
 
 

CĂTRE 

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

- Departamentul Juridic - 

 
 Subscrisa Asociația SALVAȚI STEAUA, persoană juridică română 

constituită fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Magnoliei, nr. 

101, ap. 8, sector 2, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub 

nr. 35/25.06.2020, având CIF 42727017, reprezentată de Boglea Virgil 

Bogdan, în calitate de Președinte, în virtutea prevederilor art. 6 și 7 din 

Legea nr. 544/2001, formulăm prezenta 

 

CERERE 

 

Prin care manifestăm respectuoasa rugăminte de a ne comunica 

următoarele informații de interes public: 

1. Modalitatea prin care Asociația Centrală a Armatei (ASCA sau AS 

Armata), a dobândit personalitate juridică în anul 1947, ca 

urmare a „Ordinului de Înființare al Clubului Armatei Române” emis 

de Generalul Mihail Lascăr. 

2. Dacă Asociația Sportivă Centrală a Armatei (înființată în 7 iunie 

1947), Clubul Sportiv Central al Armatei (1948), Casa Centrală a 

Armatei (1950) și Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” (1961) sunt 

denumiri diferite ale aceleiași persoane juridice? În caz afirmativ, 

vă rugăm să ne comunicați deciziile/ordinele/actele juridice 

prin care s-a schimbat denumirea acestei persoane 

juridice în anii 1948, 1950 și 1961. În caz negativ, vă rugăm să 

ne comunicați dacă una dintre denumirile enumerate supra 

aparține unei persoane juridice noi și actul de înființare 



 
 

a acesteia, alături de deciziile/ordinele/actele juridice prin care s-

a decis continuarea activității sportive de către noua persoană 

juridică. 

3. Decizia/ordinul/actul juridic prin care, în aprilie 1998, secția 

de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, precum și continuitatea 

sportivă și tradițiile glorioase ale acestei secții au fost transferate 

către Asociația Fotbal Club Steaua București. 

4. Regulamentele de organizare a Clubului Sportiv al 

Armatei din aprilie 1998 până în prezent. 

5. Decizia de „înființare a unei secții de fotbal” edictată/emisă 

de Clubul Sportiv al Armatei, potrivit Monitorului Oficial nr. 533 din 

21 aprilie 2017, precum și actele juridice care au fundamentat și au 

creat condițiile specifice propice ale acestui demers de înființare a 

unei secții de fotbal.  

 

 

 

Vă mulțumim! 

 

 

 

Cu deferență și afabilitate, 

ASOCIAȚIA SALVAȚI STEAUA 

Prin Președinte 


