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FEDERATIA ROMANA DE RUGBY

Fax: 031.1000.400
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ACORD DE PARTENERIAT
In temeiul Regulamentului de Organizare și Funcţionare a Sport Club Municipal
GLORIA Buzau , art. 5,alin.(9) și a solicitării Federaţiei Romȃne de Rugby , nr. 70/05.02.2018
Părţile
Sport Club Municipal “GLORIA” Buzau, identificată cu C.I.S. (certificat de identitate sportivă)
BZ/A1/00023/2017, cu sediul în Buzau, str. B-dul Maresal Averescu, nr.5, judeţul/sectorul
Buzau, cod fiscal 38078481, telefon ........................, reprezentată legal prin D-l NITA VASILE,
în calitate de Director, denumită în continuare "Partener”
Și

Federaţia Romȃnă de Rugby , cu sediul în București, Bdul Mărăști, nr. 18 – 20, sector 1 ,CUI
RO 4204062
au convenit următoarele:

Art.1 Acordul de parteneriat
1.1 Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părţile, îşi exprimă acordul de asociere
în vederea organizării in municipiul Buzău a meciului de calificare la Campionatul Modial de
Rugby dintre echipa de rugby a Romȃniei și Belgiei. Este în înţelegerea părţilor că prezentul
acord reprezintă o convenţie privind cooperarea în atingerea scopului comun, acela de a
organiza un spetacol sportiv, pentru promovarea sportului, și în special a rugby – ului, în
municipiul Buzău. Acest acord nu reprezintă prestări de servicii între parteneri şi nu dă
naștere unei noi persoane juridice constituite de/între parteneri.

Art. 2 Obiectul
2.1 Obiectul acestui parteneriat îl reprezintă stabilirea responsabilităţilor fiecărui partener în
vederea organizării in municipiul Buzău a meciului de calificare la Campionatul Modial de
Rugby dintre echipa de rugby a Romȃniei și Belgiei .
2.2 Prevederile notei de fundamentare privind finanţarea acestui proiect sunt direct
aplicabile prezentului Acord de Parteneriat. În cazul unor discrepanţe între prevederile
prezentului Acord de Parteneriat şi cele ale notei de fundamentare, acestea din urmă vor
prevala.
Art.3 Principiile de buna practică ale Parteneriatului
3.1 Cei doi parteneri trebuie să contribuie la realizarea organizarii in municipiul Buzău a
meciului de calificare la Campionatul Modial de Rugby dintre echipa de rugby a Romȃniei și
Belgiei în modalităţile precizate în nota de fundamentare şi prezentul acord de parteneriat.
3.2 Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor
ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui, inclusiv, dar fără a se limita la, informarea în
scris a Primăriei municipiului Buzau responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere
sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile de la apariția
unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că prezentul acord
poate fi reziliat prin decizia Primăriei municipiului Buzau ,responsabil de plin drept, fără
punere în întârziere, fără intervenţia unei instanțe judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor
formalităţi, cu excepţia transmiterii către Federaţia Romȃnă de Rugby a unei simple
informări cu privire la rezilierea prezentului acord.
Art. 4 Durata acordului
4.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți și își
încetează valabilitatea la data încetării meciului de calificare la Campionatul Modial de Rugby
dintre echipa de rugby a Romȃniei și Belgiei
Art. 5 Drepturi şi obligaţii ale partenerilor
5.1. Drepturi şi obligaţii ale membrilor Parteneriatului:
a) Să colaboreze şi să susţină derularea Proiectului în modalităţile precizate în cererea de
finanţare şiprezentul acord de parteneriat.
b) Să pună la dispoziţie sau să furnizeze expertiza sau resursele umane asumate, inclusiv
cele necesare pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor pentru care este
responsabil, conform notei de fundamentare.

c) Să ţină evidenţa documentelor care atestă realizarea activităţilor asumate şi a
cheltuielilor efectuate.
d) Să respecte termenele de derulare a Proiectului şi decontarea cheltuielilor, conform
prevederilor din nota de fundamentare și a hotarȃrii Consliului Local al municipiului Buzău.
e) Să ducă la îndeplinire obiectivele cuprinse in Proiect, în condiţiile stabilite prin nota de
fundamentare și a hotarȃrii Consliului Local al municipiului Buzău .
f) Să menţină o evidenţă contabilă analitică, utilizând conturi analitice pentru reflectarea
tuturor operaţiunilor referitoare la implementarea activităţilor ce îi revin, în conformitate cu
dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 6 Responsabilităţile și angajamentele membrilor Parteneriatului
6.1 Responsabilităţile partenerilor, resursele angajate și/sau necesare desfășurării
Proiectului în scopul atingerii indicatorilor specifici din nota de fundamentare și a hotarȃrii
Consliului Local al municipiului Buzău, sunt asumate de fiecare de membru al Parteneriatului
Art. 7 Notificări

7.1 Orice comunicare între membrii Parteneriatului în legătură cu prezentul acord se va face
în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax etc.).

Art. 8 Legea aplicabilă și modificări la acordul de parteneriat
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 sa convină în scris asupra
modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când
aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat
prezentul acord.

Art. 9 Litigii

9.1 Orice dispută care poate lua naştere din sau în legătură cu prezentul acord va fi
soluționată pe calea negocierilor între Părţi, iar în situația în care acestea nu ajung la niciun
acord privind soluţionarea disputei, aceasta va fi soluţionată de instanţele competente, în
conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile.

Art.10 Prevederi finale

10.1 Părţile garantează că reprezentanţii numiţi ale căror semnături apar mai jos au fost
investiţi, la data semnării prezentului acord de parteneriat, cu toate puterile legale de a
semna si executa prezentul acord de parteneriat.
10.2 Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea
culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu Primăria municipiului
Buzău, poate avea drept consecinţă rezilierea acordului de parteneriat
Art. 11 Alte clauze
Părțile pot conveni introducerea altor clauze în prezentul acord, cu respectarea prevederilor
asumate prin nota de fundamentare și a hotarȃrii Consliului Local al municipiului Buzău,
precum și a reglementărilor prezentului acord.
Prezentul acord a fost întocmit şi semnat la sediul Sport Club Municipal GLORIA Buzău
,astăzi,...................... în 3 (trei) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru
fiecare parte şi unul pentru Primăria municipiului Buzău
Anexa : Nota de fundamentare privind bugetul acţiunii sportive.
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