
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA

PROIECT 
DECIZIE Nr. /

din 2023

privind aprobarea Acordului de colaborarea între Consiliul Raional Cimișlia 
și Asociația Obștească „Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia”

In conformitate cu:
- art. 4 alin. (3) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
- art. 43 alin. (1) lit. t), art. 46 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală.

Ținând cont de dorința comună, deschiderea și predispunerea ambelor părți întru 
dezvoltarea sportului de performanță în rândul copiilor, promovarea modului sănătos de 
viață și a fotbalului din Cimișlia, Consiliul Raional Cimișlia

DECIDE:

1. Se aprobă Acordul de colaborarea între Consiliul Raional Cimișlia și Asociația 
Obștească „Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia”, conform anexei, care face parte 
integrantă din prezenta decizie.

2. Se împuternicește Președintele Raionului Cimișlia, dl Mihail Olărescu, să semneze 
Acordul de colaborare prevăzut în pct. 1 în numele și pentru Raionul Cimișlia - 
Consiliul Raional Cimișlia.

3. Acordul de colaborarea între Consiliul Raional Cimișlid și Asociația Obștească „Fotbal 
Club Cimișlia „FC Cimișlia”, intră în vigoare la data semnării lui de către reprezentanții 
ambelor părți.

4. Prezenta decizie se include în Registrul de stat al actelor locale și se aduce la cunoștință:
- Vicepreședinților raionului;
- Aparatului președintelui, secțiilor, direcțiilor, instituțiilor publice din subordinea 

consiliului raional;
- Asociației Obștești „Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia”;
- Prin publicarea pe pagina web a Consiliului Raional Cimișlia www.raioncimislia.md.

Președintele ședinței 
Contrasemnează: 

Secretarul consiliului

Coordonat:

Președintele raionului

Avizat:

Gheorghe Netedu

Mihail Olărescu



Vicepreședinte al raionului

Secretarul consiliului

Șef, Serviciul Juridic

Proiect elaborat:

Șef, Secția Administrație Publică

Vădim Torgai 

Gheorghe Netedu 

Ghenadie Grosu

Mariana Vasluian

Anexa
la Decizia consiliului raional
Nr. / din 2023

ACORD DE COLABORARE 
ÎNTRE CONSILIUL RAIONAL CIMIȘLIA ȘI 

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ „FOTBAL CLUB CIMIȘLIA „FC CIMIȘLIA”

1. Părțile participante în acord de colaborare
1.1 Prezentul acord de colaborare este încheiat între Consiliul Raional Cimișlia, cu sediu în 
orașul Cimișlia, bd Ștefan cel Mare, 12, reprezentat de Mihail Olărescu, în calitate de Președinte 
al raionului Cimișlia, care acționează în baza Legii nr. 436/2006 privind administrația publică 
locală, și Asociația Obștească „Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia”, cu sediul în orașul Cimișlia, 
str. Constantin Stere, nr. 2, reprezentată de Sergiu Pleșca, în calitate de Administrator, care 
acționează în baza statutului, numiți în continuare - Părți.

2. Obiectivele acordului de colaborare
2.1 Scopul principal al prezentului acord de colaborare (în continuare - Acord) este dezvoltarea 
sportului de performanță în rândul copiilor, promovarea modului sănătos de viață și a fotbalului 
în orașul Cimișlia prin susținerea echipelor divizionare ale Asociației Obștești „Fotbal Club 
Cimișlia „FC Cimișlia” (în continuare - AO „FC Cimișlia”).
2.2 AO „FC Cimișlia” are drept obiectiv, realizarea misiunii sociale prin educație în domeniul 
fotbalului. Scopul de bază fiind pregătirea și obținerea performanțelor de către tinerele talente 
autohtone pentru participarea lor la competițiile internaționale de fotbal și promovarea acestora în 
cluburi internaționale mai cotate. Pentru atingerea scopului echipele urmează a fi susținute și create 
condiții pentru participarea echipelor divizionare la competiții de nivel național dar și internațional 
unde să promoveze imaginea Republicii Moldova având ca scop să se plaseze pe locuri de frunte. 
2.3. Consiliul Raional Cimișlia va susține echipele divizionare ale AO „FC Cimișlia” conform 
prevederilor acestui Acord, iar echipele vor promova imaginea Consiliului Raional Cimișlia la 
meciurile din cadrul campionatelor naționale unde vin un număr impunător de spectatori.

3. Responsabilitățile părților
3.1. AO „FC Cimișlia” este responsabilă:

- de selectarea și pregătirea copiilor din orașul Cimișlia, cu vârsta cuprinsă între 6-18 ani, 
inclusiv din diferite pături sociale și copii aflați în situații de risc și de a garanta instruirea 
lor cu un antrenor calificat;

- de asigurarea copiilor cu echipament sportiv necesar pentru participare la competiții;



- de aducerea la cunoștință publicului aportul Consiliul Raional Cimișlia prin promovarea 
numelui „Consiliul Raional Cimișlia” pe pagina web a AO „FC Cimișlia” 

;www.fccimislia.md
- de asigurarea cheltuielilor necesare pentru echipele divizionare AO „FC Cimislia” prin 

procurarea echipamentului și inventarului sportiv;
- de suportarea cheltuielilor de organizare a meciurilor prin antrenarea structurilor necesare 

de menținere a ordinii publice;
- de asigurarea cu asistență medicală (acordarea ajutorului medical), precum și cheltuieli 

pentru logistică, de deplasarea și alimentația jucătorilor, de remunerarea fotbaliștilor, 
membri ai echipei AO „FC Cimișlia”;

- de informarea Consiliului Raional Cimislia despre competițiile pentru seniori și juniori la 
care participă echipele divizionare AO „FC Cimișlia”.

3.2. Consiliul Raional Cimișlia este responsabil:
- de susținerea și promovarea echipelor AO „FC Cimișlia” ce va contribui esențial la 

antrenarea tinerilor din orașul Cimișlia și la dezvoltarea sportului;
- de susținerea logistica a echipelor divizionare ale AO „FC Cimișlia” în limita alocațiilor 

aprobate în acest scop în bugetul raional;
- de asigurarea serviciilor medicale în cadrul meciurilor desfășurate de echipele divizionare 

AO „FC Cimișlia” în cadrul competițiilor naționale și internaționale;
- identificarea și implementarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii 

sportive, pentru practicarea sportului.

4. Coordonare

4.1 întru realizarea prezentului Acord, Părțile vor desemna persoane responsabile din cadrul 
organizațiilor respective, pentru efectuarea pregătirilor necesare și executarea prevederilor 
Acordului, în scopul participării reușite a echipelor la competițiile organizate sub egida 
Federației Moldovenești de Fotbal (FMF).
4.2 Părțile vor realiza prevederile prezentului Acord la un nivel înalt asigurând o comunicare 
permanentă și un proces de colaborare permanent.

5. Durata acordului
5.1 Prezentul Acord este semnat pentru o perioadă nedeterminată și intră în vigoare din 
momentul semnării lui de ambele Părți.
5.2 în cazul unor circumstanțe specifice, termenul prezentului Acord poate fi întrerupt de 
oricare dintre părți, prin informarea în scris a celeilalte părți cu cel puțin 3 (trei) luni înaintea 
rezilierii Acordului.

6. Dispoziții finale
6.1 Părțile vor respecta întocmai prevederile prezentului Acord și nu vor face declarați, 
promisiuni și alte acțiuni neprevăzute în Acord.
6.2. Prezentul Acord poate fi modificat/completat prin acordul scris al Părților. 
Modificările/completările vor produce efecte de la data semnării.
6.3. Părțile vor respecta legislația în vigoare și alte acte normative referitoare la executarea 
obligațiilor stabilite în prezentul Acord.

http://www.fccimislia.md


6.4. Orice diferend apărut între părți în legătură cu interpretarea și aplicarea prezentului Acord 
se va soluționa pe cale amiabilă.

Semnat în orașul Cimișlia în data de în 3 (trei) exemplare
originale, întocmite în limba română, cu aceiași putere juridică.

Pentru
Consiliul Raional Cimișlia

Pentru
Asociația Obștească „Fotbal Club Cimișlia 

„FC CIMIȘLIA”

PREȘEDINTELE RAIONULUI 
Mihail OLĂRESCU

Secretarul consiliului

ADMINISTRATOR
Sergiu PLEȘCA

Gheorghe Netedu

Notă informativă
la proiectul de decizie nr. / din 2023

privind aprobarea Acordului de colaborarea între Consiliul Raional Cimișlia și 
Asociația Obștească „Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia”

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie intervine în urma deschiderii 
Asociației Obștești „Fotbal Club Cimișlia, pentru a colabora cu Consiliul Raional Cimișlia, 
întru dezvoltarea sportului de performanță în rândul copiilor, promovarea modului sănătos 
de viată si a fotbalului în orașul Cimișlia.

AO „FC Cimișlia” are drept obiectiv, realizarea misiunii sociale prin educație în 
domeniul fotbalului. Scopul de bază fiind obținerea performanțelor de către tinerele talente 
autohtone pentru participarea lor la competițiile internaționale de fotbal și promovarea 
acestora în cluburile internaționale cotate.

Consiliul Raional Cimișlia va susține echipele divizionare ale AO „FC Cimișlia” prin 
acest acord de colaborare, la fel fiind promovată imaginea Consiliului Raional Cimișlia la 
meciurile din cadrul campionatelor naționale.

In vederea asigurării unui cadru de perspectiva dezvoltării sportului de performanță 
în rândul copiilor, supunem spre adoptare consiliului raional proiectul de decizie privind 
aprobarea Acordului de colaborarea între Consiliul Raional Cimișlia și Asociația Obștească 
„Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia”.

Șef, Secția Administrație Publică Mariana Vasluian



AO Fotbal Club Cimislia
„FC CIMISLIA”

str. C.Stere 2, or. Cimislia,tel: 060106079, cimisliafc@gmail.com, c/f 1010620002688

Către: D-ul Mihai Olărescu
Președintele Consiliul Raional Cimislia

ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ FOTBAL CLUB CIMIȘLIA „FC CIMIȘLIA”, vă aduce 

mulțumirile de rigoare pentru susținerea și ajutorul acordat până în present clubului de 

fotbal “FC Cimislia”.

Ținem sî menționăm că clubul “FC Cimislia” este implicat în activități cu caracter 

social, care vizează revigorarea interesului pentru sport al tinerilor și acordarea 

sprijinului necesar celor mai talentați și fără posibilități materiale, reprezintînd directiva 

de bază a clubului.

Prim pas în strategia de promovare a activității clubului și ca obiectiv primordial este 

ridicarea nivelului organizatoric și asigurarea suportului financiar, fără de care nu putem 

vorbi despre o dezvoltare continuă, deoarece clubul se află în autogestiune financiară.

Astfel ne adresăm Consiliului Raional Cimislia cu înaltă considerațiune, în vederea 

examinării posibilității semnării unui acord de colaborare între Consiliul Raional 

Cimișlia și Asociația Obștească Fotbal Club Cimișlia „FC Cimișlia” cu scopul de a 

susține activitățile clubului și pentru dezvoltarea sportului de performanță în rândul 

copiilor, a viitorilor fotbaliști, promovarea sportului și modului sănătos de viață.

Va mulțumim ca ati ales sa sprijiniti promovarea fotbalului la Cimislia.

Administrator FC Cimislia Plesca Sergiu

mailto:cimisliafc@gmail.com

