
JUDETUL TELEORMAN                                                                                               ANEXA la H.C.L. 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                                                                                Nr. 191din 24.11.2016 

CONSILIUL LOCAL 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

Acord de parteneriat  

nr. ...........din data de .............. 

 

PREAMBUL  

Având în vedere: 

(a) Proiectul „Rețeaua de biciclete electrice” care presupune planificarea, dezvoltarea și 

coordonarea unui sistem de transport transfrontalier care contribuie la dezvoltarea 

mobilității individuale de transport durabil prin crearea și promovarea unei rețele de 

biciclete electrice; 

(b) Beneficiarii Proiectului „Rețeaua de biciclete electrice” sunt beneficiarii din proiect care se 

ocupă de punerea la dispoziție a echipamentului și de funcționarea rețelei; 

(c) Bicicletele electrice vor rămâne în proprietatea beneficiarilor pe întreaga durată a 

proiectului și încă 5 ani după finalizarea acestuia; 

(d) Asociația Românӑ pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia – ARIES  Oltenia/ 

Patronatul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii - PLIMM Calafat, este unul din cei patru 

beneficiari ai proiectului „Rețeaua de biciclete electrice”, cӑrora le revine sarcina de a 

selecta operatorii dispuși să ofere servicii de închiriere biciclete electrice și/sau serviciul de 

încarcarea ai acumulatorilor de biciclete electrice prin intermediul stațiilor de încărcate; 

(e) Proiectul „Rețeaua de biciclete electrice” nu este și nu trebuie să fie abordat ca fiind un 

proiect care generează venituri și nu trebuie să creeze avantaje economice operatorilor 

selectați;  

(f) Interesul economic al operatorilor care vor fi selectați să semneze cu beneficiarii proiectului 

Acordul de parteneriat nu se referă la acumularea de profit, ci la obținerea satisfacției nu 

numai a clienților acestora, ci și a tuturor persoanlor ce doresc să beneficieze de un astfel 

de serviciu, prin oferirea serviciului de închiriere a unei biciclete electrice pentru o taxă 

redusă de 1 euro/3 ore pe durata de implementare a proiectului, respectiv pâna la data de 

01.02.2018. După această dată, operatorul va putea să stabilească un preț care nu trebuie 

să limiteze utilizarea bicicletelor electrice. Ca urmare a colectării acestei taxe de către 

operatori, acestora le revine responsabilitatea de a schimba acumulatorul bicicletelor 

electrice, de a asigura întreținerea stațiilor de încărcare și/sau a bicicletelor. Operatorii vor 

oferi în mod voluntar spațiul, energia, siguranța și funcționarea stațiilor de încărcare și/sau 

a bicicletelor. Pe perioada de durabilitate a proiectului (perioada 02.02.2018-01.02.2023) se 

poate solicita o taxӑ de ȋnchiriere mai mare (hotӑrȃtӑ de fiecare operator), dar banii ȋncasaṭi 



trebuie sӑ fie folosiṭi numai pentru ȋntreṭinerea bicicletelor şi a staṭiilor de ȋncӑrcare, 

asigurarea bicicletelor, schimbarea acestora şi, chiar creşterea numӑrului/parcului de 

biciclete electrice şi/sau de staṭii de ȋncӑrcare. 

(g) Intenţia Părţilor de a încheia prezentul Acord de parteneriat cu privire la asigurarea unei 

stații de încărcare a acumulatorilor bicicletelor electrice și/sau a bicicletelor electrice cu 

respectarea recomandărilor și obiectivelor urmărite de proiectul „Rețeaua de biciclete 

electrice”. 

 

Cap. 1 PĂRTILE ACORDULUI: 

1.1. Asociația Românӑ pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia – ARIES Oltenia,  

Adresa: Str. Uniri, nr. 86, Municipiul Craiova, Judeṭ Dolj / Patronatul Local al Intreprinderilor 

Mici si Mijlocii - PLIMM Calafat, Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu nr. 26, Calafat, Judeṭ Dolj. 

în calitate de beneficiar al Proiectului „Rețeaua de biciclete electrice”, numit în continuare 

BENEFICIAR 

și 

2.1. MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

în calitate de persoană interesată de proiect, selectată de beneficiar și numită în continuare 

OPERATOR 

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat. 

 

Cap. 2 OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art. 2.1. În baza prezentului contract, BENEFICIARUL va preda echipamentul necesar - biciclete 
electrice și staṭia de ȋncӑrcare, iar OPERATORUL va primi, va gestiona și va opera cu bicicletele 
electrice și stația de încărcare a bateriei bicicletelor electrice pe o durata de 7 ani în vederea 
realizării scopului asumat prin proiectul „Rețeaua de biciclete electrice”. 
Art. 2.2. La predarea echipamentului ce face obiectul prezentului Acord, va fi încheiat un 
proces-verbal de predare-primire ce va face parte integrantă cu prezentul Acord. 
 
Cap. 3 DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art. 3.1 Convenția intră în vigoare la data semnării Acordului de parteneriat şi va produce 

efecte până la data de 01.02.2023.   

 

Cap. 4 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI 

Art. 4.1 Drepturile BENEFICIARULUI sunt: 

a) de a verifica dacă OPERATORUL oferă serviciul - ”închiriere biciclete electrice și încărcare 

acumulatori biciclete electrice” sau serviciul ”încărcare acumulatori biciclete electrice” - 

cu respectarea scopului proiectului „Rețeaua de biciclete electrice”; 



b) dreptul de a reintra în posesia echipamentului furnizat OPERATORULUI în baza 

prezentului Acord în situația în care acesta din urmă nu își îndeplinește obligațiile 

asumate; 

c) de a recomanda trasee posibile de călătorie. 

Art. 4.2. Obligațiile BENEFICIARULUI sunt: 

a) de a pune la dispoziția OPERATORULUI echipamentul  format din stația de încărcare 

și un număr de ......... biciclete electrice sau doar din stația de încărcare, în vederea 

furnizării de către cel din urmă a serviciului ”închiriere biciclete electrice și încărcare 

acumulatori biciclete electrice” sau a serviciului ”încărcare acumulatori biciclete 

electrice”; 

b) de a organiza cursuri legate de întreținerea și mici reparații pentru bicicletele 

electrice. Aceste cursuri vor fi organizate cȃte unul ȋn fiecare ṭarӑ,  unul în Bulgaria și 

unul în România, cu  40 de participanți pentru fiecare curs. Aceste cursuri reprezintӑ 

o activitate importantă pentru dobȃndirea capacităților şi a abilităților practice a 

Operatorilor pentru întreținerea echipamentului. 

 

Cap. 5 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI 

Art. 5.1.  OPERATORUL are dreptul de a folosi echipamentul primit în scopul proiectului 

„Rețeaua de biciclete electrice”. 

 

Art. 5.2. OPERATORUL se obligă: 

a. să pună la dispoziție suprafața de teren necesară amplasării stației de încărcare; 

b. să asigure accesul la stația de încărcare cu programul afișat la loc vizibil publicului;  

c. să asigure stația de încărcare și să se ocupe de întreținerea și buna funcționare a 

acesteia; 

d. la momentul predării-primirii bicicletelor electrice, operatorul se obligă să prezinte o 

persoană pentru a fi instruită cu privire la funcționarea acestora; 

e. să urmeze cursurile de pregătire în întreținerea și mici reparații pentru bicicletele 

electrice, organizate de beneficiarii proiectului pentru a asigura o utilizare corectă a 

bicicletelor electrice; 

f. să primească și să păstreze echipamentul – bicicletele electrice și stația de încărcare sau 

doar  stația de încărcare – ca un bun proprietar; 

g. să utilizeze echipamentul primit în scopul proiectului „Rețeaua de biciclete electrice”; 

h. să asigure integritatea bicicletelor electrice, mentenanța și reparațiile necesare ivite pe 

durata desfășurării contractului în mod voluntar cu respectarea instrucțiunilor și 

informațiilor primite; 

i. să asigure un spațiu de depozitare corespunzător pentru bicicletele electrice asigurând 

și paza acestora; 



j. să achiziționeze și să asigure schimbarea acumulatorului în cazul încetării funcționării 

acestuia; 

k. schimbarea acumulatorului bicicletelor electrice se realizează numai în regim de service; 

l. să nu schimbe designul bicicletelor electrice; 

m. consumabilele se vor achiziționa numai de la producător pentru funcționarea optimă a 

echipamentului; 

n. să asigure anual bicicletele electrice prin încheierea unor contracte de asigurări cu 

asigurătorii agreați de BENEFICIAR și să suporte toate costurile asigurării pentru toate 

riscurile aferente, ulterior fiind obligat să cesioneze cu titlu gratuit această asigurare în 

favoarea BENEFICIARULUI în termen de ..... zile de la încheierea contractului de 

asigurare; 

o. se obligă să comunice anual BENEFICIARULUI dovada asigurării bicicletelor în termen de 

..... zile de la încheierea contractului de asigurare; 

p. să înlocuiască bicicletele pe durata garanției, dacă defectele nu provin din culpa 

producătorului, cât și după perioada expirării garanției de 2 ani; 

q. să ofere informațiile necesare cu privire la modul de funcționare a bicicletelor electrice 

utilizatorilor care doresc să le închirieze și să încheie cu aceștia contracte de închiriere în 

formă scrisă; 

r. să furnizeze utilizatorului informațiile necesare pe suport fizic/electronic (web site-ul 

proiectului) la momentul închirierii bicicletei electrice; în cadrul instrucțiunilor oferite, se 

obligă să asigure și informații cu privire la posibile trasee de urmat și care sunt cele mai 

apropiate stații de încărcare;  

s. se obligă la încheierea contractului de închiriere cu utilizatorii ca aceste contracte să 

cuprindă cel puțin clauzele contractuale prevăzută în Anexa... Draft contract de 

închiriere. 

t. să folosească bicicletele electrice doar după ce a primit informațiile necesare 

funcționării și întreținerii acestora; 

u. să nu folosească bicicletele electrice în cazul în care temperatura atmosferică scade sub 

5°C ; 

v. să răspundă de integritatea sistemului GPS montat pe biciclete și să nu comunice 

utilizatorilor poziționarea pe echipament a acestui sistem de monitorizare; 

w. să suporte prejudiciul creat în situația în care se identifică cu ajutorul GPS-ului realizarea 

de utilizări suplimentare față de utilizările înregistrate în registrul de evidență pe care 

operatorul este obligat să îl țină; 

x. să se asigure că utilizarea bicicletelor se realizează în deplină siguranță atât cu privite la 

utilizator cât și cu privire la bicicleta electronică închiriată; 

y. să exonereze pe BENEFICIAR de orice răspundere fără a se limita la integritatea 

bicicletelor sau accidentarea utilizatorului; 



z. să exonereze pe BENEFICIAR de orice răspundere față de terți pentru prejudiciile 

provocate prin folosința echipamentului sau omisiunea operatorului sau a utilizatorului; 

aa. să respecte traseele indicate și în niciun caz bicicletele electrice să nu fie folosite pe 

drumuri neasfaltate; 

bb. se obligă să țină o evidență separată cu privire la sumele încasate din închirierea 

bicicletelor electrice; 

cc. se obligă ca la momentul începerii utilizării bicicletelor electrice să fie înregistrat ca 

operator de date cu caracter personal și să respecte legislația în domeniu. 

5.3. În situația în care OPERATORUL nu respectă obligațiile asumate, BENEFICIARUL este 

îndreptățit să reintre în posesia echipamentelor date în folosință operatorului, prin rezoluțiunea 

de drept de către BENEFICIAR, fără notificare prealabilă și punere în întârziere a 

OPERATORULUI. 

5.4. OPERATORUL se face răspunzător de orice prejudiciu creat ca urmare a nerespectării 

dispozițiilor prezentului contract și a obiectivelor proiectului „Reṭeaua de biciclete electrice”. 

 

Cap. 6 ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT 

Art.6. Constituie cauze de încetare a convenției: 

a) expirarea perioadei convenției; 

b) nerespectarea de către OPERATOR a oricărei obligații puse în grija sa de către prezenta 

convenție și dacă nu se remediază într-un termen de 30 de zile începând cu ziua 

adresării unei notificări sub forma unei scrisori recomandate, conținând intenția de 

exercitare a dreptului de reziliere, rămasă fără răspuns, și aceasta fără a aduce atingere 

sau daune care ar putea fi reclamate părții în culpă; 

c)  prin declarația unilaterală de rezoluțiune a BENEFICIARULUI ce poate fi făcută pe 

întreaga durată a Acordului de parteneriat, prin simpla comunicare, fără precizarea 

motivului rezilierii. 

d) prin acordul părților. 

 

Cap. 7 FORŢA MAJORĂ 

Art. 7.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de 

executarea 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 sau de cazul fortuit, aşa cum sunt acestea definite de 

Codul Civil al României la art. 1351. 

Art. 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. 



Art. 7.3. Dacă în termen de 5 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. 

 

Cap. 8 NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI 

Art. 8.1. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul: 

• pentru BENEFICIAR: Str. Unirii nr. 86, Municipiul Craiova, judeṭ Dolj 

• pentu OPERATOR: ............................................. 

Art. 8.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare 

recomandata cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată 

de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin telex, 

telefax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost 

expediată. Notificările verbale se iau în considerare în măsura în care acestea sunt confirmate și 

în una din modalitătile descrise mai sus. 

Art. 8.3. Părțile convin ca în ceea ce privește raporturile juridice dintre acestea născute în 

temeiul prezentului contract, dovada să se facă numai cu înscrisuri. 

 

Cap. 9 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

Art. 9.1. Prezenta convenție va fi interpretată în concordanţă cu legislaţia română în vigoare. 
Art. 9.2. Eventualele litigii ce pot apărea din derularea prezentului contract se vor rezolva de 
către părţi pe cale amiabilă. 
Art. 9.3. În cazul imposibilităţii de a ajunge la o soluţionare amiabilă în termen de 30 zile de la 

apariţia litigiului, părţile sunt de acord ca orice diferenţă de opinie, orice dispută, controversă 

sau reclamaţie apărută în cadrul sau în legătură cu convenția vor fi înaintate spre soluţionare 

instanţelor de judecată competente de la sediul BENEFICIARULUI. 

 

Cap. 10 CLAUZE FINALE 

Art. 10.1. Prezentul contract nu poate fi modificat fără acordul scris al ambelor părţi. Orice 

modificare se va consemna într-un act adiţional ce devine parte integrantă a prezentului 

contract. 

Art. 10.2. Cesiunea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în prezentul contract este interzisă 

OPERATORULUI sub sancțiunea inopozabilității și a unor despăgubiri în cuantum de ....  

Art. 10.3. Prezentul contract reprezintă voinţa expresă a părţilor şi înlătură orice înţelegere 

verbală dintre acestea anterioară, concomitentă ori ulterioară momentului încheierii 

contractului. 



Art. 10.4. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de către partea care suferă 

vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a 

obligaţiei respective nu înseamnă că aceea parte a renunţat la acest drept al său. 

Art. 10.5. Prezentul contract produce efecte de la momentul semnării şi rămâne valabil pe 

toată perioada pe care a fost încheiat. 

Art. 10.6. Dacă un termen, o clauză sau o dispoziție din prezenta convenție ar fi anulată sau 

inaplicabilă, celelalte dispoziții nu vor fi afectate și vor continua să se aplice de drept. Părțile se 

angajează să înlocuiască orice termen, clauză sau dispoziție declarată nulă sau inaplicabilă cu 

una validă care să se apropie cât se poate de mult de sensul și obiectul dispoziției invalide. 

Art. 10.7 Pe toată durata Convenției și timp de 5 ani de la încetare, părților le este interzis să 

utilizeze, să cedeze sau să divulge, direct sau indirect, orice informație sau secret care le-ar fi 

fost încredințată sau de care ar fi avut cunoștință pe timpul Convenției, în special informații cu 

privire la elemente tehnice. Părțile se angajează să ia toate măsurile necesare pentru ca 

personalul și anturajul să păstreze informațiile confidențiale. 

Art. 10.8. Acest Acord de parteneriat se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile din 

Codul Civil al României – Dispoziții generale. Contractul. 

Art. 10.9. Prezentul contract s-a încheiat azi, ....................., în 2 (două) exemplare originale, câte 

un exemplar pentru fiecare parte contractantă. 

 

   BENEFICIAR                                                                                                         OPERATOR 

 ARIES Oltenia/ PLIMM Calafat                                                       MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

 

 

 
Presedinte de sedinta, 

Consilier, 
Ioan AUGUSTIN 

 


