Părţi. 

11.2 Prezentul Acord este încheiat de către Părţi în [•] exemplare originale, iar fiecare exemplar 

original astfel încheiat va constitui un instrument valabil şi angajant la fel ca orice alt exemplar 

original astfel încheiat. 

ART. 12.  RENUNŢARE ŞI NULITATE PARŢIALĂ 

12.1 Nu se va putea considera că s-a renunţat la vreun drept, prevedere sau termen din Acord de 

către oricare Parte decât dacă această renunţare este efectuată în scris si in mod expres de 

catre respectiva Parte. 

12.2 Nicio renunţare conform art. 12.1 nu va constitui o renunţare la angajarea răspunderii pentru o 

neîndeplinire sau încălcare anterioară sau viitoare şi nici nu va modifica, elimina sau adăuga la 

termenii, condiţiile sau prevederile Acordului decât dacă (şi numai în măsura în care) este 

expres menţionat în acea renunţare. 

12.3 În cazul în care se stabileşte că orice termen, condiţie sau prevedere inclusă în Acord este nulă, 

ilegală sau inaplicabilă în orice fel, respectivul termen, condiţie sau prevedere nu va afecta 

valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte părţi ale Acordului. 

ART. 13. LEGEA APLICABILĂ, JURISDICŢIE ŞI PROCEDURĂ. LIMBA ACORDULUI 

13.1 Prezentul Acord va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română. 

13.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Acord, inclusiv referitor la încheierea, 

executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cat posibil pe cale amiabila, in caz contrar 

competenta de solutionare revenind instantelor judecatoresti competente. 

13.3 Acordul este încheiat în limba română. 

 

IN CONSECINTA, Partile au semnat prezentul Acord în [●] exemplare originale, câte [●] pentru fiecare 

Partener, la data de [...]. 
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PARTENER PRIVAT 

 

 

Prin [●]___________________ 

PARTENER PUBLIC 

[●] 

 

Prin [●]___________________ 
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ANEXA 1 

ACTIVITATEA 

 

Principalele activitati necesare in legatura cu Proiectele sunt urmatoarele: 

a) Pregatirea si depunerea propunerilor de proiecte, a cererilor de finantare si a 

documentelor suport conform Ghidului Solicitantului 

b) Semnarea contractului de finanțare 

c) Implementarea propriu-zisă a Proiectelor, prin încheierea contractelor cu furnizorii de 

produse, prestatorii de servicii, executanții de lucrări și asigurarea executării 

corespunzătoare a acestora 

d) Depunerea cererilor de plată/rambursare potrivit contractului de finanțare 
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ANEXA 2 

OBIECTIVELE 

[A se completa in mod specific in functie de fiecare Proiect] 


