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     Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 146 din 19.06.2019 
 
 

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

Nr. ................./......................... 
 
 

Art. 1 PĂRȚILE: 
 

A. MUNICIPIUL ROMAN, cu sediul administrativ în Piaţa Roman 
Vodă, nr. 1, identificat cu Cod de Înregistrare Fiscala nr. 2613583, cont 
RO64TREZ49224510220XXXXX, reprezentat legal prin Primar Lucian Ovidiu 
Micu, în calitate de partener prim,  
 
 B. ASOCIAȚIA BOX CLUB MUNICIPAL ROMAN, cu sediul în 
Municipiul Roman, str. Mihai Eminescu, bl. 11, ap. 17, cod fiscal: 34479898, 
telefon: 0741309909, e-mail: boxclub.roman@gmail.com, reprezentată legal 
prin dl. Căpraru Petrică, în calitate de partener secund, 
 
 C. CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, cu sediul în Municipiul 
Roman, Piaţa Roman-Vodă nr.1, Etaj II, camera 62, judeţul Neamţ, cod fiscal: 
35364691, telefon/fax: 0233.734.367, adresa e-mail 
csmroman@primariaroman.ro, reprezentat prin dl. Constantin - Costea Cudalb, 
director, partener terțiar 

 
au încheiat prezentul Protocol de colaborare, in următoarele condiții: 
  

Art. 2 DISPOZIȚII GENERALE 
 
 Protocolul de colaborare are ca scop crearea cadrului legal al colaborării 
celor trei parteneri în vederea creşterii performanţelor sportive la nivelul 
municipiului Roman prin: 
- asigurarea spațiului de către Municipiul Roman pentru pregătirea sportivilor 
celor două cluburi la disciplina Box; 
- asigurarea accesului sportivilor de la C.S.M. Roman la baza materială de 
pregătire şi recuperare aparţinând Asociației Box Club Municipal Roman; 
-  asigurarea accesului sportivilor de la Asociația Box Club Municipal Roman la 
bazele sportive şi de recuperare aparţinând C.S.M. Roman; 
- întâietatea Clubului Sportiv Municipal Roman la baza de selecţie reprezentată 
de sportivii care activează la Asociația Box Club Municipal Roman. 
 

Art. 3 DURATA CONVENTIEI 
 
 Prezentul Protocol se încheie pe o perioada de 5(cinci) ani, termenul 
curgând de la data semnării lui. Durata acordului poate fi prelungită, cu acordul 



2 
 

părţilor, prin act adiţional.  
 
 

Art. 4 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
 

4.1 OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI ROMAN 
 

4.1.1 Să pună la dispoziția Asociației Box Club Municipal Roman și Club 
Sportiv Municipal Roman spațiul în suprafață de 80 mp., compus din sala de 
antrenament, vestiar și toaletă, situat în str. Ștefan cel Mare nr. 246, în mod 
gratuit, pentru desfășurarea de către cele două entități sportive a activităților de 
preselecție, antrenament și organizarea de competiții, pentru disciplina sportivă 
BOX. 
 

4.2  OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI BOX CLUB MUNICIPAL ROMAN 
 

4.2.1 Să utilizeze împreună cu CSM Roman spațiul pus la dispoziție de 
Municipiul Roman pentru activitatea sportivă Box. 

4.2.2 Să desfășoare activitatea de preselecție, antrenament și organizare de 
competiții fără a afecta programul de pregătire stabilit împreună cu CSM 
Roman; 

4.2.3 Să asigure accesul gratuit al sportivilor CSM Roman la ringul de 
box, sacii de box, pernele de perete, căști, mănuși de ring, mănuși de sac ale 
Asociației Box Club Municipal Roman.  

4.2.4 Să asigure, CSM Roman întâietate, în mod gratuit, la baza de 
selecție a sportivilor pregătiți de Asociația Box Club Municipal Roman. 

4.4.5 Să permită selecţia gratuită a cel puţin doi sportivi într-un an, care 
vor fi legitimaţi de către C.S.M. Roman gratuit. 

4.2.6. Să achite Federației Române de Box taxele datorate pentru 
activitatea, antrenorii și sportivii săi.  

4.2.7. Să achite contravaloarea utilităților pentru spațiul pus la dispoziție 
de partenerul prim 
 

4.3  OBLIGAȚIILE CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN 
 

4.3.1 Să utilizeze împreună cu Asociația Box Club Municipal Roman 
spațiul pus la dispoziție de municipiul Roman pentru activitatea sportivă Box. 

4.3.2 Să desfășoare activitatea de preselecție, antrenament și organizare de 
competiții fără a afecta programul de pregătire stabilit împreună cu Asociația 
Box Club Municipal Roman; 

4.3.3 Să asigure următorul echipament(de pregătire); căști, mănuși de 
ring, mănuși de sac, pantofi sport, trening/îmbrăcăminte de pregătire pentru 
sportivii CSM Roman. 

4.3.4. Să asigure accesul gratuit la baza sportivă și de recuperare (Bazin 
Înot și saună) pentru sportivii Asociației Box Club Municipal Roman, însoțiți de 
antrenor. 

4.3.5 Să achite Federației Române de Box taxele datorate pentru 
activitatea, antrenorii și sportivii săi. 
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4.3.6 CSM Roman, prin antrenorii săi, va selecta sportivii Asociației Box 
Club Municipal Roman care urmează să reprezinte clubul, se obligă să 
legitimeze sportivii şi să asigure condiţii optime de pregătire sportivă a acestora.  
 

Art. 5 DREPTURILE PĂRȚILOR 
 

5.1 Asociația Box Club Municipal Roman are acces gratuit la baza 
sportivă și de recuperare a CSM Roman (Bazin Înot și saună) conform unui 
program săptămânal propus de antrenor şi aprobat de conducerea CSM Roman, 
fără a modifica programările efectuate pentru înotul didactic sau pentru secția de 
Înot a CSM Roman. 

5.2 Club Sportiv Municipal Roman are acces gratuit la ringul de box, sacii 
de box, pernele de perete, căști, mănuși de ring, mănuși de sac ale Asociației 
Box Club Municipal Roman. 

5.3 Club Sportiv Municipal Roman are întâietate, in mod gratuit, la baza 
de selecţie a  sportivilor pregătiți de Asociația Box Club Municipal Roman   
5.4 Să modifice prezentul Protocol de colaborare cu acordul părților, prin act 
adițional 
 

Art.6 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
  

6.1  Protocolul încetează prin expirarea duratei prevăzute de art.3 
6.2 Intervenirea incapacității unuia din parteneri de a respecta clauzele 

prezentului Protocol din cauze ce nu țin de aceasta, pentru o perioadă mai mare 
de 60 de zile; 

6.3 Prin reziliere atunci când părțile semnatare nu respectă clauzele 
prezentului protocol, nu îndeplinesc sau execută defectuos vreuna din clauzele 
acestuia; 

6.4  Hotărârea comună a celor trei parteneri, cu obţinerea prealabilă a 
hotărârii organelor de conducere a acestora. 
 

Art.7  FORȚA MAJORĂ 
 

7.1. - Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate 
prin prezentul Protocol, pe toată perioada în care aceasta acționează.  

7.2. - Îndeplinirea Protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a 
forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la 
apariția acesteia.  

7.3. - Partea care invocă forța majora are obligația de a notifica celorlalte 
părți producerea acesteia, imediat și în mod complet, și să ia orice măsuri care îi 
stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.  

7.4. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o 
perioada mai mare de 60 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice 
celorlalte părți încetarea de plin drept a prezentului protocol, fără ca vreuna 
dintre părți să poată pretinde celorlalte daune-interese.  
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Art. 8  DISPOZIȚII FINALE 
  

8.1 Toate comunicările care urmează a se efectua între părţi, ca urmare a 
desfăşurării operaţiunilor din prezentul Protocol, vor fi făcute în scris la sediul 
fiecărui partener;  

8.2 Toate litigiile care ar putea apărea între părţile prezentului Protocol 
vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, 
litigiile vor fi deduse spre soluţionare instanţelor de drept comun competente;  

8.3 Completările şi modificările aduse la acest Protocol nu sunt valabile şi 
opozabile între parteneri decât dacă sunt făcute prin act adiţional semnat şi 
ştampilat de toți parteneri;  

8.4 Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea 
defectuoasă a vreuneia din clauzele prezentului Protocol, partea vinovată se 
obligă să plătească daune interese;  
 

Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat într-un număr de 3 
exemplare, câte un exemplar pentru fiecare partener și intră în vigoare la data de 
___.__._____.  
 
 
Municipiul Roman          Asociația Box Club    Club Sportiv  
                                                 Municipal Roman                 Municipal Roman 

        
Primar,           Președinte,       Director, 

Lucian Ovidiu MICU    Petrică  Căpraru                Constantin-Costea Cudalb 
 
          
 
           Secretar,                   Contabil-Șef, 
Gheorghe CARNARIU                                   Tatiana Dănilă 
 
 
    Director Economic         Șef Serviciu  
Ciprian ALEXANDRU            Competiții Sportive 
                           Maricel Benchea 
      
 
     Director Executiv, 
  Direcția Juridică și  
Administrație Publică 
     Camelia RUSU 


