Acord de Parteneriat
nr. _______/__________
pentru realizarea proiectului

„Mocănița Transilvaniei – Turism Integrat în Câmpia Transilvaniei”
Art. 1.
Părţile
ASOCIAŢIA MOCĂNIŢA TRANSILVANIEI, asociaţie non-profit, cu sediul în
Mun. Bistrita, str. Lempeș nr. 31A, jud. Bistrita – Nasaud, CIF 34829349, înscrisă
în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 20301/A/2015 reprezentată de
Cristian Moldovan în calitate de membru fondator și președinte, în calitate de
Lider de Parteneriat și
U.A.T. TEACA, unitatea administrativ teritorială, cu sediul în Comuna Teaca nr.
598, jud. Bistrița – Năsăud, reprezentată prin Primar Iustian – Damian Muntean,
în calitate de Partener, au convenit urmatoarele
Art. 2.
Obiectul și Durata.
2.1. Obiectul prezentului acord este reprezentat de interesul și determinarea
Partenerilor în dezvoltarea proiectul de Turism Integrat „Mocănița Transilvaniei”,
traseul de cale ferată îngustă situat pe teritoriul administrativ UAT TEACA.
2.2. Partenerii cad de acord ca prin prezentul contract să depună toate
diligentele de sprijin reciproc pentru repunerea în funcțiune mocănița pe teritoriul
comunei Teaca și ulterior pe tot traseul existent al trenului mic din Câmpia
Transilvaniei.
2.3. Prezentul acord reprezintă principalul document de poziție și sprijin reciproc,
putând fi fundamentul oricărei necesități de extindere a acestuia în vederea
accesării ulterioare a fondurilor europene necesare refacerii integrale a traseului
Mocaniței Transilvaniei de către Liderul de Parteneriat.
2.4. Durata prezentului acord este de 20 de ani cu posibilitatea prelungirii
acestuia pe toată durata în care contractul de concesiune al traseului caii ferate
înguste Band – Lechința (contract nr. 2/02.04.2018) este în ființă.
2.4.1. Durata acordul se prelungește prin acordul părților manifestat prin
intermediul unui act adițional.
Art. 3.
Rolurile şi responsabilităţile Partenerilor.
3.1. În implementarea proiectului „Mocănița Transilvaniei”, partenerii au
urmatoarele roluri:
3.1.1. Rolul Liderului de Parteneriat – Asociația Mocănița Transilvaniei,
în continuare folosindu-se denumirea AMT:
A. AMT va gestiona în calitate de concesionar activitatea turistică și feroviară a
traseului de cale ferată îngustă Teaca – Râciu, asigurând punerea în funcțiune a
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căii ferate, materialul rulant necesar cât și serviciile conexe cerute în zona căii
ferate și a punctelor de oprire și plecare.
B. AMT va întocmi și va realiza documentele necesare refacerii căii ferate,
inclusiv studiile de specialite, cereri de finanțare sau alte documente, asigurând
după caz finanțarea activității integrate.
C. AMT va acționa în calitate de unitate de management al destinației “Cale
ferată îngustă Mocănița Transilvaniei”, informând și integrând în cadrul
activităților asociației pe Partenerul său UAT Teaca cât și pe Primarul,
Viceprimarul și membrii Consiliului Local Teaca.
D. AMT va dispune în calitate de posesor de bună credință de orice teren dat în
folosință de Partenerul UAT Teaca, garantând calitatea de proprietar al acestuia
și depunând toate demersurile pentru amenajarea turistică adecvată inclusiv
asigurarea utilităților necesare;
E. AMT va organiza activități de voluntariat și evenimente pentru îndeplinirea
scopului prezentului acord de parteneriat.
F. AMT va promova traseul mocăniței de la Teaca și a arealului viticol din
Podgoria Lechința.
G. AMT va atrage turiști atât din țară cât și din străinătate care să participe la
acțiunile organizate de către asociație.
H. AMT va realiza periodic materiale de promovare video, foto și text, privind
acțiunile desfășurate conform acordului de parteneriat.
I. AMT va desemna o persoană de contact cu Partenerul UAT Teaca.
J. AMT va comunica în timp util detaliile cu privire la proiectele propuse, care
urmează să fie implementate;
3.1.2. Rolul Partenerului UAT TEACA:
A. UAT TEACA va asigura tot sprijinul legal și instituțional pentru implementarea
proiectului al cărui partener este, proiectul „Mocănița Transilvaniei – Turism
Integrat în Câmpia Transilvaniei”;
B. UAT TEACA va asigura punerea în folosință cu titlu gratuit a terenurilor
idetificate după cum urmează:
- Terenul identificat prin CF 28164, situat în incinta gării Teaca, ce va fi folosit de
Liderul de Parteneriat pentru amanajarea în arealul Garii Teaca a unei parcări
turistice și grupuri sanitare pentru turiști,
- Terenul identificat prin CF 28547 situat în incinta gării Teaca, ce va fi folosit de
Liderul de Parteneriat pentru amanajarea unui spațiu de primire turiști, urmând
ca Liderul de Parteneriat să amenajeze în decurs de 6 luni spațiile arătate,
asigurâng întreținerea, igienizarea, salubrizarea și paza acestora;
C. UAT TEACA va pune la dispoziția Liderului de Parteneriat cu titlul de folosință
un spațiu situat în urmtoarele zone limitrofe căii ferate înguste Teaca – Râciu:
I. Zona celui de-al 3-lea pasaj rutier asfaltat (Zona denumită „Gaura Mâții”) în
dreapta căii ferate între aceasta și drumul comunal amenajat. Spațiul dat în
folosință urmează a fi amenajat cu tilul de Punct Oprire – KatzenLoch Nord,
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urmând ca traseul Gara Teaca – KatzenLoch Nord să funcționeze ca prim sector
de cale ferată îngustă refăcută.
II. Zona celui de al 4-lea pasaj rutier asfaltat (Zona denumită Gaura Mâții Sud),
în partea limitrofă caii ferate atat în dreapta cât și în stanga acesteia, pe
lungimea necesară acționării în siguranța feroviară. Spațiul dat în folosință
urmează a fi amenajat cu tilul de Punct Oprire – KatzenLoch Nord, urmând ca
traseul Gara Teaca – KatzenLoch Sud să funcționeze ca cel de al doilea sector de
cale ferată îngustă refăcută.
C. Va pune la dispoziția Proiectului ori de câte ori este necesar punctul de
informare turistică existent, urmând ca Liderul Asocierii să asigure în regim de
voluntariat personalul necesar cât și materiale de promovare adecvate.
D. Va susține acțiunile și lucrările pentru implementarea proiectului, prin alocarea
sumelor din bugetul local al Comunei Teaca, în limita disponibilității.
E. UAT Teaca va desemna o persoană de contact cu Partenerul AMT.
F. UAT Teaca va comunica în timp util detaliile cu privire la proiectele propuse,
care urmează să fie implementate în comun;
3.2. Rolurile și responsabilitățile Partenerilor pot fi completate ori de câte ori este
necesar, prin intermediul unui act adițional la prezentul acord.

Art. 4.
4.1. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat.
4.1.1. Drepturile liderului de parteneriat:
A. Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării unor
rapoarte de lucru și de progres cât și în orice scop cu privire la realizarea
prezentului parteneriat;
B. Liderul de parteneriat are dreptul de coordonare și management al proiectul
„Mocanita Transilvaniei – Turism Integrat în Campia Transilvaniei”, acționând în
calitate de organism de management al proiectului.
C. Liderul de parteneriat va avea dreptul să se consulte cu partenerul asupra
comunicatelor de presă pre și post eveniment, dacă acestea îl implică și pe
partener;
4.1.2. Obligaţiile liderului de parteneriat:
A. Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale
rapoartelor de progres.
B. Liderul de parteneriat va comunica propunerile pentru modificări importante
ale proiectului urmând a prezenta aceste modificari în scris Partenerului;
C. Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor
documentelor proiectului în original precum şi copii ale documentelor
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partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile
inregistrate. Toate documentele vor fi păstrate până la încetarea contractului.
D. Liderul de parteneriat are obligatia sa agreeze cu partenerul mijloacele de
promovare ale proiectului;
4.2. Drepturile şi obligaţiile partenerilor
4.2.1. . Drepturile Partenerului UAT TEACA.
A.Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de
parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li
se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres.
B. Partenerul are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în
privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului.
4.2.2. Obligaţiile Partenerului UAT TEACA.
A. Partenerul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și
comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității
de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea
activităților proprii.
B. Partenerul este obligat să pună la dispoziţia liderului de parteneriat
documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
Art. 5.
Raspunderea partilor.
5.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor
prevăzute de prezentul contract, părţile răspund, potrivit prevederilor legii.
Art. 6.
Incetarea contractului.
6.1. Prezentul contract încetează prin:
A. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au
renegociat prelungirea lui;
B. acordul părţilor;
6.2. În cazurile de revocare (lit. b) şi de renunţare (lit. c), partea în cauză acordă
un preaviz de 30 de zile.
Art. 7.
Forta Majora.
7.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen
sau/şi de executa-rea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei
obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa
majoră, aşa cum este definită de lege.
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7.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în
termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
7.3. Dacă în termen de 2 zile de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului
contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
Art. 8
Legea aplicabilă.
8.1. Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea
română.
8.2. Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris
asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a
prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.
8.3. Prezentul acord devine valabil ca urmare a ratificării acestuia prin
intermediul hotarârii Consiliului Local Teaca în conformitate cu dispozițiile Codului
Administrativ.
Art. 9
Dispoziţii finale
9.1. Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el,
pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de
instanţele competente.
9.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din
cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală
dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
9.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare astăzi
27.01.2022, data semnării lui.
Lider de Parteneriat
Partener
ASOCIAŢIA MOCĂNIŢA TRANSILVANIEI
U.A.T. TEACA
Președinte Moldovan Cristian
Primar Muntean Damian-Iustian
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