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    CONTRACT DE ASOCIERE  
 
privind crearea  Centrului Regional de Excelenţă-Tricolor 11, în domeniul fotbalului,  
în municipiul Buzău  
Nr. ___/_______ 
 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1. MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, nr. 163, jud. Buzău, având 
CUI 4233874, reprezentat prin dl. Constantin Toma, primar, în calitate de ASOCIAT şi 
denumit în continuare “Municipiul”. 
    
2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, cu sediul în Strada Vasile Şerbănică nr.12, sector 
2, cod 022186, Bucureşti, România, cod fiscal nr. RO 9825583, reprezentată de dl. 
Răzvan-Marian BURLEANU - Preşedinte, în calitate de ASOCIAT şi denumită în 
continuare “F.R.F.”. 
 
3. CENTRUL DE FOTBAL MOGOŞOAIA S.R.L., cu sediul social în comuna Mogoşoaia, 
str. Moţocului, nr. 3, judeţul Ilfov, înregistrată în Registru Comerţului sub nr. 
J23/1489/2006, C.U.I. 18889578, reprezentat prin dl. Marian Răzvan Burleanu-
administrator, în calitate de ASOCIAT, denumit în continuare “C.F. Mogoşoaia”. 
 
au convenit încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor 
clauze: 
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 Art. 1. a) Asociaţii convin să întemeieze o asociere cu scopul comun de a promova 
sportul în general şi jocul de fotbal în special, cu predilecţie în rândul copiiilor şi juniorilor, 
prin crearea unui centru regional de excelenţă. 
  b) În vederea realizării scopului propus, părţile vor putea înfiinţa o structură 
sportivă conform legislaţiei în vigoare si a statutelor proprii, respectiv vor infiinta asociatii 
sau fundații in baza OG 26.2000 aprobata prin Legea 246/2005 si a Legii educatiei fizice 
si sportului nr.69/2000-actualizată. 
  c) Pentru desfasurarea in bune conditii a asocierii  se infiinteaza in conditiile 
OG 26.2000 aprobata prin Legea 246/2005, de catre partile asociate „CLUBUL DE 
EXCELENTA  TRICOLORUL 11” avand ca obiect recrutarea, transferul si pregatirea 
jucatorilor de fotbal, ce vor beneficia de pregatire in centrele puse la dispozitie de membrii 
asociati. 
 
 Art. 2. Prezenta asociere în participaţie are ca temei legal prevederile art. 1949-
1954 Noul Cod Civil, precum şi ale art.36, alin.(1), alin.(2) lit.”e”, alin. (4) lit. “a”, alin. (6) lit. 
“a”, pct. 6, alin. (7) lit. “a” şi alin.(9), precum şi ale art.45 alin.(3) şi  art.115 alin.(1) lit.”b” 
din Legea nr.215 a administraţiei publice locale, republicată 
 
 Art. 3. Pentru ca asocierea să isi desfăşoare o activitatea, Municipiul Buzău pune la 
dispoziţie dreptul de folosinţă comună al spaţiilor constând în teren de joc şi de 
antrenament, în cadrul Stadionului de Atletism Buzău, vestiarele si suprafata de joc a 
stadionului municipal Buzau -Gloria, pentru ca FRF şi C.F. Mogoşoaia să desfăşoare 
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activitatati de selectie si pregatire a jucatorilor, respectiv activitati de promovare si 
dezvoltare a jocului de fotbal, după un program stabilit de comun accord. 
 Pista de alergare aferenta Stadionului de Atletism Buzău va fii la dispozitia 
cetatenilor gratuit pe toata perioada asocierii fara posibilitatea ingradirii acestui drept de 
catre asociati. 

Pentru uitilizare de catre F.R.F. si C.F. Mogosoaia a terenului stadionului municipal 
Buzau-Gloria  si a dependintelor acestuia  se vor stabili tarife de inchiriere. 
 

Art. 4. Imobilul proprietatea Municipiului Buzău situat in municipiul Buzău, str. Unirii 
nr. 1 bis  denumit Teren de Atletism. 

Imobilul este un teren in suprafata de 20.733 mp identificat conform  documentației 
cadastrale cu nr. 3220/1, avand ca destinatie actuala baza sportivă. 
 

Imobilul proprietatea Municipiului Buzău situat in mun. Buzău, b-dul Mareșal Al. 
Averescu nr.10 denumit Stadionul Municipal Buzău, identificat conform documentației cu 
nr. cadastrale nr. 55903 și nr. 58688 .  

 
 Art. 5. Această asociere în participaţie nu are personalitate juridică, iar în 
raporturile cu terţii asocierea în participaţie nu se poate obliga distinct. 

Fiecare membru asociat se poate obliga faţă de terţi în mod direct şi distinct, în 
activitatea proprie necuprinsă în prevederile prezentului contract. 
 

Art. 6. Asocierea în participaţie convenită prin prezentul contract îşi va desfăşura 
activitatea după următoarele principii: 
a) independenţă economică a fiecărui membru asociat; 
b) sprijin reciproc şi prioritate în realizarea activităţii propuse la asociere. 
                                                           
III. DURATA CONTRACTULUI 
 

Art. 7. 
 a) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de 8 ani începând cu data de 

semnării acestuia.  
b) Data de început a activității va fi menţionată de cele două părţi prin semnarea 

unui act aditional, care va cuprinde detaliat si aportul financiar respectiv material pe care il  
aduce de fiecare parte in asociere, act adiţional ce se va supune aprobării Consiliului local 
municipal Buzau.  
 Art. 8. Durata contractului poate fi modificată cu acordul expres al părţilor prin act 
adiţional, aprobat de către autoritatea publica locală. 
 
IV SEDIUL ASOCIERII  

Art.9. Se stabileşte sediul asocierii în municipiul Buzău, bld. Maresal Averescu (bld. 
Stadionului) nr ........ camera ............ in incinta stadionului municipal Buzau-Gloria. 
 
V. ACTIVITĂŢILE DESFĂŞURATE 
 
 Art. 10. F.R.F. se obligă şi Municipiul este de acord să desfăşoare acele activităţi 
având ca obiect pregătirea şi perfecţionarea sportivilor selectionaţi în cadrul centrului 
regional, conform unui program stabilit de comun acord. 
 
VI. APORTUL PĂRŢILOR LA ASOCIEREA ÎN PARTICIPAŢIE 
 
APORTUL FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL 
 



 3 

Art. 11. În vederea realizării scopului prevăzut la art. 8 din acest contract, FRF pe 
toata perioada asocierii, va asigura toate cheltuielile ocazionate de:  
a) personalul calificat: antrenori, specialist, cu toate cheltuielile aferente (salarizare, 
transport, indemnizaţie, etc.), care va oferi gratuit şi consultanţă de specialitate şi 
perfecţionare cadrelor didactice de la Liceul cu Program Sportiv “Iolanda Balas Sotter”, un 
buget anual de 170.000 euro. 
b) echipamentele sportivilor;  
c) deplasarea la evenimentele sportive internaţionale, inclusiv diurna pentru delegatia 
sportive si cheltuielile de asigurare a personalului  delegatiei. 
d) reabilitarea infrastructurii stadionului de atletism din Buzău amenajarea unui teren de 
joc cu suprafata sintetica, si dotarea acestuia investitia fiind evaluata de F.R.F.  la cca 250 
000 euro, investitie ce se v-a realiza  in anul 2017. 
e) promovarea imaginii municipiului Buzău la evenimentele sportive la care participă 
sportivii din cadrul centrului; 
f) orice altă activitate sustenabilă financiar convenită de părţi prin acte adiţionale şi 
aprobate de autoritatea public locală, în condiţiile legii. 
 
APORTUL MUNICIPIULUI BUZAU  
 

Art. 12. Municipiul participă cu următoarele aporturi în natură sau echivalent: 
a) cazarea şi masa sportivilor, antrenorilor, specialistilor si personalului calificat necesari 
desfasurarii activitatii asocierii; 
b) transportul delegaţiei sportive a Centrului, pentru participarea la acţiunile sportive din 
calendarul competiţional intern; 
c) pregătirea şcolară a sportivilor în cadrul Liceului cu Program Sportiv “Iolanda Balas 
Sotter” din Buzău; 
d) în folosinţa asocierii infrastructura de joc/antrenament, constând din suprafata de joc a  
Terenului de Atletism. 
Vestiarele si suprafata de joc ale stadionului municipal Buzau, care se va utiliza după un 
program stabilit de comun acord si contra cost. 
e) contravaloarea costurilor de întreţinere a terenurilor, infrastructurii de joc/antrenament 
precum şi a celorlalte bunuri aduse ca aport potrivit art.10.  
f) Municipiul va asigura pregatirea scolara a sportivilor; in colaborare cu Inspectoratul 
Scolar Judetean, cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale, se va infiinta incepand cu 
anul scolar 2016-2017, in cadrul Liceului cu Program Sportiv “Iolanda Balas Sotter” din 
Buzău, o clasa pe filiera vocationala, nivel clasa a IX-a cu 30 elevi, in care vor fi studia 
sportivii grupei Centrului; aceasta clasa va functiona pentru intreg ciclul de liceu si pe 
intreaga perioada a contractului.  

Vor functiona 2 clase de liceu, una cu activitate in perioada 2016-2020 si una cu 
activitate in perioada 2020-2024. 

Art. 13.La expirarea duratei asocierii, investitiile realizate devin proprietatea  U.A.T. 
Municipiul Buzau fara vre-o  eventuala despagubire prezenta sau viitoare. 
 
APORTUL CENTRULUI DE FOTBAL MOGOSOAIA 
 

Pe baza hotararii membrilor asociati si conform unui calendar convenit de comun 
acord  jucatorii vor  efectua minim 3 stagii de pregatire anuale  a cate 1 saptamana  in 
Centrul  de Fotbal Mogosoaia, in conditiile prezentei asocieri. 
 
APORTUL FINANCIARA A PARTILOR  
 

De comun acord partile pot stabili si participa financiar in cadrul asocierii in fiecare 
an sub forma unui aport al membrilor asociati in conditiile legii si a prezentului contract. 
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Art.14. Stabilirea contributiei financiare si in natura a fiecarui membru asociat cade 
in sarcina reprezentantilor legali desemnati, care vor prezenta conducerilor executive ale 
Federaţiei  Române  de Fotbal  si Municipiului Buzau bugetul de venituri si cheltuieli 
anual;   

Art.15. 
a) Municipiul Buzau va aproba anual pe toata durata asocierii, prin hotarari de consiliu 
local, incepand cu anul bugetar 2017, o contributie financiara pentru anul bugetar in curs, 
pentru acoperirea cheltuielilor Centrului, privind aportul ca membru asociat;  
b)Valoarea contributiei financiare si in natura a fiecarui membru asociat, pentru fiecare an 
din durata asocierii, vor fi consemnate prin act aditional – parte integrantă la prezentul 
contract;  
 

Art.16. 
a) Municipiul Buzau va efectua plata contributiei financiare anuale aprobate pentru 
activitatea Centrului, in transe, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la 
data solicitării de plata din partea F.R.F., dar nu mai târziu de ultima zi a lunii pentru care 
a fost solicitată plata;  
b) pentru toate sumele cheltuite vor fi prezentate documente justificative pentru cheltuielile 
efectuate din contributia financiara alocata din bugetul local, pe tranşe;  
c) Pentru categoriile de cheltuieli efectuate de catre F.R.F privind contributia financiara in 
cadrul asocierii, pana in ultima zi a fiecarei luni, persoana care tine evidenta contabila a 
asocierii va transmite Municipiului situatia cheltuielilor si veniturilor inregistrate pe conturi 
contabile, in luna precedenta, in vederea inregistrarii acestora, pentru urmarirea 
contractului.   
 
 
 
VII. CONDIŢII DE ADMINISTRARE 
 

Art. 17. Asocierea în participaţie va fi condusă de un Consiliu Director format din 5 
membri desemnati, un membru desemnat din partea F.R.F., un membru desemnat din 
partea C.F. Mogosoaia, 2 membrii desemnati din partea  Municipiului Buzau desemnati de 
CLM, 1 membru desemnat de comun accord, în persoana conducătorului Centrului 
angajat (profesor de educatie fizica) al L.P.S. „Iolanda Balas Sotter”. 

Consiliul Director v-a avea urmatoarea structura 1 presedinte un secretar si 3 
membrii alesi prin vot in prima sedinta a entitatii. 

Art.18. Desemnarea membrilor Consiliului Director se se face punctual de catre 
fiecare parte implicata in asociere, în. 

Componenta  Consiliului Director este urmatoarea: 
domnul NEDER ANDREI   din partea Municipiului Buzau  
domnul LAZAR IULIAN SORIN   din partea Municipiului Buzau  
domnul  VLAD MUNTEANU din partea F.R.F.   
domnul GABRIEL BODESCU  din partea C.F. Mogosoaia 
domnul LUPU MARIAN CRISTINEL desemnat de comun acord de parti   
   

Art.19. În caz de revocare a unui membru al Consiliul Director sau în cazul în care 
unul din aceşti membri se află în imposibilitate de exercitare a calităţii acordate (deces, 
boală, demisie etc, persoanele asociate vor numi un alt membru în Consiliul Director al 
asocierii.  

Revocarea poate interveni si pentru situatia neprezentarii a unui membru la 3 
sedinte consecutive ale Consiliului Director sau reprezentarea cu rea credinta a partii pe 
care o reprezinta fapt ce poate duce la afectarea intereselor partii asociate. 
Revocare se face la propunerea reprezentantului partii si in cazul Municipiului Buzau la 
propunerea Primarului Municipiului Buzau si cu hotararea  CLM  Buzau. 
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 Art. 20. Consiliul Director al asocierii se întruneste în şedinţe ordinare lunare, sau 
de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare, în urma convocării scrise formulate de 
una din părţile asociate şi comunicate cu şapte zile înainte de data fixării şedinţei. În 
convocarea scrisă se va preciza exact data, ora, locul unde se va ţine şedinţa şi ordinea 
de zi a şedinţei.  
Convocarea scrisă va fi comunicată reprezentantului care face parte din consiliul de 
administraţie pe bază de  
a) semnătură personală de luare la cunoştinţă  
b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier, 
 c) prin fax,  
d) prin e-mail la adresele convenite de către părţi. 
 Pentru validarea deliberărilor consiliului directort al asocierii, hotărârile acestuia se 
iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 
 Hotărârile consiliului director sunt consemnate într-un registru, numerotat, datat şi 
semnat de fiecare membru. 

Art. 21. Consiliul Director al asocierii are următoarele atribuţii: 
a) elaborează strategia de activitate a asocierii şi programele aferente acesteia; 
b) aprobă preţurile de transfer de pornire aferente jucătorilor şi serviciile prestate în cadrul 
asocierii conform prevederilor legale şi stabileşte politica de transferuri; 
c) stabileşte necesarul de produse şi servicii şi procedează la identificarea furnizorilor 
potenţiali interni/externi; 
d) stabileşte şi aprobă necesarul de dotări, modernizări şi investiţii la imobilele din 
folosinţa asocierii; 
e) stabileşte lunar repartizarea profitului/pierderii între asociaţi, potrivit cotelor de 
participare cuvenite;  
f) stabileşte şi aprobă cheltuielile necesare funcţionării asocierii; 
g) stabileşte şi aprobă numărul personalului care lucrează în domeniul asocierii, atribuţiile 
şi salariile acestuia; 
h) prezintă un raport trimestrial conducerilor celor două persoane juridice asociate, privind 
activitatea desfăşurata; 
i) hotărăşte şi aprobă numai în comun orice altă problemă în legatură cu funcţionarea 
asocierii. 
 
VIII. EVIDENŢA CONTABILĂ 
  

Art.22. Evidenţa contabilă a asocierii în participaţie va fi ţinută de F.R.F., la sediul 
asocierii, această contabilitate fiind ţinută separat de propria activitate. Contravaloarea 
serviciilor contabile cade in sarcina F.R.F. 

Art. 23. In ultima zi a fiecărei luni, entitatea care ţine evidenţa contabilă a asocierii 
va transmite celorlanţi asociaţi documentele legale privind cheltuielile şi veniturile 
înregistrate pe capitole contabile pentru luna precedentă, în vederea înregistrării acestora 
în contabilitatea celorlanţi. 
 
IX. MODALITATEA DE ÎMPĂRŢIRE A REZULTATELOR ACTIVITĂŢILOR COMUNE 
DESFĂŞURATE 

 
Art.24.În cazul transferurilor de jucători din cadru clubului „CLUBUL DE 

EXCELENTA  TRICOLORUL 11” catre terti (cluburi), Municipiul Buzau primeste 25% din 
valoarea transferului  iar clubul de unde a fost transferat temporar jucatorul un procent de 
75% din valoarea transferului.  

Art.25. În cadrul negocierilor privind transferul jucătorilor de fotbal care activează în 
programul centrului regional care face obiectul prezentului contract clubul de provenienta  
a jucatorului  şi Municipiul au drepturi egale de decizie, negocierile facandu-se impreuna 
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si transparent, fiind aduse la cunostinta, in scris, reprezentantilor legali ai membrilor 
prezentei asocieri F.R.F. si C.F. Mogoşoaia. 

Art.26. Sportivii selecţionaţi în centrul regional de excelenţă vor fi legitimaţi la 
structura sportivă nou înfiinţată, conform sectiunii VIII- Pentru desfasurarea activitatii in 
asociere, din prezentul contract, sub forma unui transfer temporar. Selectia se va face de 
catre specialistii din cadrul centrului impreuna cu membrii consiliului director. 
 
X. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 
 Art. 27. În relaţiile cu terţii, răspunderea pentru obligaţiile asumate revine părţii care 
s-a obligat fara a naste direct sau indirect obligatii pentru celelalte parti. Orice asumare a 
unor asemenea obligatii sunt considerate nule de drept  fara a fi nevoie de o notificare 
prealabila din partea celorlalte parti asociate afectate. 
 Art.28. Prezentul înscris serveşte interesul comun al părţilor care se obligă să-l 
execute întocmai şi întrutotul cu bună-credinţă, sinceritate şi seriozitate. 
 Art. 29. Ambele părţi se obligă să urmărească şi să se informeze reciproc asupra 
derulării acestui contract. 

Art. 30. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea 
poate interveni numai prin acordul de voinţă exprimat al părţilor în act adiţional, aprobat 
de autoritatea public locală. 
 Art. 31. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a 
obligaţiilor asumate în acest contract partea în culpă suportă daune. 

Art. 32. În cazul în care asocierea nu desfăşoara o activitate sustenabilă din punct 
de vedere sportiv şi economic, rezultatele fiind nesatisfăcătoare, părţile contractante pot 
hotărî încetarea asocierii înainte de expirarea duratei acesteia. 
 
XI. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 

Art.33. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
Art.34. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta. 
Art.35. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar  fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
Art.36. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica 

celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsuri 
care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor. 

Art.37. Orice notificare scrisă  pe care oricare dintre părţi o adresează celeilalte 
referitoare  la  derularea prezentului Contract va fi transmisă la adresele mai sus 
menţionate ale părţilor.  

Dacă notificarea se face prin poştă, ea se va face prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, şi se consideră primită de destinatar la data menţionata de oficiul 
poştal pe confirmare. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima 
zi lucrătoare ce urmează celei din care datează dovada transmiterii faxului către partea 
notificată. Notificările verbale nu se vor lua în considerare de către părti, dacă nu sunt 
confirmate printr-una din modalităţile enunţate mai sus. 

Art.38. Părţile contractante nu vor cesiona obligaţiile ce le revin, în baza prezentului 
contract, unei terţe persoane, fără acordul scris al celeilalte părţi. 

Art.39. Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în 
materie. 
 
XII. REZILIEREA CONTRACTULUI 

Art.40.Rezilierea sau modificarea clauzelor prezentului Contract se poate face doar 
cu acordul  scris al  ambelor  părţi, în condiţiile mai sus nominalizate. 

Art.41. Cu exceptia situatiei in care  asociatul MUNICIPIUL BUZAU  din cauza 
situatiei economice si juridice nu mai are dreptul sau nu isi permite sa implice costuri in 
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desfasurarea prezentei asocieri, cu despagubirea F.R.F pentru valoarea investitiei ramase 
neamortizate pana la acel moment, rezilierea v-a intervenii de drept. 
 
XIII. LITIGII 
 Art.42. Conflictele sau litigiile ivite în derularea prezentului Contract se soluţionează 
pe cale amiabilă, prin procedurile prealabile inclusiv mediere, iar în cazul în care acest 
fapt nu este posibil, părţile se vor adresa instanţei competente din România. 

Art.43. Limba care guverneaza prezentul contract este limba romana. Toate 
documentele si toata corespondenta vor fi in limba romana. Documentele redactate in alte 
limbi vor fi aduse la cunostinta membrilor asocierii si in limba romana printr-o traducere de 
catre o persoana autorizata.  

Art. 44. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi şi conţine 
7 file, fiecare semnată, datată şi ştampilată de părţi. 
 
XIV.CLAUZA SPECIALA  

Art.45. In anul financiar 2016 asociatul Municipiul Buzau nu  aloca si nu implica 
nici-o suma de bani in desfasurarea  activitatii asocierii. Incepand cu anul 2017  asociatul 
Municipiul Buzau va aloca sumele de bani necesare  desfasurarii activitatii asocierii in 
cotele prevazute in prezentul contract. 
 
XV. NOTIFICĂRI 

Art.46. Pentru înştiinţări şi comunicări, Părţile agreează următoarele date de 
contact: 
 
MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, nr. 163, jud. Buzău,   Tel. 
0238.710.562, Fax: 0238.717.950, E-mail: primbz_cabinet@buzau.ro, în atenţia d-lui 
primar Constantin Toma 
 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, cu sediul în Strada Vasile Şerbănică nr.12, sector 2, 
cod 022186, Bucureşti, România, Tel: 021.302.9150, Fax: 021.302.9192, E-mail: 
frf@frf.ro  în atentia d-nului Răzvan-Marian BURLEANU, Preşedinte FRF. 
 
CENTRUL DE FOTBAL MOGOŞOAIA S.R.L., cu sediul social în comuna Mogoşoaia, str. 
Moţocului, nr. 3, judeţul Ilfov, tel 021.352.3665, fax. 021.352.6617, E-mail 
receptie@cnafm.ro în atenţia d-lui Marian Răzvan Burleanu-administrator.. 
 
 

Contractul a fost incheiat astăzi ..............., în 3 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
           ASOCIAT                                      ASOCIAT 
       MUNICIPIUL BUZĂU                FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL                           
       prin reprezentant legal          prin preşedinte 
   Primarul Municipiului Buzău                Răzvan Burleanu 
          Constantin Toma 
                                                          
 
                                                           ASOCIAT 
                                  CENTRUL DE FOTBAL MOGOŞOAIA S.R.L. 
                                                       prin preşedinte 
                                                      Răzvan Burleanu 
 
 

mailto:frf@frf.ro
mailto:receptie@cnafm.ro
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ACT ADITIONAL 1 LA   
 

CONTRACTUL  DE ASOCIERE 
privind crearea  Centrului Regional de Excelenţă-Tricolor 11, în domeniul fotbalului, 

în municipiul Buzău 
 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1. MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul în mun. Buzău, str. Unirii, nr. 163, jud. Buzău, având 
CUI 4233874, reprezentat prin dl. Constantin Toma, primar, în calitate de ASOCIAT şi 
denumit în continuare “Municipiul”. 
    
2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL, cu sediul în Strada Vasile Şerbănică nr.12, sector 
2, cod 022186, Bucureşti, România, cod fiscal nr. RO 9825583, reprezentată de dl. 
Răzvan-Marian BURLEANU - Preşedinte, în calitate de ASOCIAT şi denumită în 
continuare “FRF”. 
 
3. CENTRUL DE FOTBAL MOGOŞOAIA S.R.L., cu sediul social în comuna Mogoşoaia, 
str. Moţocului, nr. 3, judeţul Ilfov, înregistrată în Registru Comerţului sub nr. 
J23/1489/2006, C.U.I. 18889578, reprezentat prin dl. Marian Răzvan Burleanu-
administrator, în calitate de ASOCIAT, denumit în continuare “C.F.Mogoşoaia”. 
 
au convenit încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor 
clauze: 
 
APORTUL FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL 
 

În vederea realizării scopului prevăzut la art. 8 din acest contract, F.R.F. pe toata 
perioada asocierii, va asigura toate cheltuielile ocazionate de:  
a) personalul calificat: antrenori, specialist, cu toate cheltuielile aferente (salarizare, 
transport, indemnizaţie, etc.), care va oferi gratuit şi consultanţă de specialitate şi 
perfecţionare cadrelor didactice de la Liceul cu Program Sportiv “Iolanda Balaci Sotter”, 
un buget anual de 170.000 euro. 
b) echipamentele sportivilor;  
c) deplasarea la evenimentele sportive internaţionale, inclusiv diurna pentru delegatia 
sportive si cheltuielile de asigurare a personalului  delegatiei. 
d) reabilitarea infrastructurii Stadionului de Atletism din Buzău amenajarea unui teren de 
joc cu suprafata sintetica, si dotarea acestuia investitia fiind evaluata de F.R.F. la cca 250 
000 euro, investitie ce se v-a realiza  in anul 2017. 
e) promovarea imaginii municipiului Buzău la evenimentele sportive la care participă 
sportivii din cadrul centrului; 
f) orice altă activitate sustenabilă financiar convenită de părţi prin acte adiţionale şi 
aprobate de autoritatea public locală, în condiţiile legii. 
 

Aportul financiar estimat al Federatiei Romane de Fotbal este de cca 250 000 euro 
respectiv ................ lei la cursul BNR de la data incheierii contractului. 
 
APORTUL MUNICIPIULUI BUZAU  
 
 Municipiul participă cu următoarele aporturi în natură sau echivalent: 
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a) cazarea şi masa sportivilor, antrenorilor, specialistilor si personalului calificat necesari 
desfasurarii activitatii asocierii; 
b) transportul delegaţiei sportive a Centrului, pentru participarea la acţiunile sportive din 
calendarul competiţional intern; 
c) pregătirea şcolară a sportivilor în cadrul Liceului cu Program Sportiv “Iolanda Balas 
Sotter” din Buzău; 
d) în folosinţa asocierii infrastructura de joc/antrenament, constând din suprafata de joc a  
Terenului de Atletism. 
Vestiarele si suprafata de joc ale stadionului municipal Buzau, care se va utiliza după un 
program stabilit de comun acord si contra cost.  
e) contravaloarea costurilor de întreţinere a terenurilor, infrastructurii de joc/antrenament 
precum şi a celorlalte bunuri aduse ca aport potrivit art.10 din contract.  
 
Aportul financiar estimat al Municipiului Buzau este de  cca.128 000 euro.  
 
Dupa cum urmeaza: 

- costurile de masa , a unui numar de 35 de persoane timp de 11 luni/330 zile anual 

=  404.250  lei/an. 

- costurile de cazare /35 lei /zi /pers + 38500 /pers/an = 442.750 lei/an. 

Cazare +masa =  98000 euro/an 

cazarea si masa  se vor desfasura la LPS BUZAU 

 Transport = max 20000 euro/an 

 Intretinere baza sportiva= max 10000 euro/an 

TOTAL- 128000 euro /an primaria BUZAU 

     

APORTUL CENTRULUI DE FOTBAL MOGOSOAIA 
 

Pe baza hotararii membrilor asociati si conform unui calendar convenit de comun 
acord  jucatorii vor  efectua minim 3 stagii de pregatire anuale  a cate 1 saptamana  in 
Centrul  de Fotbal Mogosoaia, in conditiile prezentei asocieri. 
 
 

Actul aditional a fost incheiat astăzi ..............., în 3 exemplare originale, câte unul  
pentru fiecare parte contractantă. 
 
 
           ASOCIAT                                      ASOCIAT 
       MUNICIPIUL BUZĂU                FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL                           
       prin reprezentant legal          prin preşedinte 
   Primarul Municipiului Buzău                Răzvan Burleanu 
          Constantin Toma 
                                                          
                                                           ASOCIAT 
                                  CENTRUL DE FOTBAL MOGOŞOAIA S.R.L. 
                                                       prin preşedinte 
                                                      Răzvan Burleanu 
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Propuneri pentru membrii ai Consiliului Director  
 
domnul NEDER ANDREI din partea Municipiului Buzau  
 
domnul LAZAR IULIAN SORIN din partea Municipiului Buzau 
 
domnul LUPU MARIAN CRISTINEL desemnat de comun acord de parti   
 
 
Membrii desemnati  din partea F.R.F.  si C.F. Mogosoaia  
 
- domnul VLAD MUNTEANU din partea F.R.F. 
 
- domnul GABRIEL BODESCU  din partea C.F. Mogosoaia 
 
 
 
 
 
 
 
 


