
 

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.128 DIN 07.04.2017 

    

ACORD DE ASOCIERE 

 

I. PĂRŢILE ASOCIERII 
 

1.1 Oraşul Tîrgu-Neamţ, cu sediul în orasul Tîrgu-Neamţ, B-dul Stefan cel Mare, nr. 62,  

judeţul Neamţ, reprezentată prin domnul Vasilicã Harpa- primar; 

si 

1.2 Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt,……………………….…………………………. 

……………………………………………………………………………………….…………. 

 

II. OBIECTUL ASOCIERII 
 

Obiectul asocierii îl constituie organizarii turneului de fotbal intitulat „Memorialul 

profesorilor Agafitei, Craciun si Mingiuc”-editia l ce va avea loc în luna perioada 20 aprilie 

2017- 23 aprilie 2017, în Orasul Tirgu Neamt si reprezinta o forma complexa de educatie care se 

adreseaza elevilor din ciclul primar/gimnazial , avand ca participanti copii nascuti in anii 2006, 

2007,2008, 2009. Prin acest eveniment se realizeaza si promovarea arealului turistic, precum si a 

patrimoniului istoric si cultural  al Orasului Tîrgu-Neamt si al localitătilor adiacente. 

 

III. DURATA ASOCIERII 
 

       Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi si produce efecte 

pâna la data încheierii manifestărilor. 

 

IV. OBLIGAŢIILE ASOCIAŢILOR 
 

4.1.Obligaţiile Oraşului Tîrgu-Neamt: 

a. să aloce suma de 15.000 lei astfel: 

(1) 10.000 lei - organizării manifestărilor de la art.II, conform adresei 

nr.251/13.03.2017; 

(2) 5.000 lei -  achizitia a unui set complet de echipament pentru joc si antrenament 

echipei de fotbal juriori din subordinea Clubului Sportiv Scolar Tirgu Neamt. 

b. să promoveze manifestările;  

 



 

4.2.Obligaţiile Clubului Sportiv Scolar Tirgu Neamt: 

a. să cheltuiască suma alocată de Orasul Tirgu Neamţ pentru acoperirea, în mod exclusiv, a 

cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, conform adresei nr.251/13.03.2017-

4651/17.03.2017; 

b.  să promoveze imaginea judeţului Neamţ si a Orasului Tirgu Neamţ în cadrul 

evenimentului; 

c. să transmită Orasului Tirgu Neamţ documentele legate de modul de cheltuire a sumelor 

alocate de către acesta, în termen de 15 zile de la data încheierii evenimentului. 

 

V. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
 

 În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor ce ar putea apărea între părţile prezentului acord 

nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse  spre soluţionare instanţelor de drept comun 

competente. 

VI. CLAUZE FINALE 
 

6.1. Completările si modificările aduse prezentului acord nu sunt valabile si opozabile părţilor 

decât dacă sunt făcute prin acte adiţionale semnate de către ambii asociaţi. 

6.2. Prezentul acord a fost încheiat într- un număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru 

fiecare membru asociat. 

 

 

Orasul Tirgu Neamt          Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regulament 
 Clubul sportiv şcolar Târgu Neamţ împreună cu Orasul Tirgu Neamţ vă invită la prima 

ediţie a MEMORIALULUI PROFESORILOR AGAFIŢEI,CRĂCIUN ŞI MINGIUC. 

 Turneul se desfăşoară în localitatea Tirgu Neamţ, pe terenul de iarbă din incinta 

stadionului CETATEA, unde participă un număr de 32 de echipe la 4 categorii de vârsta: 

 >2006(6+1 jucători, teren 60x40m, porţi 5x2m, minge nr.4)      

 >2007(6+1 jucători, teren 60x40m, porţi 5x2m, minge nr.4)             

 >2008(6+1 jucători, teren 55x30m, porţi 5x2m, minge nr.4)             

 >2009(5+1 jucători, teren 40x20m, porţi 5x2m, minge nr.3) 

 Scopul turneului – popularizarea fotbalului pentru copii , asigurarea competiţiilor de fotbal 

pentru copii şi juniori, formarea şi menţinerea legăturilor prieteneşti şi sportive. 
 

PROGRAM                                                                                                           

Joi:  

 sosirea echipelor,  

 meciuri categoria 2006 

 festivitatea de premiere                                                                                                   

 

 Vineri:  

 sosirea echipelor,  

 meciuri categoria 2007 

 festivitatea de premiere                                                                                           

 

Sâmbătă: 

 sosirea echipelor,  

 meciuri categoria 2008 

 festivitatea de premiere                                                     

 

 Duminică: 

 sosirea echipelor, 

 meciuri categoria 2009 

 festivitatea de premiere                                                                                                   

 

FIECARE ECHIPĂ ARE ASIGURAT MINIM 4 MECIURI JUCATE !    



PREMIERE                                                                                                                      

 

 cupe, medalii, diplome pentru fiecare sportiv participant,  

 premii individuale, surprize. 

 Fiecare antrenor va prezenta la începutul turneului un tabel cu numele jucătorilor, data şi 

anul naşterii, precum şi numărul de pe tricou.            

 
Persoane de contact:  

director-PAVEL LAURENŢIU(0746.064.086)                                          

profesor-RADU MIRON(0742.178.625) 

profesor-IULIAN MANOLIU(0753.422.777) 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COSTURI  TURNEU : 10.000 lei 

1) TAXĂ DE PARTICIPARE: 100 ron pentru fiecare echipă 
înscrisă 

2) CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR TIRGU NEAMŢ:                                                                 
- asistenţă medicală pe toată perioada turneului                                                     
- transportul copiilor la stadion                                                                               
- baza materială şi logistica necesară desfăşurării turneului                             
- arbitraj, delegat, oameni de servici 

3) Orasul Tirgu Neamt asigura suma de 10.000 lei:                                                 
- premierea sportivilor care constă în:                                                              
 >480 diplome x 2 ron = 960 ron                                                                           
>4 cupe loc I: 4 echipe x 120 ron = 480 ron                                                        
>4 cupe loc II: 4 echipe x 110 ron = 440 ron                                                            
 >4 cupe loc III: 4 echipe x 100 ron = 400 ron                                                          
 >premiu individual cel mai bun portar: 4 cupe x 80 ron + 4 diplome x 2 ron + (4 mănuşi + 4 
tricouri) x 75 ron = 928 ron                                                      
 >premiu individual cel mai bun jucător: 4 cupe x 80 ron + 4 diplome x 2 ron + (4 şort + 4 
tricouri) x 75 ron = 928 ron                                       
>premiu individual golgeter: 4 cupe x 80 ron + 4 diplome x 2 ron + (4 mingi + 4 tricouri) x 75 
ron = 928 ron                                                                       
 >180 medalii x 10 ron = 1800 ron                                                                           
- alte cheltuieli:                                                                                                           
          >480 ciocolate x 3 ron = 1440 ron                                                                        
          >32 echipe x 22 ron (bax apă plată) = 704 ron                                                  
          >6 mingi de joc x 100 ron = 600 ron                   

 

COSTURI ECHIPA DE FORBAL JUNIORI : 5.000 lei 

Pentru rezultatele deosebite obţinute de către sportivii CSS TG.NEAMŢ grupa 2008:                                                                             
>locul III CUPA VIVA ACTIV BUHUŞI                                                                 >locul III 
ATLETICO INDOOR BACĂU                                                                     >locul II CUPA 
PLAY BACĂU                                                                           

Orasul Tirgu Neamţ asigura un set complet de echipament pentru joc şi antrenament:                                           
>20 jambiere x 40 ron = 800 ron                                                                        
>20 şorturi x 60 ron = 1200 ron                                                                           
>20 tricouri x 80 ron = 1600 ron                                                                          
>1 jambiere portar x 40 ron = 40 ron                                                                    
>1 şort portar x 60 ron = 60 ron                                                                             
>1 tricou portar x 80 ron = 80 ron                                                                          
>1 mănuşi portar x 100 ron = 100 ron                                                                 
>21 tricouri simple antrenament x 25 ron = 525 ron                                            
>20 mingi antrenament x 50 ron = 1000 ron  

 
 

 

 

 


