
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel: +40-268-416550

HOTĂRÂREA Nr. 447 din data de 31 iulie 2019

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea protocolului privind participarea Clubului Sportiv Municipal 
Corona Brașov în calitate de coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul 
European de Handbal Feminin România-Ucraina” și al evenimentului ’’Super Cupa României 
la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa 
României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București ”;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 
2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul 
de specialitate înregistrat cu nr. 67.426/2019, prin care se propune aprobarea protocolului 
privind participarea Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în calitate de coorganizator al 
evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România- 
Ucraina” și al evenimentului ’’Super Cupa României la handbal masculin și feminin”;

In conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local 
Brașov;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), lit. e), alin. (4), lit. a\ 
alin. (7), lit. a\ lit. e), lit. f), alin. (9), lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 154, alin. (1) și art. 196, 
alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă participarea Clubului Sportiv Municipal Brașov în calitate de 
coorganizator al evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin 
România-Ucraina” și al evenimentului ’’Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo 
București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM 
Râmnicu Vâlcea și CSM București” care se vor defașura în Sala Sporturilor Dumitru Popescu 
Colibași.

Art. 2. Se aprobă asocierea cu Federația Română de Handbal în calitate de organizator și 
cu Municipiul Brașov în calitate de coorganizator pentru organizarea și desfășurarea 
evenimentului ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România- 
Ucraina” și, respectiv, al evenimentului ” Super Cupa României la handbal masculin între 
Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între 
SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București” conform acordului de parteneriat prezentat în anexă, 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a costului 
cazării, în regim camera single sau dublă, în hoteluri de 3 ,4 și 5 stele, pentru Echipa României, 
Echipa Ucrainei și Staffului FRH prezenți la Jocul de Calificare la Campionatul European de 
Handbal Feminin România- Ucraina, conform graficului de organizare și de desfășurare a 
evenimentului, precum și a listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru 
evenimentul ”Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România- 
Ucraina”, în bugetul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, de către Municipiul Brasov.
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Art. 4. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a costului 
cazării, în regim camera single sau dublă, în hoteluri de 3 și 4 stele, pentru Staffului FRH 
prezenți la ” Super Cupa României la handbal masculin între Dinamo București - SCM 
Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și 
CSM București”, conform graficului de organizare și de desfășurare a evenimentului, precum și 
a listei, transmise de organizator, în limita sumelor alocate pentru evenimentul ’’Super Cupa 
României la handbal masculin între Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa 
României la handbal feminin între SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București”, în bugetul 
Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, de către Municipiul Brașov.

Art. 5. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a 
cheltuielilor de protocol pentru evenimentul ’’Jocul de Calificare la Campionatul European de 
Handbal Feminin România- Ucraina”, și a cheltuielile de masa persoanelor pentru care se 
suportă și costurile de cazare, și implicit costurile privind serviciile de ambulanță și pază 
necesare evenimentului.

Art. 6. Se aprobă suportarea de către Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov a 
cheltuielilor de protocol pentru evenimentul ’’Super Cupa României la handbal masculin între 
Dinamo București - SCM Politehnica Timișoara, Super Cupa României la handbal feminin între 
SCM Râmnicu Vâlcea și CSM București” și a cheltuielilor de masa persoanelor pentru care se 
suportă și costurile de cazare, și implicit costurile privind serviciile de ambulanță, pază și arbitraj 
necesare evenimentului.

Art. 7. Decontarea sumelor prevăzute la art. 3, 4, 5, 6 se va face pe baza acordului de 
parteneriat, prezentat în anexa parte integrantă din prezenta hotărâre și în limita sumelor aprobate 
în bugetul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, de către Municipiul Brașov.

Art. 8. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov vor 
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

CONTRASEMNAT
SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Adriana Goran

întocmit: D.F.
Tehnoredactat: A.S./3 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.



1. între:
Federația Română de Handbal, cu sediul în str. Av. Popa Marin nr. 2, 

București, sector 1, cod fiscal 4266359, cod IBAN RO60 RNCB 0072 0497 0562 0001 
deschis la BCR Sector 1, reprezentată prin Alexandru Dedu, președinte, denumită în 
continuare PARTENER 1,

Și
Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, cu sediul in mun. Brasov, B-dul 

Gării nr 21 în incinta Bazinului Olimpic Brașov, jud Brasov, cod fiscal 40906900, nr. 
înregistrare în Registrul Sportiv BV/A1/00015/2019, reprezentata prin dl. Dragomir 
Liviu - Director interimar, denumit în continuare PARTENER 2,

Și
Municipiul Brașov, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, cod fiscal A384206, 

cont nr. R029TREZ24A670501592000X, deschis la trezoreria Brașov, reprezentat prin 
Primar George Scripcaru, denumit în continuare PARTENER 3,

a intervenit următorul ACORD DE PARTENERIAT:

2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie organizarea în comun a Evenimentului 

Joc de Calificare la Campionatul European de Handbal Feminin România- 
Ucraina, care se va desfășura în Municipiul Brasov, la Sala Sporturilor Dumitru 
Popescu Colibași, în perioada de 24-26.09.2019.

3. DURATA ACORDULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și se 

desfășoară până la data de 27.09.2019.

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Părțile vor colabora la pregătirea și organizarea evenimentului, astfel:
PARTENERUL 1
- Va organiza în conformitate cu standardele EHF și FRH MECIUL;
- Va pune la dispoziția Partenerului 2 și Partenerului 3, un număr de 100 de 

invitații.
- Va menționa în toate intervențiile publice și pe materialele publicitare realizate 

cu această ocazio contribuția PARTENERULUI 2 și PARTENERULUI 3 la organizarea 
evenimentului.

- Va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din 
surse proprii, cât și prin atragere de sponsori;

- Va organiza o conferința de presa cu 2 zile înaintea jocului, impreuna cu un 
reprezentant al Partenerului 2.

- Sa puna in vanzare biletele in timp util, sa asigure accesul spectatorilor
- Va organiza 1 antrenament deschis publicului cu lotul National de senioare.
- Va organiza o sesiune de autografe cu jucătoarele echipei Naționale.
- Va pune la dispoziția Partenerului 2 și Partenerului 3 toate documentele 

justificative solicitate pentru decontarea categoriile de cheltuieli de la Articolul 4.
- Va asigura suprafața de joc necesara evenimentului, care se va amplasa în 

Sala Sporturilor Dumitru Popescu Golibași
- Va asigura arbitrajul la Meci.
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- Va asigura spațiul publicitar pe sistemul publicitar de tip LED va fi repartizat 
procentual astfel:

- 3 min - PARTENER 2 (și parteneri proprii);
- 3 min - PARTENER 3 ( și parteneri proprii)
- 54 min/joc - PARTENER 1 (și parteneri proprii).

FRH va permite Partenerului 2 și Partenerului 3 sa amplaseze 2 autocolante publicitare 
(4,5 x 1,5 m) pe suprafața de joc, pe durata jocului.

Producția video pentru difuzarea clipurilor care aparțin PARTENERULUI 2 si 
PARTENERULUI 3, revine acestuia.

PARTENERUL 2
- Va sprijini financiar și logistic organizarea evenimentului. 

Contribuția financiară a PARTENERULUI 2 este de 82037,60 lei
. Suma reprezintă cheltuieli privind organizarea Evenimentului Joc de Calificare 

la Campionatul European de Handbal Feminin Romania-Ucraina, astfel:
Echipa României

Cazare (10 dbl și 10 sgl), in perioada 24-26.09.2019, la Hotel Aro Brasov:
30 pers x 2 zile x 348,33 lei/zi/pers = 20.900 lei
Masă: Se intra cu pranz/24.09, se iese cu mic dejun/26.09.2019.
30 pers x 2 zile x 213,75 lei/zi/pers = 12.825 lei 
*Meniul din anexa face parte din prezentul acord. 
Coffee break 24-25.09.2019 - 800 lei 
Sală ședințe tehnice în cadrul hotelului Aro. 
Apa plată antrenamente și joc - 360 I

- Echipa Ucrainei
Cazare (10 dbl și 5 sgl), în perioada 24-26.09.2019, la Hotel Aro:
23 pers x 2 zile x 269,17 lei/zi/pers = 16.150 lei
Masă: Se intră cu pranz/24.09, se iese cu mic dejun/26.04.2019.
23 pers x 2 zile x 213,75 lei/zi/pers = 9.832,50 lei 
*Meniul din anexa face parte din prezentul acord. 
Coffee break 24-25.09.2019 - 700 lei 
Sala ședințe tehnice în cadrul hotelului Aro. 
Apă plată antrenamente și jocuri - 360 I

- Staff FRH
Cazare ( 6 sgl si 1 dbl), în perioada 24-26.09.2019, la Hotel Aro:
8 pers x 2 zile x 427,50 lei/zi/pers = 6.840 lei
Masa: Se intră cu prânz/24.09, se iese cu mic dejun/26.04.2019.
8 pers x 2 zile x 213,75 loi/zi/pers = 3.420 lei 
*Meniul din anexa face parte din prezentul acord.

- Serviciu ambulanță (2 unitati cu medic) in ziua jocului. - 480 lei
- Serviciu de pază (stewarzi) 6h x 35 pers x 29 lei/h = 6.090lei
- Protocol eveniment- 4.000 lei

- Va desemna o persoană responsabilă de relația dintre organizatori și de îndeplinirea 
obligațiilor PARTENERULUI 2 menționate mai sus;

PARTENERUL 3
- Va sprijini financiar și logistic organizarea evenimentului
- Sa pună la dispoziția Partenerului 2 Sala Sporturilor Dumitru Popescu 

Colibași cu titlu gratuit.



5. DISPOZIȚII FINANCIARE
5.1. Categoriile de cheltuieli enumerate la articolul 4 vor fi achitate direct către 

furnizorii de servicii, de către Partener 2.

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1. Partea care, in mod culpabil, nu isi executa in tot sau in parte obligațiile 

asumate prin prezentul acord sau le executa defectuos ori cu întârziere, este tinuta a 
plăti celeilalte parti daune-interese intr-un cuantum corespunzător prejudiciului cauzat.

7. REZILIEREA ACORDULUI
7.1. Daca una din parti nu isi va îndeplini obligațiile menționate, prezentul acord 

încetează de plin drept (de jure) in termen de 3 zile de la data notificării scrise 
comunicata de cealalta parte, fare a fi necesara intervenția instanței sau îndeplinirea 
vreunei formalități prealabile.

8. ÎNCETAREA EFECTELOR ACORDULUI
8.1 Acordul inceteaza de drept la data ajungerii la termen, adica la data de 

27.09.2019, cu respectarea prevederilor art. 4 din prezentul acord de parteneriat.
8.2 Prezentul acord poate înceta si prin:

a) acordul de voința al ambelor parti, acord scris;
b) atunci când realizarea obiectului acordului este vădit imposibila.

9. FORȚA MAJORA
9.1. - Forța majora, astfel cum este definita in art. 1351 din Codul civil, 

exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 
accord de parteneriat, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

9.2. - îndeplinirea acordului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței 
majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția 
acesteia.

9.3. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica 
celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri 
care ii stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor.

9.4. - Daca forța majora actioneaza sau se estimează ca va acționa o perioada 
mai mare de 2 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de 
plin drept a prezentului acord, fara ca vreuna din, parti sa poata pretinde celeilalte 
daune - interese.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. - PARTFNFRUL I și PARTENERUL II și PARTENERUL III vor face toate 

eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau 
disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea acordului.

10.2. - Daca, după 2 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, 
PARTENERUL I și PARTENERUL II și PARTENERUL III nu reusesc sa rezolve in mod 
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze, 
fie mediere, fie de către instanțele judecătorești.

11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL
11.1. - Limba care guvernează acordul este limba romana.

12. COMUNICĂRI
12.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului 

acord, trebuie sa fie transmisa in scris.



- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si 
in momentul primirii.

12.2. - Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu 
condiția confirmării in scris a primirii comunicării.

13. LEGEA APLICABILA ACORDULUI
13.1. - Acordul va fi interpretat conform legilor din Romania.

14. DISPOZIȚII FINALE
14.1. Pentru neexecutarea întocmai si la timp a prezentului acord, partea in 

culpa datoreaza celeilalte parti despăgubiri si daune interese.
Părțile au înțeles sa încheie azi_________prezentul acord de parteneriat in 3(trei)
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PARTENERI,
FEDERAȚIA ROMANA DE HANDBAL

Brasov
'—ORONA

PARTENER 2, 
SPORTIV MUNICIPAL 

ONA BRASOV 
tor interimar 
gomir Livi

nsilier juridic 
nase-Piter Ionela

/

PARTENER 3, 
Municipiul Brașov



ACORD DE PARTENERIAT
Nr._____ /___________

1. între:
Federația Română de Handbal, cu sediul în str. Av. Popa Marin nr. 2, București, 

sector 1, cod fiscal 4266359, cod IBAN RO60 RNCB 0072 0497 0562 0001 deschis la BCR 
Sector 1, reprezentată prin Alexandru Dedu, președinte, denumită în continuare PARTENER 
1.

Și
Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov, cu sediul in mun. Brasov, B-dul Gării nr. 21 

în incinta Bazinului Olimpic Brașov, jud. Brasov, cod fiscal 40906900, nr. înregistrare în 
Registrul Sportiv BV/A1/00015/2019, reprezentata prin dl. Dragomir Liviu - Director interimar, 
denumit în continuare PARTENER 2,

Și
Municipiul Brașov, cu sediul în Brașov, b-dul Eroilor, nr. 8, cod fiscal 4384206, cont 

nr. R029TREZ24A670501592000X, deschis la trezoreria Brașov, reprezentat prin Primar 
George Scripcaru, denumit în continuare PARTENER 3,

a intervenit următorul ACORD DE PARTENERIAT:

o
o

2. OBIECTUL ACORDULUI
2.1. Obiectul contractului îl constituie organizarea în comun a Evenimentului SUPER 

CUPA ROMÂNIEI la handbal masculin intre Dinamo București - SCM Politehnica 
Timisoara
SUPER CUPA ROMÂNIEI la handbal Feminin intre intre SCM Ramnicu Valcea si CSM 
București, care se vor desfășura în Municipiul Brasov, la Sala Sporturilor Dumitru Popescu 
Colibași, în perioada de 24-25.08.2019.

3. DURATA ACORDULUI
3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părți și se 

desfășoară până la data de 26.08.2019.

o

4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
Părțile vor colabora la pregătirea și organizarea evenimentului, astfel:
PARTENERUL 1
- Va organiza în conformitate cu standardele FRH Super Cupa Romanei;
- Va pune la dispoziția Partenerului 2 și Partenerului 3, un număr de 50 de invitații, 

pentru fiecare joc.
- Va menționa în toate intervențiile publice și pe materialele publicitare realizate cu 

această ocazie contribuția PARTENERULUI 2 și PARTENERULUI 3 la organizarea 
evenimentului.

- Va asigura completarea bugetului necesar organizării evenimentului atât din surse 
proprii, cât și prin atragere de sponsori;

- Va organiza o conferința de presa, împreuna cu un reprezentant al Partenerului 2 sau 
3.

- Sa puna in vanzare biletele in timp util, sa asigure accesul spectatorilor
- Va pune la dispoziția Partenerului 2 și Partenerului 3 toate documentele justificative 

solicitate pentru decontarea categoriile de cheltuieli de la Articolul 4.
- Va asigura spațiul publicitar pe sistemul publicitar de tip LED va fi repartizat 

procentual astfel:
- 5 min/joc - PARTENER 2 (și parteneri proprii);
- 5 min/joc - PARTENER 3 ( și parteneri proprii)
- 50 min/joc - PARTENER 1 (și parteneri proprii).

FRH va permite Partenerului 2 și Partenerului 3 sa amplaseze 2 autocolante publicitare, 
respectiv o pereche in total (dimensiuni 4,5 x 1,5 m) pe suprafața de joc, pe durata jocurilor. 
Producția si montajul vor fi realizate de către PARTENERUL 2 si PARTENERUL 3, la 
furnizorul agreat de PARTENERUL 1.

Producția video pentru difuzarea clipurilor bare aparțin PARTENERULUI 2 și 
PARTENERULUI 3, revine acestuia. fn Jl
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o'

PARTENERUL 2
- Va sprijini financiar și logistic organizarea evenimentului.
- Contribuția financiară a PARTENERULUI 2 este de 42.195 lei
. Suma reprezintă cheltuieli privind organizarea Evenimentului SUPER CUPA 

ROMÂNIEI la handbal masculin si feminin, astfel:

- Staff FRH
Cazare ( 6 sgl), în perioada 23-26.08.2019
6 pers x 3 zile x 475 lei/zi/pers = 8.550 lei
Masa: Se intră cu prânz/23.08, se iese cu mic dejun/26.08.2019.
6 pers x 2 zile x 213,75 lei/zi/pers = 2.565 lei
- Indemnizație arbitraj, conform regulamentelor FR Handbal - aproximativ 8500 lei. 

Serviciu ambulanță (2 unitati cu medic) in ziua jocurilor - 960 lei.
Serviciu de pază (stewarzi) 8h x 35 pers x 29 lei/h = 8.120 lei

- Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași in perioada 24-25.08.2019, atat pentru 
antrenamentele oficiale ale echipelor participante, cat si pentru jocuri.
Cupe campioni, medalii personalizate turnate, trofee, plachete - 13.500 lei

- Va desemna o persoană responsabilă de relația dintre organizatori și de îndeplinirea 
obligațiilor PARTENERULUI 2 menționate mai sus;

PARTENERUL 3
- Va sprijini financiar și logistic organizarea evenimentului
- Sa pună la dispoziția Partenerului 1 Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași cu 

titlu gratuit. Toate bannerele publicitare vor fi înlăturate din Sala Sporturilor in 
perioada 24-25.08.2019

5. DISPOZIȚII FINANCIARE
5.1. Categoriile de cheltuieli enumerate la articolul 4 vor fi achitate direct către furnizorii 

de servicii, de către Partener 2.

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA
6.1. Partea care, in mod culpabil, nu isi executa in tot sau in parte obligațiile asumate 

prin prezentul acord sau le executa defectuos ori cu întârziere, este tinuta a plăti celeilalte parti 
daune-interese intr-un cuantum corespunzător prejudiciului cauzat.

7. REZILIEREA ACORDULUI
7.1. Daca una din parti nu isi va îndeplini obligațiile menționate, prezentul acord 

încetează de plin drept (de jure) in termen de 3 zile de la data notificării scrise comunicata de 
cealalta parte, fara a fi necesara intervenția instanței sau îndeplinirea vreunei formalități 
prealabile.

8. ÎNCETAREA efectelor acordului
8.1 Acordul inceteaza de drept la data ajungerii la termen, adica la data de 27.09.2019, 

cu respectarea prevederilor art. 4 din prezentul acord de parteneriat.
8.2 Prezentul acord poate înceta si prin:

a) acordul de voința al ambelor parti, acord scris;
b) atunci când realizarea obiectului acordului este vădit imposibila.

9. FORȚA MAJORA
9.1. — Forța majora, astfel cum este definita in art. 1351 din Codul civil, exonerează 

părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul accord de parteneriat, pe 
toata perioada in care aceasta actioneaza.

9.2. - îndeplinirea acordului va fi suspendata in perioada de acțiune a forței majore, dar 
fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau pârtilor pana la apariția acesteia.

9.3. - Partea contractanta care invoca forța majora are obligația de a notifica celeilalte 
parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la 
dispoziție in vederea limitării consecințelor. /
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9.4. - Daca forța majora acționează sau se estimează ca va acționa o perioada mai 
mare de 2 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti încetarea de plin drept a 
prezentului acord, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune - interese.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. - PARTENERUL I și PARTENERUL II și PARTENERUL III vor face toate 

eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînțelegere sau disputa 
care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legătură cu îndeplinirea acordului.

10.2. - Daca, după 2 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, PARTENERUL I 
și PARTENERUL II și PARTENERUL III nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta 
contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se soluționeze, fie mediere, fie de către 
instanțele judecătorești.

11. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ ACORDUL
11.1. - Limba care guvernează acordul este limba romana.

12. COMUNICĂRI
12.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, 

trebuie sa fie transmisa in scris
- (2) Orice document scris trebuie înregistrat atat in momentul transmiterii cat si in 

momentul primirii.
12.2. - Comunicările intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu condiția 

confirmării in scris a primirii comunicării.

13. LEGEA APLICABILA ACORDULUI
13.1. - Acordul va fi interpretat conform legilor din Romania.

14. DISPOZIȚII FINALE
14.1. Pentru neexecutarea întocmai si la timp a prezentului acord, partea in culpa 

datoreaza celeilalte parii despăgubiri si daune interese.
Partite au înțeles sa încheie azi________ prezentul acord de parteneriat in doua exemplare,
cate unul pentru fiecare parte.

PARTENER 2,
SPORTIV MUNICIPAL
JpRONA BRAȘOV

Director interimar 
pr^gomir Liviu /

Consilier juridic 
Tănase-Piter Ionela
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