CĂTRE
CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI „STEAUA”
- În atenția D-lui Comandant 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 NUMELE MEMBRILOR COTIZANȚI ȘI A COMUNITĂȚII DE
SUPORTERI STELIȘTI, FIDELI ECHIPEI CARE A CONTINUAT
TRADIȚIILE GLORIOASE ALE FOSTEI SECȚII DE FOTBAL A
CLUBULUI SPORTIV AL ARMATEI ÎN LIGA PROFESIONISTĂ DE
FOTBAL
formulăm prezenta

SOLICITARE
CA URMARE A HOTĂRÂRII NR. 2929/2021 DIN 29.04.2021
Prin care manifestăm respectuoasa rugăminte de a vă recalifica
poziția față de îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor care
vă incumbă prin prisma dispozitivului Sentinței Civile
definitive.
Astfel, am luat act de poziția domniei voastre prin care ne comuncați
că NU ar exista 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, că NU ne puteți comunica
regulamentele de organizare și funcționare a Clubului Sportiv al Armatei
„Steaua” din 1998 până în prezent și că NU doriți comunicarea deciziei de
„înființare a unei echipe 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 echipe de fotbal.
În această direcție, potrivit răspunsului Nr. A-10449/13.09.2022,
înțelegem că prima informație la a cărei comunicare ați fost obligat în
calitate de pârât în cauza ce a format obiectul dosarului nr. 21857/3/2020
nu o puteți furniza, întrucât ea nu ar exista, iar a doua și a treia informație
nu doriți să le furnizați.
Prin urmare, primul punct pe care dorim să-l atingem prin prezenta
Solicitare vizează împrejurarea necesității procesului civil anterior
menționat, în condițiile în care prima informație solicitată nu ar exista.
Așa fiind, era mult mai oportun un răspuns la momentul efectuării
solicitării către Clubul Sportiv al Armatei prin care să ni se explice că acele
acte nu există.
Păstrând registrul și referindu-ne tot la prima informație solicitată,
înțelegem să atașăm prezentei o serie de comunicate atât din partea
Clubului Sportiv al Armatei, cât și din partea Ministerului Apărării
Naționale din care reiese că de-a lungul timpului Societatea comercială
care a activat în Divizia A – Liga I – Superliga a fost considerată
continuatoarea fostei secții de fotbal de performanță a C.S.A. Dacă
elementele de circumstanțiere faptică ne indică această împrejurare
recunoscută oficial prin comunicatele emise de cele două instituții ale
Statului Român, iar domniile voastre ne comunică în 2022 că nu există
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, ne adresăm următoarea întrebare:

CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN 1998?
Trecând la celelalte două puncte ce constituie obligații absolute
pentru instituția căreia ne-am adresat, și anume comunicarea
regulamentelor de organizare și funcționare a Clubului Sportiv al Armatei
„Steaua” din 1998 până în prezent și a deciziei de „înființare a unei echipe
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 echipe de fotbal, manifestăm respectuoasa
rugăminte de a vă reconsidera opțiunea de perpetuare a refuzului
comunicării început în iulie 2020.
Astfel, potrivit Sentinței Civile nr. 2929/2021 din 29.04.2021
instanța „constată că pârâtul este o autoritate publică în sensul
art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, întrucât este o structură a
Ministerului Apărării Naționale, care este o autoritate publică
centrală, iar informațiile solicitate de reclamantă prin cererea
nr. RP-476/17.07.2020 sunt informații de interes public
deoarece privesc activitatea pârâtului.” Totodată, „Pârâtul nu a
justificat încadrarea informațiilor solicitate de reclamantă în
categoria informațiilor exceptate de la comunicare (...)" și "nu
a explicat cum ar putea fi afectat dreptul său la apărare în
litigiile aflate pe rolul instanțelor de comunicarea către
reclamantă a informațiilor solicitate de aceasta.”
Ca un corolar al acestor considerente redate sumar, Tribunalul
București stabilește că pârâtul – Clubul Sportiv al Armatei este obligat să

comunice informațiile solicitate la punctele 3, 4 și 5 din cererea transmisă
la 16.07.2020 și înregistrată sub nr. RP-476/17.07.2020, și anume:
- 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;
- Regulamentele de organizare a Clubului Sportiv al Armatei din aprilie
1998 până în prezent;
- Decizia de „înființare a unei echipe 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 echipe de fotbal.
Astfel, aceste informații nu pot fi reinterpretate nici de reclamantul
din acea cauză, dar nici de pârâtul obligat.
Pe cale de consecință, manifestăm respectuoasa solicitare de a vă
îndeplini CORESPUNZĂTOR obligațiile care vă incumbă potrivit Sentinței
Civile amintite și de a ne comunica toate informațiile stabilite a fi de
interes public de către Justiția Română.
Încercând anticiparea unui răspuns similar, întrevedem cel puțin
două paliere de discuție:
1. Nu prezintă interes pentru speța pendinte că Ordinul Ministrului
Apărării Naționale nr. M171 din 24.10.2001 a fost abrogat sau că ar
conține dispoziții militare! Instanța v-a obligat la comunicarea
Regulamentelor de organizare a Clubului Sportiv al Armatei din
aprilie 1998 până în prezent, ca reprezentând informații de interes
public supuse comunicării. Așa fiind, ne exprimăm
respectuoasa rugăminte de a ne comunica toate aceste
regulamente, indiferent de natura lor, nutrind speranța că
măcar acestea există;

2. Punctul 5 din cererea transmisă la 16.07.2020 și înregistrată sub nr.
RP-476/17.07.2020 nu viza comunicarea Monitorului Oficial nr.
533 din 21 aprilie 2017! Tocmai Monitorul Oficial nr. 533 din 21
aprilie 2017 a fost punctul de sprijin al acțiunii promovate de
Asociația Salvați Steaua! Prin urmare, dorim să ne comunicați
nici mai mult, nici mai puțin decât ceea ce v-a obligat
Tribunalul București, și anume Decizia de „înființare a
unei echipe 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 echipe de fotbal.
După cum spuneam, pentru primul punct al obligațiilor domniilor
voastre vom atașa prezentei o serie de înscrisuri, constând în comunicate
oficiale emise de Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” și de Ministerul
Apărării Naționale prin care reprezentanții acestor instituții ofereau
garanții Societății Fotbal Club Steaua București S.A. (actualmente FCSB
S.A.) că se vor îngriji de continuarea tradițiilor fotbalistice începute la
secția de fotbal și continuate în noile forme de organizare ulterior.
În final, nefiind deloc entuziasmați de întrevederea unei asemenea
posibilități, trebuie să menționăm că persoanelor care se fac vinovate de
nerespectarea hotărârilor judecătorești le poate fi atrasă răspunderea
penală potrivit art. 287 din Codul penal.
Vă mulțumim!
Cu deferență și afabilitate,
ASOCIAȚIA SALVAȚI STEAUA
Prin Președinte



ACASĂ

SPORTURI 

ISTORIE 

LEGENDE 

CLUB 

MEDIA 

EVENIMENTE 

Thursday, October 27, 2022

MARKETING 

Contact

INFORMATII PUBLICE 







REZULTATE

Ultimele stiri
Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Acasă



Comunicate



COMUNICAT DE PRESA CSA STEAUA BUCURESTI – FC STEAUA BUCURESTI S.A.

Comunicate

COMUNICAT DE PRESA CSA STEAUA
BUCURESTI – FC STEAUA BUCURESTI
S.A.
Dec 8, 2014

Oct 10, 2022

„Te ard coapsele, brațele, simți
durerea în gât și în unghii,...
Articole

Oct 6, 2022

Steaua, în centrul atenției în
cadrul proiectului „Săptămâna
Europeană a Sportului”
Articole

Sep 27, 2022

Steaua București atacă decizia
FRF
Evenimente sportive

Sep 23, 2022

Steaua se întoarce acasă!
Articole

Sep 23, 2022

Ioan Timaru: ”Mi-era dor să mai
trăiesc un meci SteauaMiercurea Ciuc!”
Articole

Sep 15, 2022

S-a stins o stea! A murit
Gheorghe Berceanu, ”Hercule
de...
Articole

Aug 30, 2022

COMUNICAT NR. 26
Luni, 8 decembrie 2014, la sediul CSA Steaua București a avut loc o întâlnire între reprezentanții clubului
și reprezentanții Fotbal Club Steaua București S.A., pe tema situației generate de decizia Înaltei Curți de
Casație și Justiție, din data de 3 decembrie 2014.
La întâlnire au participat președintele clubului de fotbal Valeriu Argaseală, vicepreședintele Iulian
Gheorghișor, iar CSA Steaua a fost reprezentat de președintele clubului George Boroi și membrii
Consiliului de conducere.
În urma discuțiilor purtate, reprezentanții celor două cluburi au stabilit, de comun acord, următoarele:
1. Cele doua cluburi au luat act de decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție.
2.

Cluburile au ajuns la o înțelegere, astfel încât să nu afecteze activitatea echipei de fotbal în

campionat și în Cupele Europene și să nu producă prejudicii de imagine celor două cluburi sau sportului
românesc, valabilă pentru meciurile care se vor desfășura în cele două competiții până la data de 15
decembrie 2014.
3.

După această dată, cele două cluburi vor continua discuțiile și vor elabora termenii viitoarei

colaborări, deYnitivând elementele concrete de punere în practică a deciziei Înaltei Curți de Casație și
Justiție.
La Ynalul întâlnirii, președinții celor două cluburi au reaYrmat disponibilitatea de dialog și cooperare, în
sensul sprijinirii și continuității sportului de performanță.
Reprezentanții celor două cluburi au hotărât ca la Ynalul întâlnirii să Ye emis prezentul comunicat comun
de presă, fără a mai Y acordate alte declarații de presă sau interviuri pe acest subiect.
Biroul de presă

Distribuire social media

Linkuri Utile

Parteneri

Conducere
Istoria Clubului
Administrare deschisă
Parteneriat pentru o Guvernare Deschisă
Informații de interes public
Certmil
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Comunicat de presă

Comunicate

Comunicat de presă
Jan 14, 2015

COMUNICAT NR. 1
Clubul Sportiv al Armatei menţine disponibilitatea de a purta în continuare discuții cu reprezentanții
societăţii comerciale care administrează echipa de fotbal pentru identi9carea soluțiilor legale care să
vină în sprijinul promovării valorilor sportului românesc.
Astfel, joi, 15 ianuarie, începând cu orele 15.00, conducerea Clubului militar invită Consiliul de Conducere
al echipei de fotbal, la sediul CSA Steaua Bucureşti, pentru o întâlnire o9cială în vederea clari9cării
situaţiei generate.
Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua” a militat întotdeauna și o va face în continuare pentru promovarea
performanţelor fenomenului sportiv românesc.

Ultimele stiri
Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Biroul de presă

Oct 10, 2022

„Te ard coapsele, brațele, simți
durerea în gât și în unghii,...
Articole

Distribuire social media

Oct 6, 2022

Steaua, în centrul atenției în
cadrul proiectului „Săptămâna
Europeană a Sportului”
Articole

Sep 27, 2022

Steaua București atacă decizia
FRF
Evenimente sportive



Linkuri Utile

Parteneri

Sep 23, 2022

MAI MULTE ARTICOLE

Steaua se întoarce acasă!
Articole

Sep 23, 2022

Conducere
Istoria Clubului
Administrare deschisă
Parteneriat pentru o Guvernare Deschisă
Informații de interes public
Certmil

Ioan Timaru: ”Mi-era dor să mai
trăiesc un meci SteauaMiercurea Ciuc!”
Fotbal
Articole Sep 15, 2022

Steaua București – AFC Unirea
S-a stins o stea! A murit
Constanța
Gheorghe Berceanu, ”Hercule
Oct 10, 2022
de...
Articole
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COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicate

COMUNICAT DE PRESĂ
Jan 15, 2015

Ultimele stiri

COMUNICAT NR. 2
În urma întâlnirii dintre reprezentanții CSA Steaua București și cei ai SC FC Steaua București SA,
desfășurată joi, 15 ianuarie 2015, la sediul clubului militar, cu privire la soluționarea aspectelor legate de

Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Oct 10, 2022

punerea în aplicare a deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), au rezultat următoarele concluzii:
– Folosirea stadionului Ghencea de către echipa de fotbal se va realiza pe temeiul acelorași coordonate
legale care au stat la baza acordurilor și contractelor anterioare;
– Până la publicarea motivării deciziei ÎCCJ și Vnalizarea procedurilor de evaluare a mărcii de către un
evaluator autorizat, utilizarea mărcii se va face pe baza unui acord încheiat între părți, în condițiile legii.

„Te ard coapsele, brațele, simți
durerea în gât și în unghii,...
Oct 6, 2022

Articole

Steaua, în centrul atenției în
cadrul proiectului „Săptămâna
Europeană a Sportului”
Sep 27, 2022

Articole

Întâlnirea s-a desfășurat într-un spirit de cooperare deschisă, ambele părți exprimându-și preocuparea
pentru identiVcarea celor mai bune soluții de continuare a colaborării în condiții de deplină legalitate,
transparență, respect reciproc și în sprijinul asigurării unui cadru coerent de desfășurare a activității

Steaua București atacă decizia
FRF
Evenimente sportive

sportive de înaltă performanță.
De asemenea, reprezentanții celor două entități au convenit ca informarea publicului cu privire la
rezultatele acestei întâlniri să se realizeze prin intermediul prezentului comunicat comun de presă.
Biroul de presă

Sep 23, 2022

Steaua se întoarce acasă!
Sep 23, 2022

Articole

Ioan Timaru: ”Mi-era dor să mai
trăiesc un meci SteauaMiercurea Ciuc!”
Sep 15, 2022

Articole

Distribuire social media

S-a stins o stea! A murit
Gheorghe Berceanu, ”Hercule
de...
Aug 30, 2022

Articole

MAI MULTE ARTICOLE



Linkuri Utile

Parteneri

Conducere
Istoria Clubului
Administrare deschisă
Parteneriat pentru o Guvernare Deschisă
Informații de interes public
Certmil

Fotbal

Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Oct 10, 2022
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PRECIZĂRI C.S.A. ”STEAUA BUCUREȘTI”

Comunicate

PRECIZĂRI C.S.A. ”STEAUA
BUCUREȘTI”
Feb 24, 2015

COMUNICAT NR. 6
În contextul Hot
Hotăărârii Înaltei Cur
Curţţi de Casa
Casaţţie ş i Justi
Justiţţie nr. 3425 din 3 decembrie 2014,
Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua Bucure
Bucureşşti” face urm
urmăătoarele preciz
precizăări:
Prin performanţele de excepţie obţinute de sportivii militari, Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua Bucureşti”
a devenit, încă de la înDinţare, o parte importantă a istoriei Armatei României şi a sportului românesc.
Materializarea performanţei sportive prin 95 de medalii olimpice, 503 medalii obţinute la campionatele
mondiale, 820 de medalii obţinute la campionatele europene, precum şi prin câştigarea Cupei
Campionilor Europeni şi a Supercupei Europei de către echipa de fotbal a clubului, a constituit temeiul
consolidării şi recunoaşterii mărcii ”Steaua Bucureşti” pe toate meridianele globului.
În aceste condiţii, ne-am propus, an de an, obiective de performanţă pentru toate disciplinele sportive, în
concordanţă cu valoarea incontestabilă a brandului pe care îl reprezintă „Steaua Bucureşti”. După anul
1999, clubul nostru şi-a exprimat permanent ataşamentul şi sprijinul efectiv şi afectiv faţă de echipa de

Ultimele stiri
Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Oct 10, 2022

„Te ard coapsele, brațele, simți
durerea în gât și în unghii,...
Oct 6, 2022

Articole

fotbal, punându-i la dispoziţie, în condiţiile legii, facilităţile de antrenament şi desfăşurare a meciurilor.
În acelaşi timp însă, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti”, ale cărui nevoi de Dnanţare sunt
asigurate în bună măsură de la bugetul de stat, a acţionat mereu în conformitate cu prevederile legale

Steaua, în centrul atenției în
cadrul proiectului „Săptămâna
Europeană a Sportului”
Sep 27, 2022

Articole

referitoare la valoriDcarea patrimoniului public.
Precizăm, de asemenea, faptul că manifestând permanent o atitudine constructivă, generatoare de
soluţii, ne menţinem disponibilitatea de a continua dialogul care să se Dnalizeze cu punerea în aplicare a

Steaua București atacă decizia
FRF
Evenimente sportive

Sep 23, 2022

Hotărârii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Totodată, îi asigurăm pe toţi iubitorii culorilor roş-albastre că
vom întreprinde numai acţiuni legale, care să nu lezeze, în niciun fel, valoarea şi prestigiul mărcii „Steaua
Bucureşti”.
Biroul de presă

Steaua se întoarce acasă!
Sep 23, 2022

Articole

Ioan Timaru: ”Mi-era dor să mai
trăiesc un meci SteauaMiercurea Ciuc!”
Sep 15, 2022

Articole

Distribuire social media

S-a stins o stea! A murit
Gheorghe Berceanu, ”Hercule
de...
Aug 30, 2022

Articole

MAI MULTE ARTICOLE



Linkuri Utile

Parteneri

Conducere
Istoria Clubului
Administrare deschisă
Parteneriat pentru o Guvernare Deschisă
Informații de interes public
Certmil

Fotbal

Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Oct 10, 2022
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INFORMARE

Fotbal

INFORMARE
May 30, 2016

1. Scurt istoric
Punctul de plecare în transformarea secţiei de fotbal a C.S.A. “Steaua Bucureşti” a fost reprezentat de
adresele Ligii Profesioniste de Fotbal şi Federaţiei Române de Fotbal, care au invocat prevederi statutare
şi regulamente interne aprobate începând cu anul 1994, aplicabile tuturor cluburilor din Divizia A.
Astfel, secţia de fotbal a C.S.A. ”Steaua Bucureşti” s-a desprins de club în anul 1998. În urma adreselor şi
somaţiilor de la Liga Profesionistă de Fotbal şi de la Federaţia Română de Fotbal, pentru a nu risca
înscrierea echipei de fotbal în campionatul intern şi în special în cupele europene, s-a înPinţat Asociaţia
fără scop patrimonial A.F.C. “Steaua Bucureşti”. În statutul asociaţiei, adoptat la 9 aprilie 1998, cu ocazia
adunării constitutive, la articolul 6 se prevedea că ”asociaţia se a(ă sub autoritatea M.Ap.N., M.T.S. şi
respectă regulamentele F.R.F., L.P.F., F.I.F.A. şi U.E.F.A.”. Cu avizele Ministerului Apărării Naţionale şi
Ministerului Tineretului şi Sportului, Asociaţia fără scop patrimonial A.F.C. ”Steaua Bucureşti” a dobândit
personalitate juridică prin Sentinţa civilă nr. 186/08.08.1998, cu Viorel Păunescu în funcţia de preşedinte.
Ministrul apărării naţionale a aprobat proiectul de statut al A.F.C. “Steaua Bucureşti”, precum şi iniţierea
unui “proiect de H.G. în care să se întrevadă închirierea de către această asociaţie a unor construcţii,
instalaţii, terenuri de antrenament şi competiţii”.
Prin H.G. 66/1999 şi Protocolul M.21/1999, stadionul de fotbal a fost dat în folosinţă gratuită, pe o
perioadă de 20 ani, A.F.C. „Steaua Bucureşti” – astfel, în perioada 1999 – 2003, stadionul de fotbal şi
anexele aferente au fost folosite în mod gratuit de către A.F.C. ”Steaua Bucureşti”.
După publicarea O.G. nr.26/2000, care a abrogat Legea nr. 21/1924, A.F.C. “Steaua Bucureşti” a ieşit de
sub autoritatea Ministerului Apărării Naţionale.
Tot în anul 2003, în temeiul O.G. nr. 26/2000, a fost înPinţată Societatea Comercială Fotbal Club ”Steaua
Bucureşti” S.A.. Prin contractul de cesiune nr. 30/2003, S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A. prelua în mod
gratuit o parte a drepturilor A.F.C. “Steaua Bucureşti” (drepturile de participare în Divizia A, drepturile
federative asupra tuturor jucătorilor A.F.C. “Steaua Bucureşti”, toate contractele de publicitate,
sponsorizare, drepturile de televiziune etc.).
OPcialii S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A. au solicitat C.S.A. ”Steaua Bucureşti” şi cesionarea mărcii ”
Steaua București”, însă nu au primit acceptul. Atunci, au recurs la o altă metodă: au cesionat marca de
la Asociaţia Fotbal Club ”Steaua Bucureşti”, cea care a administrat clubul înainte de 2004 şi care s-a
dizolvat în 2006, apoi au înregistrat-o la OSIM, sub nr. 061735, dată depozit 29.01.2004.
Urmare a apariției S.C. F.C. „Steaua Bucureşti” S.A., prevederile H.G. 66/1999 au fost abrogate în luna
februarie 2003 prin H.G. 128/2003, iar pentru folosirea anumitor terenuri și imobile din cadrul
Complexului Sportiv Ghencea a fost aprobată, în luna aprilie, H.G. 373/2003. Astfel, în perioada ianuarie
2004 – decembrie 2007, stadionul şi anexele aferente au fost folosite de către S.C. F.C. ”Steaua
București” S.A. în baza unui contract de închiriere, încheiat pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de
reînnoire pe o nouă perioadă de 2 ani, cu o chirie lunară iniţială de 3.250 Euro/lună şi o valoare minimă a
lucrărilor de investiţii de 250.000 Euro, până la data de 07.01.2006.
În data de 23.11.2005, S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. a solicitat reînnoirea contractului de
închiriere. În urma negocierilor s-a convenit încheierea actului adiţional nr.1, prin care S.C. Fotbal Club ”
Steaua Bucureşti” S.A. se obliga să execute lucrările de investiţii în valoare de 250.000 Euro până la data
de 01.08.2006.
Prin actul adiţional nr.2, S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. se obliga să achite o chirie lunară de
6.000 Euro şi să execute lucrări de investiţii în valoare de 300.000 Euro, până la data de 07.01.2008.
Valoarea totală a chiriei încasate de către C.S.A. “Steaua Bucureşti” în baza contractului de închiriere
(inclusiv actele adiţionale) a fost de 222.000 Euro. Din această sumă, doar o cotă de 50% a fost
utilizată de C.S.A. ”Steaua București” ca venituri proprii, diferenţa Nind virată la bugetul statului.
Potrivit clauzelor contractuale, valoarea lucrărilor de investiţii executate în cadrul contractului a fost de
minimum 550.000 Euro. În urma Pnalizării lucrărilor, valoarea acestora a fost de 1.281.505,10 Euro.
În afara prevederilor contractuale, chiriaşul a mai efectuat şi alte lucrări suplimentare pentru aducerea
stadionului la standardele solicitate de către UEFA, în valoare de 816.491,56 Euro.
În urma lucrărilor efectuate de către chiriaş, Stadionul Ghencea a fost adus la standarde europene, aşa
cum rezultă din avizul de referință al UEFA; stadionul Ghencea a fost primul din ţară clasiNcat la
categoria a 3-a, care poate organiza atât meciuri UEFA, cât şi internaţionale.
Conform prevederilor contractuale aferente perioadei 2004-2010, toate investiţiile efectuate de
societatea comercială în stadionul de fotbal pentru aducerea acestuia la standardele U.E.F.A. şi F.R.F. au
intrat în patrimoniul statului.
Pentru perioada ianuarie 2008 – decembrie 2009, stadionul de fotbal şi anexele aferente au fost folosite
de către S.C. F.C. ”Steaua București” S.A. cu o plată a chiriei de 6.000 Euro/lună, în baza tacitei
relocaţiuni, deoarece în această perioadă era în derulare procedura de închiriere.
În perioada ianuarie 2010 – august 2011, stadionul de fotbal şi anexele acestuia au fost folosite de către
S.C. F.C. ”Steaua București” S.A., în baza unui contract de închiriere, dar, începând cu luna martie, S.C.
F.C. ”Steaua București” S.A. nu a mai achitat contravaloarea chiriei stabilite, contractul Nind declarat
reziliat „pentru neîndeplinirea obligaţiei de plată a chiriei pe timp de două luni consecutiv, contractul de
închiriere se consideră reziliat de plin drept fără somaţie şi fără a apela la instanţele judecătoreşti, iar
chiriaşul pierde depozitul de garanţie, datorând eventuale daune în completare”.
Cu adresa nr. 1411 din 17.05.2010, S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti S.A.” a solicitat denun
denunţţarea unilateral
unilateralăă,
retroactiv
retroactivăă, a contractului de închiriere, începând cu data de 01.03.2010.
Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” a deschis acţiune în instanţă pentru evacuarea chiriaşului şi
pentru recuperarea sumelor reprezentând folosinţă spaţii şi terenuri de către S.C. F.C. ”Steaua București”
S.A. şi a penalizărilor aferente.
Deşi de nenumărate ori CSA ”Steaua București” a fost acuzat de către S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti” S.A.
de rea credinţă, lipsă de transparenţă şi dialog, prin acţiunea în instanţă, unde CSA ”Steaua București” a
obţinut numai soluţii favorabile, s-a dovedit că reaua credinţă s-a manifestat doar la S.C. F.C. ”Steaua
Bucureşti” S.A., care a demonstrat tot timpul o conduită duplicitară în raport cu CSA ”Steaua București”
şi cu suporterii roş-albaştri.
Având deciziile justiţiei de partea sa, CSA ”Steaua București„ a solicitat întâi S.C. F.C. ”Steaua Bucureşti„
S.A. plata sumelor datorate şi apoi continuarea dialogului pentru identiPcarea soluţiilor de continuitate a
activităţii fotbalistice în Complexul sportiv „Steaua-Ghencea”.
După plata sumelor datorate, S.C. F.C. ”Steaua București” S.A. a solicitat folosirea stadionului (spațiilor
și terenurilor aferente) pentru desfăşurarea activităţilor fotbalistice speciPce. Astfel, pentru continuitatea
colaborării şi pentru a da curs cererii S.C. FCSB S.A., s-a identiPcat o soluţie legală, care să permită
echipei de fotbal să folosească stadionul de fotbal şi anexele acestuia, la nivelul M.Ap.N., Pind
desemnată o comisie cu reprezentanți din structurile centrale ale ministerului cu atribuţii în domeniile
juridice, audit, prevenirii şi combaterii fraudelor şi corupţiei, infrastructuri. Concluziile comisiei precizează
faptul că CSA ”Steaua București”, în funcție de cerințele S.C. F.C. „Steaua București” S.A., poate pune la
dispoziție spațiile și terenurile aferente desfășurării activității fotbalistice, Oe prin acorduri cadru și
contracte subsecvente privind prestarea acestor servicii, Pe prin închirierea pe termen lung; astfel, pentru
perioada martie 2012 – martie 2015, stadionul de fotbal şi anexele acestuia au fost folosite de către
S.C. F.C. ”Steaua București” S.A., în baza acordurilor cadru pentru desfăşurarea evenimentelor sportive şi
a contractelor de evenimente sportive, a căror valoare era de 24.400 Euro.
Pentru întreaga perioadă 2003- 2015, taxele pe terenuri şi clădiri, conform Codului Fiscal, au fost stabilite
de Administraţia Financiară Sector 6 București în sarcina S.C. F.C. ”Steaua București” S.A. şi achitate de
această societate.
La data de 23.05.2011, Clubul Sportiv al Armatei “Steaua Bucureşti” a depus cererea de chemare în
judecată pentru anularea înregistrării mărcilor nr. 45638 şi 61735, aparţinând S.C. F.C. ”Steaua
Bucureşti” S.A., având în vedere următoarele:
expirarea termenului de contestare a mărcii înregistrate de S.C. F.C. ”Steaua București” S.A.;
rezilierea unilaterală din partea S.C. FC ”Steaua București” S.A. a contractului de închiriere a dus la
crearea unui prejudiciu material şi de imagine Clubului Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” şi
Armatei României.
În data de 03 decembrie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia I Civilă se pronunţă în Dosarul
42805/3/2011 prin Decizia nr.3425, prin care „Respinge excepţia nulităţii recursului invocată de intimata –
pârâta S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. Admite recursul declarat de reclamantul Clubul Sportiv al
Armatei ”Steaua Bucureşti” (UM 02301 Bucureşti) împotriva Deciziei nr. 259A din data de 20 decembrie
2013 a Curţii de Apel Bucureşti. Anulează marca STEAUA BUCUREŞTI înregistrată sub nr. 061735 de către
S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A, dată depozit 29.01.2004.”
În urma deciziei I.C.C.J., în data de 08 decembrie 2014, CSA „Steaua Bucureşti” iniţiază o întâlnire cu
reprezentanţii S.C. F.C. ”Steaua București” S.A., prin care s-a adus la cunoştinţa acestora Decizia nr.3425
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Dosarul 42805/3/2012. Dând dovadă de deschidere totală şi
pentru a nu N afectată poziţia clubului de fotbal în relaţia cu UEFA (având în vedere că urma ultimul
meci din EUROPALEAGUE), CSA ”Steaua Bucureşti” şi–a dat acordul pentru utilizarea mărcii STEAUA
BUCUREŞTI, înregistrată sub nr.0615735 de către S.C. F.C. ”Steaua București” S.A. până la data de 15
decembrie 2014.
În data de 15 ianuarie 2015, la sediul C.S.A. ”Steaua Bucureşti”, reprezentanții clubului, împreună cu
reprezentanţii Direcţiei pentru Relaţia cu Parlamentul şi Asistenţă Juridică, Direcţiei Audit Intern şi
Direcţiei de Prevenire şi Investigare a Corupţiei şi Fraudelor, au stabilit clauzele unui “Contract de licenţă
marcă”, adaptat la speciPcul activităţii fotbalistice, având în vedere faptul că urma să se organizeze o
întâlnire cu S.C. F.C. ”Steaua București” S.A.
Întâlnirea cu reprezentanţii S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. nu au dus la rezultate concrete, din
cauză în mod special a atitudinii oNcialilor clubului de fotbal, care nu voiau să recunoască noua
paradigmă în care trebuia să se desfăşoare negocierile, şi anume Decizia nr. 3425/2014 a I.C.C.J. În
cadrul discuţiilor, reprezentanţii societăţii comerciale au evitat să abordeze efectele Deciziei I.C.C.J.,
rezumându-se să solicite doar încheierea unui nou Acord cadru privind utilizarea Stadionului Ghencea
pentru noul sezon competiţional 2015/2016, neexprimându-şi în nici un mod dorinţa de a folosi în
continuare marca ”STEAUA BUCUREŞTI”, înregistrată sub nr. 061735. Pentru a demonstra deschiderea
totală, CSA ”Steaua Bucureşti” le-a înmânat proiectul de “Contract de licenţă”, urmând ca avocaţii
societăţii să-l studieze şi să prezinte în termen de 5 zile un punct de vedere (nici până la această dată
nu au prezentat un punct de vedere).
Pentru punerea în aplicare a Deciziei nr. 3425/2014 a I.C.C.J şi menţinerea efectelor ei, în data de
13.02.2015, s-a demarat procedura „cerere de oferte” ogine pentru încheierea acordului-cadru de servicii
de evaluare a activului necorporal ”Steaua Bucureşti”, pe o perioadă de 24 luni.
În primă etapă au fost solicitate oferte de la peste 40 de Prme acreditate ANEVAR, ulterior demarându-se
procedura de achiziţie publică prin SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice), pentru selectarea
evaluatorului acreditat ANEVAR prin procedură competitivă şi transparentă. În urma lansării procedurii,
doar trei societăţi comerciale au aplicat pentru a participa la procedură.
În perioada 20.04 – 06.05.2015 comisia a efectuat evaluarea ofertelor primite de la PRECISS
CONSULTING SRL (valoare ofertată fără TVA – 388.000 lei), EVAL BEST OFFICE SRL (valoare ofertată
fără TVA – 287.730 lei), BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A. CORNEL (valoare ofertată fără TVA –
189.295 lei).
În data de 07.05.2015 s-au transmis comunicările privind rezultatul procedurii, astfel:
oferta BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A. CORNEL este inacceptabilă şi neconformă cu caietul de
sarcini;
oferta PRECISS CONSULTING SRL nu a fost declarată câştigătoare deoarece preţul ofertat a fost mai
mare decât preţul ofertat de câştigătorul EVAL BEST OFFICE SRL (criteriul de atribuire :“preţul cel
mai scăzut”).
Decizia Comisiei CSA ”Steaua Bucureşti” de a desemna câştigător al procedurii de evaluare a
brandului/mărcii „STEAUA BUCUREŞTI” – SC EVAL BEST OFFICE SRL, a fost întărită de deciziile C.N.S.C.
(Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor), Tribunalul şi Curtea de Apel Bucureşti la contestaţiile
depuse de BIROU EXPERT CONTABIL TROCAN A. CORNEL şi PRECISS CONSULTING SRL.
În 23 iunie 2015 a fost semnat acordul cadru de servicii cu SC EVAL BEST OFFICE SRL, având
următoarele obiective :
Stabilirea valorii de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” la data de referinţă 31.12.2014;
Stabilirea taxei de licenţă pentru folosirea mărcii „Steaua Bucureşti” pentru clasa de produse şi
servicii nr. 41 din certiPcatul de marcă emis de O.S.I.M, respectiv pentru activitatea de fotbal;
Stabilirea taxei de licenţă pentru utilizarea familiei de mărci „Steaua Bucureşti” pentru celelalte clase
de produse şi servicii, exceptând clasa nr. 41, din certiPcatul de marcă emis de O.S.I.M;
Stabilirea prejudiciului utilizării mărcii „Steaua Bucureşti” de către S.C. F.C. ”Steaua București” S.A. în
perioada 2004-31.12.2014.
În data de 02 noiembrie 2015, a fost semnat Contractul subsecvent nr.1 “Stabilirea valorii de piaţă a
brandului „Steaua Bucureşti” la data de referinţă 31.12.2014” la Acordul-cadru, cu termen de Nnalizare
15.01.2016:
În conformitate cu art. 11 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia, cu modiPcările şi completările ulterioare, “bunurile din domeniul public sunt
inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile şi nu pot N înstrăinate; ele pot N date numai în
administrare, concesionate sau închiriate, în condiţiile legii”;
Marca “Steaua Bucure
Bucureşşti” este un activ necorporal, a>at în patrimoniul Clubului Sportiv al
Armatei ”Steaua Bucure
Bucureşşti”, institu
instituţţie public
publicăă a>at
a>atăă în subordinea Ministerului Ap
Apăăr ă rii
Na
Naţţionale ş i nu poate D valoriDcat decât în condi
condiţţiile legale în vigoare;
Raportul de evaluare a brandului „Steaua Bucureşti” este întocmit în conformitate cu Standardele de
Evaluare ANEVAR 2015, adoptate în cadrul Conferinţei Naţionale a ANEVAR, prin hotărârea nr.
2/20.03.2015, compuse din ediţia 2015 a Standardelor Internaţionale de Evaluare (IVS 2015), la care
se adaugă Ghidurile de Evaluare (GEV), Glosarul IVS 2015 şi Abordarea metodologică a unor dePniţii
şi termeni din IVS 2015 în interpretarea ANEVAR.
Valoarea de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” a fost efectuată pentru perioada 1947-31.12.2014,
pentru toate secţiile sportive ale clubului. Astfel, au fost evaluate performanţele sportive ale celor 28
de secţii (de la atletism, baschet, canotaj, kaiac-canoe, haltere, lupte, scrimă, tir etc., inclusiv fotbal),
precum şi medaliile obţinute de sportivii clubului în marile competiţii sportive :
166 medalii la Jocurile Olimpice (40 aur, 54 argint şi 72 bronz);
807 medalii la Campionatele Mondiale (234 aur, 282 argint şi 291 bronz);
1063 medalii la Campionatele Europene (286 aur, 365 argint şi 412 bronz);
365 medalii la Campionatele Militare Mondiale (88 aur, 122 argint şi 155 bronz);
11.037 titluri de campion naţional;
916 Cupe ale României;
Cupa Campionilor Europeni, 1986 şi Supercupa Europei, câştigate de echipa de fotbal „Steaua
Bucureşti”.
În urma aplicării standardelor şi metodelor menţionate mai sus, societatea S.C. EVAL BEST OFFICE
S.R.L. a stabilit că valoarea de piaţă a brandului „Steaua Bucureşti” la data de referinţă 31.12.2014
este de 57.306.150 EURO;
În data de 15.04.2016 a fost Pnalizat de către S.C. EVAL BEST OFFICE S.R.L. contractul subsecvent
nr. 2, corespunzător Obiectivului nr. 2, „Stabilirea taxei de licenţă pentru folosirea mărcii „Steaua
Bucureşti” pentru clasa de produse şi servicii nr. 41 din certiOcatul de marcă emis de O.S.I.M, respectiv
pentru activitatea de fotbal” din cadrul Acordului-cadru de evaluare a activului necorporal „STEAUA
BUCUREŞTI”. Prin „Raportul de evaluare”, taxa de licenţă anuală minimă a fost stabilită la valoarea de
3.694.220 EURO/an fără TVA.
În data de 27.04.2015 a fost Pnalizat contractul subsecvent nr. 3, corespunzător Obiectivului nr. 4,
„Stabilirea prejudiciului utilizării mărcii „Steaua Bucureşti” de către S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti”
S.A. în perioada 2004-31.12.2014”. Prin raportul de evaluare a fost stabilit prejudiciul la valoarea de
36.826.310 EURO.

2. Situaţia la zi
Prin Ordin al ministrului apărării naţionale, în data de 28.12.2015 a fost constituită la nivelul Ministerului
Apărării Naţionale o comisie care să analizeze demersurile întreprinse până în prezent de către Clubul
Sportiv al Armatei „Steaua Bucureşti” în relaţia cu clubul de fotbal reprezentat de către S.C. FC ”Steaua
București” S.A. Conform mandatului stabilit, în baza rezultatelor procesului de analiză, comisia va
propune, printr-un raport ce va P înaintat ministrului, măsurile optime care pot P luate de Ministerul
Apărării Naţionale în vederea valoriPcării mărcii „Steaua București” şi utilizării stadionului de fotbal, ajat
în proprietatea statului şi în administrarea ministerului, în condiţii de legalitate şi ePcienţă economică,
precum şi într-un cadru de transparenţă deplină.
CSA ”Steaua Bucureşti” a sprijinit, promovat şi susţinut întotdeauna performanţa sportivă, inclusiv la
nivel fotbalistic, chiar dacă de-a lungul timpului au apărut şi puncte de vedere diferite cu oPcialii S.C.
Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A.
În mai multe rânduri, reprezentanţii S.C. Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A. au anunţat, prin toate
canalele mass-media, că doresc un dialog pentru continuitate. Societatea comercială nu a făcut însă
până în prezent nicio solicitare oPcială de a folosi marca “STEAUA BUCUREŞTI” sau de a găsi de comun
acord cu CSA ”Steaua Bucureşti” o formulă legală de continuitate prin care să se valoriPce stadionul de
fotbal şi anexele acestuia.
De asemenea, dorim să reamintim pe această cale milioanelor de suporteri şi nu numai că în prezent
domnul George Becali nu deţine, conform Registrului Comerţului, nicio calitate oPcială în cadrul S.C.
Fotbal Club ”Steaua Bucureşti” S.A., având la început calitatea de investitor, ulterior de patron şi apoi,
după cedarea acţiunilor deţinute, … doar de suporter.
Prin acţiunile declarative ale reprezentanţilor S.C. F.C. ”Steaua București” S.A., nesusţinute cu propuneri
concrete, se încearcă formarea unei percepţii eronate asupra situaţiei de fapt. Cu toate acestea,
reprezentanţii celor două instituţii – Ministerul Apărării Naţionale şi Clubul Sportiv al Armatei ”Steaua
Bucureşti” – nu au răspuns atacurilor. Din contră, au acceptat de nenumărate ori să se aşeze la masa
dialogului, punând întotdeauna pe primul plan activitatea competiţională şi imaginea construită în zeci
de ani de sportivii militari.
Dorim şi pe această cale să vă informăm că CSA ”Steaua București” nu are interese ascunse, că avem
obligaţia de a respecta şi aplica legea, că dorim prin acţiunile noastre să protejăm un brand naţional

Ultimele stiri
Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Oct 10, 2022

construit „cărămidă cu cărămidă” de generaţii de sportivi militari şi că toate demersurile noastre vor P
aduse la cunoştinţa publicului într-un mod transparent şi prompt, la fel ca şi până acum.
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REZULTATE

MARIUS LĂCĂTUȘ REVINE LA CSA STEAUA BUCUREȘTI!

Fotbal

Ultimele stiri

MARIUS LĂCĂTUȘ REVINE LA CSA
STEAUA BUCUREȘTI!
Dec 12, 2016

Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Oct 10, 2022

„Te ard coapsele, brațele, simți
durerea în gât și în unghii,...
Articole

Oct 6, 2022

Steaua, în centrul atenției în
cadrul proiectului „Săptămâna
Europeană a Sportului”
Articole

Sep 27, 2022

Steaua București atacă decizia
FRF
Evenimente sportive

Sep 23, 2022

Steaua se întoarce acasă!
Articole

Marius LĂCĂTUȘ a fost numit antrenor-coordonator (director-tehnic) al secției de fotbal a Clubului
Sportiv al Armatei (CSA) „Steaua București”.

!!!

Contractul de colaborare perfectat în data de 12 decembrie prevede o strategie de dezvoltare integrată a
acestei discipline sportive pe următorii cinci ani, care include înNințarea unei echipe de fotbal la nivel de
seniori și înscrierea acesteia în liga a IV-a, începând cu sezonul competițional 2017-2018.

Sep 23, 2022

Ioan Timaru: ”Mi-era dor să mai
trăiesc un meci SteauaMiercurea Ciuc!”
Articole

Sep 15, 2022

S-a stins o stea! A murit
Gheorghe Berceanu, ”Hercule
de...
Articole

Aug 30, 2022

Echipa va evolua sub numele „Steaua București” și sub sigla înregistrată la OSIM cu numărul 130904,
atribuită deNnitiv CSA Steaua București prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3425 din 3
decembrie 2014.
Obiectivele de performanță Nxate pentru echipa ce va N coordonată de Marius LĂCĂTUȘ sunt
sincronizate cu planurile de modernizare a infrastructurii sportive – baza de pregătire și stadionul de
fotbal. Astfel, prin promovări succesive în ligile superioare, echipa de fotbal seniori a CSA ar urma să
evolueze, începând cu sezonul 2020-2021, în Liga Națională, pe noul stadion de fotbal din Ghencea.
Marius LĂCĂTUȘ este un fotbalist legendar al echipei de fotbal a clubului militar, pentru care a jucat timp
de 13 sezoane, în perioadele 1983-1989 și 1993-2000, timp în care a cucerit Cupa Campionilor Europeni
– în 1986, SuperCupa Europei – în 1987, 10 titluri de campion și șapte Cupe al României.
Noul director tehnic al secției de fotbal va N prezentat de către conducerea CSA „Steaua București”,
miercuri, 14 decembrie, în cadrul unui eveniment media organizat la sediul clubului, în Bulevardul
Ghencea, nr. 35, sector 5, București, începând cu ora 11.00.

Distribuire social media

ETICHETE

CSA Steaua

Marius Lacatus

Steaua Bucuresti
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REZULTATE


Galerii Comunicat de
Multimedia
Comunicate
presă CSA ,,Steaua București”

Comunicate

Știri

Ultimele stiri

Galerie foto

Comunicat de presă CSA ,,Steaua
București”

Comunicate



Galerie video
Wallpapers

Jan 18, 2017

Steaua București – AFC Unirea
Constanța
Fotbal

Oct 10, 2022

„Te ard coapsele, brațele, simți
durerea în gât și în unghii,...
Articole

Oct 6, 2022

Steaua, în centrul atenției în
cadrul proiectului „Săptămâna
Europeană a Sportului”
Articole

Sep 27, 2022

Steaua București atacă decizia
FRF
Evenimente sportive

Sep 23, 2022

Steaua se întoarce acasă!
Articole

Pentru corecta informare a opiniei publice şi în special a suporterilor roş-albaştri, Clubul Sportiv al
Armatei „Steaua Bucureşti” (CSA) face următoarele precizări:
CSA rămâne consecvent proiectului de înBinţare a echipei de fotbal seniori, sub conducerea
antrenorului-coordonator (director tehnic) Marius Lăcătuş. Proiectul a fost prezentat oBcial în cadrul
conferinţei de presă din data de 14 decembrie 2016 şi prevede înscrierea în Liga a IV-a, promovarea,

Sep 23, 2022

Ioan Timaru: ”Mi-era dor să mai
trăiesc un meci SteauaMiercurea Ciuc!”
Articole

Sep 15, 2022

S-a stins o stea! A murit
Gheorghe Berceanu, ”Hercule
de...
Articole

Aug 30, 2022

în Becare an, prin merit sportiv, în ligile superioare, astfel încât, în anul 2020 echipa să poată accede în
prima ligă valorică, sincronizându-se cu Bnalizarea modernizării stadionului de fotbal.
CSA „Steaua Bucureşti” apreciază interesul mass-media pentru acest subiect, dar face precizarea că
multe dintre declaraţiile şi luările de cuvânt exprimate în ultimele zile de diferite persoane, nu se
înscriu în strategia de dezvoltare a proiectului secţiei de fotbal, acestea reprezentând pure speculaţii
sau interpretări personale.
CSA „Steaua Bucureşti” va depune în continuare toate diligenţele legale pentru Bnalizarea cauzelor
aPate pe rolul instanţelor de judecată, precum şi pentru asigurarea punerii în executare a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate în toate aceste cauze pentru protejarea mărcii „Steaua Bucureşti” şi are
aşteptarea legitimă de punere în executare a acestora de către toate părţile implicate, în termenul
procedural legal, pentru a se evita procedura executării silite.
Toate demersurile în instanţă depuse pentru protejarea patrimoniului şi mărcii „Steaua Bucureşti” au
fost promovate de conducerea Clubului Sportiv al Armatei conform competenţelor legale.
Departamentului juridic al CSA „Steaua Bucureşti” i-a fost asigurat constant sprijin juridic atât prin
Direcţia Juridică a M.Ap.N., cât şi prin contractarea unei case de avocatură specializată în proprietate
intelectuală în cadrul recursului CSA „Steaua Bucureşti” judecat în Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
care a condus la pronunţarea Deciziei civile nr. 3425/2014, prin care marca „Steaua Bucureşti” a
revenit în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei.
CSA „Steaua Bucureşti” este o instituţie reprezentativă în domeniul sportului de performanţă
românesc subordonată Ministerului Apărării Naţionale, astfel încât toate punctele de vedere agreate
la nivelul Consiliului de conducere al CSA vor B exprimate consecvent, transparent şi exclusiv prin
mijloace de comunicare oBciale.
Promovând întotdeauna valorile sportive, CSA „Steaua Bucureşti” îi asigură pe suporterii stelişti că va
duce mai departe istoria de zeci de ani scrisă de generaţii întregi de sportivi şi că, prin demersurile
sale va continua tradiţia fotbalistică roş-albastră.

Biroul de presă al CSA ,,Steaua București”
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Ministerul Apărării Naționale
Direcția Informare și Relații Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22

POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

 Nr. 238  29.07.2003

COMUNICAT

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ca urmare a depasirii atributiunilor functionale, prin ordinul ministrului apararii nationale, incepand cu data
de 01.08.2003, colonelul Laurentiu ROSU se elibereaza din functia de comandant (presedinte) al Clubului
Sportiv al Armatei “STEAUA” Bucuresti si se pune la dispozitia Secretariatului General al M.Ap.N.

Ziua Armatei României

Pana la numirea unui nou comandant, functia va fi asigurata de vice-presedintele C.S.A. “STEAUA”,
locotenent-colonelul George BOROI.

Biroul de Presa al M.Ap.N.
Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?

GĂSEȘTE ANUNȚURILE CARE TE INTERESEAZĂ!
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Ministerul Apărării Naționale
Direcția Informare și Relații Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22

POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

 Nr. 242  31.07.2003

COMUNICAT
Biroul de Presa al Ministerului Apararii Nationale este imputernicit sa aduca la cunostinta publicului:
Pentru a raspunde numeroaselor intrebari legate de eliberarea din functia de comandant al Clubului Sportiv al
Armatei “Steaua” Bucuresti a colonelului Laurentiu Rosu, facem urmatoarele precizari:
- Motivul acestei decizii l-a constituit depasirea unor atributii functionale, prin semnarea unui act aditional cu
S.C. F.C. “Steaua” S.A., care prevedea un alt termen de utilizare a Stadionului “Ghencea” decat cel convenit
in cadrul discutiilor anterioare;
- La eliberarea din functie a contat si dorinta manifestata de catre colonelul Laurentiu Rosu de a se pensiona,
motivata de presiunile exercitate de situatia creata asupra pozitiei domniei sale;
- Joi, 31 iulie a.c., in cadrul unei festivitati prezidate de colonelul Catalin Zisu, seful Directiei Administrative
si Servicii, colonelului Laurentiu Rosu i s-a multumit in mod oficial pentru activitatea depusa.
Biroul de Presa al M.Ap.N.

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?

GĂSEȘTE ANUNȚURILE CARE TE INTERESEAZĂ!
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Ministerul Apărării Naționale
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POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual

 Nr. 131  21.05.2010

COMUNICAT DE PRESĂ
Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea M.Ap.N. prin Clubul Sportiv al
Armatei "Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a
echipei sale de fotbal. Steaua este un simbol al Armatei și al milioanelor de români care îndrăgesc fotbalul.
Ministerul Apărării Naționale nu respinge colaborarea cu Societatea Comercială a domnului George Becali,
atâta vreme cât această colaborare se derulează în condiții de legalitate. Prin urmare, atunci când Societatea
Comercială își va achita datoriile către clubul Armatei, conform obligațiilor prevăzute în contractul de
închiriere, colaborarea poate fi reluată, prin încheierea, în condițiile legii, a unui nou contract, astfel încât
echipa de fotbal Steaua București să joace în continuare pe stadionul din Ghencea.
Domnul George Becali, prin declarațiile sale publice, a încercat să creeze o falsă problemă și să arunce
responsabilitatea rezilierii contractului către instituția Armatei. Pentru a permite opiniei publice să aibă o
imagine clară asupra situației actuale, precizăm faptul că, la data de 17 mai 2010, Societatea Comercială (în
calitate de chiriaș) înregistra către Clubul Sportiv al Armatei următoarele datorii:
- 178.847 lei contravaloarea chiriilor aferente lunilor martie și aprilie;
- 42.139 lei penalități de întârziere la plata chiriei;
- 52.778 lei contravaloarea utilităților neachitate;
- 1.964 lei penalități întârziere la plata utilităților.
Precizăm că M.Ap.N., prin CSA "Steaua", a manifestat bună credință în derularea acestui contract, notificând
SC Fotbal Club Steaua București SA, prin cinci adrese, în perioada 26 aprilie-17 mai 2010, cu privire la sumele
datorate reprezentând chiria, utilitățile și penalitățile de întârziere, precum și la iminența rezilierii
contractului, în cazul neonorării obligațiilor de plată a chiriei pe timp de două luni consecutiv, așa cum părțile
au convenit prin semnarea contractului.
În data de 17 mai 2010, Societatea Comercială a domnului George Becali a răspuns acestor notificări
succesive, printr-o adresă, în care specifică, printre altele, că "denunță unilateral contractul nr. A7220/23.12.2009, începând cu data de 01.03.2010".
Reiterăm faptul că, în Ministerul Apărării Naționale, închirierea imobilelor și terenurilor din patrimoniul
ministerului nu este atributul ministrului, ci al structurilor care le administrează. În cazul clădirilor și
terenurilor aferente Stadionului Steaua, responsabilitatea revine Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".
Ca urmare a derulării, în perioada septembrie-decembrie 2009, a licitației privind închirierea Stadionului
Steaua, care cuprinde clădiri și terenuri în suprafață totală de peste 90.000 m.p., aflate în proprietatea
statului și administrarea M.Ap.N., prin Clubul Armatei, SC Fotbal Club Steaua București SA a consimțit, prin
oferta depusă, să achite lunar o chirie în valoare de 21.600 Euro, care a fost stabilită de către un expert
autorizat în domeniu.
Referitor la o altă problemă, legată de plata unor taxe locale, invocată în declarațiile de presă ale patronului
echipei de fotbal Steaua, facem din nou precizarea că potrivit art. 249 alin. (3) și art. 256 alin. (3) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, "pentru clădirile/terenurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale concesionate, închiriate,
date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se
stabilește taxa pe clădiri/teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri/teren".

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final

Conform raportului nr. 27009/13.04.2010, încheiat de Primăria Sectorului 6 București - Serviciul public pentru
finanțe publice locale, ca urmare a solicitării Curții de Conturi a României, a fost stabilită o sarcină fiscală în
valoare totală de 5.737.812,89 lei pentru anii fiscali 2005-2009, la care se adaugă suma de 1.070.197,67 lei
pentru semestrul I al anului 2010, cu titlu de taxe și impozite pe clădiri și terenuri, ce revine chiriașului SC
Fotbal Club Steaua București SA.

pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

Menționăm, încă o dată, că orice litigiu pe tema impozitului și taxelor datorate altor instituții de către SC
Fotbal Club Steaua București SA nu este de competența M.Ap.N. - CSA "Steaua", ci a organelor statului cu
atribuții în administrarea fiscală și a serviciilor finanțelor publice locale.
Orice alte scenarii vehiculate sunt pure ficțiuni, lipsite de fundament legal și aduc prejudicii de imagine
Armatei României și statului român.
Biroul de presă

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?
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Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

 Nr. 81  16.06.2011

DECLARAȚIE DE PRESĂ
Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea M.Ap.N. prin Clubul Sportiv al
Armatei "Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a
echipei sale de fotbal.
În Ministerul Apărării Naționale, închirierea imobilelor și terenurilor din patrimoniul ministerului sunt atributul
structurilor care le administrează. În cazul clădirilor și terenurilor aferente Stadionului Steaua,
responsabilitatea revine Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Ca urmare a derulării, în perioada septembrie-decembrie 2009, a licitației privind închirierea Stadionului
Steaua, care cuprinde clădiri și terenuri în suprafață totală de peste 90.000 m.p., aflate în proprietatea
statului și administrarea M.Ap.N., prin Clubul Armatei, SC Fotbal Club Steaua București SA a consimțit, prin
oferta depusă, să achite lunar o chirie în valoare de 21.600 Euro, care a fost stabilită de către un expert
autorizat în domeniu. Contractul de închiriere urma să se deruleze pe o perioadă de 4 ani.

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

La 31 mai 2011, Societatea Comercială înregistra către Clubul Sportiv al Armatei următoarele datorii:
- 997.705 lei contravaloarea chiriilor aferente perioadei 1 iulie 2010-31 mai 2011;
- 258.148 lei penalități de întârziere la plata chiriei, calculate până la 31 decembrie 2010.

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

CSA "Steaua" a manifestat bună credință în derularea acestui contract, notificând SC Fotbal Club Steaua
București SA, prin cinci adrese, în perioada 26 aprilie-17 mai 2010, cu privire la sumele datorate reprezentând
chiria, utilitățile și penalitățile de întârziere, precum și la iminența rezilierii contractului, în cazul neonorării
obligațiilor de plată a chiriei pe timp de două luni consecutiv, așa cum părțile au convenit prin semnarea
contractului.
În data de 17 mai 2010, Societatea Comercială a răspuns acestor notificări succesive, printr-o adresă, în care
specifică, printre altele, că "denunță unilateral contractul nr. A-7220/23.12.2009, începând cu data de
01.03.2010".
Echipa de fotbal Steaua este un simbol al Armatei și al milioanelor de români care îndrăgesc fotbalul, iar
Ministerul Apărării Naționale dorește ca, în spiritul tradiției de 64 de ani a CSA Steaua, singura echipă care să
joace meciurile de fotbal pe acest stadion să fie Steaua București.
De aceea, Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" nu respinge colaborarea cu SC Fotbal Club Steaua București SA,
atâta vreme cât această colaborare se derulează în condiții de legalitate. Prin urmare, în condițiile în care
Societatea Comercială își va achita datoriile către stat, conform obligațiilor contractuale, colaborarea ar
putea fi reluată, prin încheierea, în condițiile legii, a unui nou contract, astfel încât echipa de fotbal Steaua
București să joace în continuare pe stadionul din Ghencea.
Col. George Boroi, Comandantul Clubului Sportiv al Armatei

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?
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Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

 Nr. 93  04.08.2011

COMUNICAT DE PRESĂ
Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" își reafirmă poziția exprimată public, în numeroase rânduri, de a nu
respinge colaborarea cu SC Fotbal Club Steaua București SA, atâta vreme cât aceasta se derulează cu
respectarea legislației în vigoare și a tuturor prevederilor contractuale.
Reamintim că, în data de 17 mai 2010, Societatea Comercială ne-a comunicat, printr-o adresă, că reziliază
unilateral contractul nr. A-7220/23.12.2009, începând cu data de 01.03.2010.
Societatea Comercială înregistrează către Clubul Sportiv al Armatei datorii în valoare totală de 1.959.731,05
lei, reprezentând:
- 1.096.821,62 lei contravaloarea chiriilor aferente perioadei 1 iulie 2010-30 iunie 2011;
- 10.116,78 lei - contravaloarea utilităților;
- 852.792,65 lei penalități de întârziere la plata chiriei, calculate până la 30 iunie 2011.

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Contractul de închiriere a Stadionului Ghencea către S.C. FC Steaua S.A. a fost realizat în condiții deosebit de
avantajoase pentru S.C. FC Steaua S.A., fiind puse la dispoziția unei societăți comerciale private terenuri și
imobile în suprafață de 90.858,27 mp, nu doar pentru folosirea lor conform activității sportive de bază, ci și
pentru exploatarea comercială.

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

Concret, S.C. FC Steaua S.A. a închiriat de la CSA Steaua un teren în suprafață de 55.374 mp cu toate
utilitățile aferente, precum și clădiri și spații funcționale în suprafață de 35.484,27 mp construiți, la prețul de
0,24 euro pe mp.

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual

Prin contractul semnat, S.C. FC Steaua S.A. a închiriat un complex sportiv integrat, care asigură atât condiții
de selecție, formare, pregătire, cât și de reprezentare la nivel național și internațional, astfel:
- stadion de fotbal cu aproximativ 30.000 locuri, omologat;
- clădire tribună oficială cu 5 niveluri, cu suprafață utilă de 9.000 mp, cuprinzând birouri, vestiare, săli de
conferință, 4 lifturi de persoane, 1 lift pentru alimente, 2 terase, spații comerciale, bucătarie, oficii, foaiere,
tribună pentru presă, tribună loje, tribună fotolii, restaurant, spații de depozitare;
- clădire tribuna a doua, în suprafață utilă de 1.700 mp, cu birouri, cabinet medical, sală de gimnastică și grup
de recuperare, bazin, vestiare;
- hotel situat la tribuna a doua, cu o capacitate de cazare pentru 30 de persoane;
- restaurant situat la tribuna a doua și bucătărie, în suprafață de 197 mp;
- clădire centru de copii și juniori cu vestiare, birou, cabinet medical și spălătorie, în suprafață de 500 mp;
- 1 teren sintetic pentru minifotbal;
- 1 teren sintetic pentru antrenament;
- 3 terenuri iarbă pentru antrenament;
- sala muzeu în suprafață de 220 mp;
- spațiu magazin oficial în suprafață de 180 mp;
- teren parcări în suprafață totală de 9.275 mp.
Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea M.Ap.N. prin Clubul Sportiv al
Armatei "Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a
echipei sale de fotbal. De aceea, ne dorim ca echipa de fotbal Steaua București să joace în continuare pe
stadionul din Ghencea, însă orice discuție pe acest subiect poate fi reluată, cu respectarea prevederilor
legale, doar în condițiile în care Societatea Comercială își va achita datoriile către CSA Steaua, conform
obligațiilor asumate prin contractul nr. A-7220/23.12.2009.

Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de

Clubul Sportiv al Armatei "Steaua"

muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?
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Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
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Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

 Nr. 103  19.09.2011

COMUNICAT DE PRESĂ
Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" își reafirmă poziția exprimată public, în numeroase rânduri, de a nu
respinge colaborarea cu SC Fotbal Club Steaua București SA, atâta vreme cât aceasta se desfășoară cu
respectarea legislației în vigoare și a tuturor prevederilor contractuale.
Nu Ministerul Apărării Naționale a scos echipa de fotbal Steaua de pe Stadionul din Ghencea. SC Fotbal Club
Steaua București SA este cea care a decis plecarea echipei de pe stadionul Ghencea, reziliind unilateral
contractul nr. A-7220/23.12.2009, semnat pentru o perioadă de 4 ani.
Societatea Comercială înregistrează către Clubul Sportiv al Armatei datorii în valoare totală de 2.444.462 lei
(echivalent 572.339 Euro).

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Clubul Sportiv al Armatei - administratorul de drept al Complexului sportiv din Ghencea, imobil aflat în
proprietatea publică a statului - dorește ca echipa de fotbal Steaua București să joace în continuare pe
stadionul din Ghencea, locul unde au fost obținute cele mai mari performanțe sportive. Echipa de fotbal se
poate întoarce oricând aici, discuțiile pe acest subiect putând fi reluate, cu respectarea prevederilor legale,
atunci când Societatea Comercială își va achita datoriile către statul român, conform obligațiilor asumate prin
contractul nr. A-7220/23.12.2009.

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

Clubul Sportiv al Armatei Steaua

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?

GĂSEȘTE ANUNȚURILE CARE TE INTERESEAZĂ!
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POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

 Nr. 108  03.10.2011

COMUNICAT DE PRESĂ
Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" a luat măsuri pentru refacerea gazonului terenului de fotbal din incinta
Complexului Sportiv Ghencea și curățarea spațiilor, după ce SC Fotbal Club Steaua București SA a predat, la
data de 12.08.2011, imobilele și terenurile pe care le-a avut în folosință potrivit contractului de închiriere nr.
A-7220/23.12.2009.
Refacerea terenului de fotbal s-a realizat prin plantarea semințelor de gazon, a căror achiziționare a costat
aproximativ 8.000 lei (echivalentul a circa 2.000 Euro) și prin priceperea tehnicienilor militari în întreținerea
corespunzătoare a gazonului. În prezent, stadionul este pregătit să găzduiască meciuri de fotbal.

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Clubul Sportiv al Armatei, administratorul de drept al Complexului Sportiv Ghencea, imobil aflat în
proprietatea publică a statului, dorește ca echipa de fotbal Steaua București să joace în continuare pe
stadionul din Ghencea. Echipa de fotbal poate reveni pe acest stadion, în condițiile legii, după ce Societatea
Comercială își va achita datoriile către statul român, în valoare de 2.444.462 lei, conform obligațiilor asumate
prin contractul nr. A-7220/23.12.2009.

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Societatea Comercială înregistreză datorii către CSA Steaua, reprezentând chiriile lunare, penalități la plata
chiriilor și contravaloarea utilităților.

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

Reamintim că, în data de 17 mai 2010, Societatea Comercială a comunicat CSA Steaua, printr-o adresă, că
reziliază unilateral contractul care fusese semnat pe o perioadă de patru ani.
Clubul Sportiv al Armatei

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?

GĂSEȘTE ANUNȚURILE CARE TE INTERESEAZĂ!
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POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

 Nr. 110  07.10.2011

DECLARAȚIE DE PRESĂ
Terenul de fotbal din incinta Complexului Sportiv Ghencea este pregătit să găzduiască meciuri de fotbal chiar
începând de săptămâna viitoare.
Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" a luat măsurile necesare pentru ca instalațiile de alimentare cu apă și
energie electrică să fie funcționale, a fost reînsămânțat gazonul și este în stare perfectă, infrastructura
stadionului permițând disputarea jocurilor în prezența miilor de suporteri steliști.
Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Clubului Sportiv al Armatei
"Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a echipei sale
de fotbal. Ne exprimăm speranța că S.C. FC Steaua București S.A. va găsi soluții pentru achitarea datoriilor
față de stat, astfel încât Steaua, simbolul Armatei și al milioanelor de români care îndrăgesc fotbalul, să
strălucească din nou, acasă.
Col. George Boroi, Comandantul Clubului Sportiv al Armatei

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?

GĂSEȘTE ANUNȚURILE CARE TE INTERESEAZĂ!
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POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

 Nr. 111  09.10.2011

COMUNICAT DE PRESĂ
CSA Steaua nu confirmă speculațiile domnului Becali. Nu există vreun ordin din partea președintelui României
privind revenirea echipei de fotbal Steaua pe stadionul din Ghencea.
După cum am anunțat în numeroase rânduri, CSA Steaua nu respinge colaborarea cu SC FC Steaua București
SA, echipa de fotbal fiind așteptată să revină și să joace pe acest stadion, in condițiile legii. Terenul de fotbal
este pregătit să găzduiască meciuri de fotbal chiar începând de săptămâna viitoare.
Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Clubului Sportiv al Armatei
"Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a echipei sale
de fotbal.

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Ne exprimăm în continuare speranța că S.C. FC Steaua București S.A. va găsi soluții pentru achitarea datoriilor
pe care le înregistrează față de statul român, astfel încât Steaua să joace din nou, acasă.

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Clubul Sportiv al Armatei Steaua

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

CATEGORII ARMED
Armata 360
#WEARENATO
Veterani
Istorie
Misiuni externe

ULTIMELE ANUNȚURI
Anunț al U.M. 02605 București cu rezultatele finale
ale concursului pentru încadrarea posturilor vacante
de personal civil contractual
Anunț al U.M. 02472 București cu rezultatele finale
pentru încadrarea postului vacant de execuție de
muncitor calificat III-I (instalator instalații tehnicosanitare)
Anunț al U.M. 02607 București cu rezultatul final
pentru ocuparea unui post vacant de muncitor
calificat III

VREI O CA RI ERĂ I N M I N I S TERUL A PĂ RĂ RI I N A ȚI O N A LE?

GĂSEȘTE ANUNȚURILE CARE TE INTERESEAZĂ!
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POSTARI RECENTE
Vizita în Austria a secretarului
de stat pentru politica de
apărare, planificare și relații
internaționale

Secretarul de stat Simona
Cojocaru, în Austria și Cehia cu
prilejul Zilei Armatei României

Ziua Armatei României

Întrevederea șefului Statului Major al Apărării cu
secretarul Consiliului de Securitate al Republicii
Slovace, din 27.10.2022

Depunerea jurământului militar la Batalionul 265
Poliție Militară, din 27.10.2022

Vizita în Austria a secretarului de stat pentru
politica de apărare, planificare și relații
internaționale, din 25.10.2022

 Nr. 43  14.03.2012

COMUNICAT DE PRESĂ
Comandantul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" și reprezentanții S.C. FC Steaua București S.A. au semnat
miercuri, 14 martie, Acordul cadru pentru prestări de servicii privind organizarea de evenimente sportive în
competițiile interne în cadrul Complexului Sportiv Ghencea, încheiat pentru perioada 14 martie 2012-30 iunie
2013.
Potrivit obiectului Acordului cadru, CSA Steaua, în calitate de prestator, pune la dispoziția S.C. FC Steaua
București S.A., în calitate de beneficiar, unele părți din Complexul Sportiv Ghencea pentru desfășurarea de
evenimente sportive conform solicitării beneficiarului.
Pentru fiecare eveniment sportiv în parte, se vor încheia contracte subsecvente care vor avea la bază
prevederile Acordului cadru, completate cu elemente specifice fiecărui eveniment sportiv. Tariful minim
pentru prestarea de servicii pentru un contract subsecvent de organizare a unui eveniment sportiv este
echivalentul în lei al sumei de 24.400 Euro (fără TVA).
Tot miercuri a fost încheiat primul contract subsecvent Acordului cadru, pentru organizarea unui eveniment
sportiv în data de 18 martie, cu prilejul meciului de fotbal dintre FC Steaua București și FC Astra Ploiești.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea salută revenirea echipei de fotbal Steaua pe stadionul din Ghencea
și, așa cum a susținut în numeroase rânduri, locul Stelei, simbolul Armatei și al milioanelor de români, este în
Complexul din Ghencea, acolo unde a obținut cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc.
Stadionul din Ghencea, aflat în proprietatea publică a statului și administrarea Clubului Sportiv al Armatei
"Steaua", a fost, încă de la darea sa în folosință, în anul 1974, gazda clubului Steaua București și a echipei sale
de fotbal.

CATEGORII ARMED
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 Nr. 53  22.02.2016

Informație de presă
Comisia constituită la nivelul Ministerului Apărării Naționale pentru analizarea demersurilor întreprinse până în
prezent în direcția valorificării mărcii „Steaua” și a identificării de soluții legale de utilizare a Complexului
Sportiv Ghencea a înaintat un prim raport de etapă ministrului apărării naționale și a propus un set de măsuri
care pot fi promovate în perioada următoare pe ambele dimensiuni ale problematicii.
Referitor la marca „Steaua”, Comisia a constatat că evaluatorul autorizat ANEVAR, selectat prin procedură
competitivă și transparentă de către CSA „Steaua”, a încheiat procedura de evaluare a brandului „Steaua
București”, stabilind valoarea acestuia la 57.306.150 Euro. În conformitate cu normele legale, evaluatorul va
desfășura, în termenul prevăzut de acordul cadru, procedurile subsecvente pentru stabilirea valorii
prejudiciului creat prin folosirea mărcii „Steaua București” în perioada 2004-2014 și respectiv stabilirea taxei
de licență pentru clasa fotbal și ulterior pentru toate celelalte clase și produse din certificatul de marcă.
După finalizarea procesului de calcul al taxelor de licență, CSA Steaua poate demara procedurile competitive
permise de lege pentru valorificarea mărcii.
Legat de stadionul și terenurile de antrenament din Complexul „Ghencea”, Comisia a informat conducerea
M.Ap.N. cu privire la derularea unor proceduri de omologare a stadionului pentru desfășurarea de competiții
sportive pentru a face posibilă utilizarea acestuia în condiții de legalitate.
Comisia monitorizează, conform mandatului stabilit de ministrul apărării naționale, derularea pe mai departe
a acestor proceduri în maniera cea mai transparentă și corectă, rămânând deschisă dialogului cu
reprezentanții clubului de fotbal reprezentat de FCSB, care pot contribui cu propuneri concrete și constructive
la găsirea cu celeritate a unor soluții practice, conforme cu Decizia ÎCCJ nr. 3425/ 2014 și în același timp, de
natură să promoveze și să sprijine performanța sportivă.
Comisia numită de ministrul apărării naționale își va continua activitatea până la găsirea soluțiilor legale,
conform mandatului stabilit.
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 Nr. 80  16.03.2016

Întâlnire între reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale și cei
ai FCSB
Astăzi, 16 martie, la sediul instituției, a avut loc o întâlnire între domnul George Becali și conducerea
M.Ap.N., reprezentată de către secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și
creșterea calității vieții personalului, Otilia Sava și secretarul general al M.Ap.N., Codrin Munteanu.
Temele de discuție au fost evaluarea brandului “Steaua București” și depunerea documentației pentru
procesul de reabilitare și modernizare a Complexului Sportiv din Ghencea.
Reprezentanții M.Ap.N. au prezentat criteriile după care s-a făcut evaluarea mărcii “Steaua”, precum și
stadiul procesului de stabilire a taxei de licență pentru aceasta. La rândul său, George Becali a declarat că
FCSB va analiza oportunitatea de a participa la procedurile competitive pentru utilizarea mărcii.
În ceea ce privește stadionul, Ministerul Apărării Naționale a comunicat faptul că documentația necesară
procesului de reabilitare urmează a fi depusă la Compania Națională pentru Investiții în cel mai scurt timp.
Totodată, s-a reafirmat de ambele părți necesitatea unui dialog constant, respectând legislația în vigoare și o
abordare în sprijinul promovării sportului de performanță.
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 Nr. 50  21.02.2017

Raportul Corpului de Control și Inspecție după verificarea modului de
gestionare a mărcii STEAUA BUCUREȘTI
Corpul de Control și Inspecție a finalizat verificările dispuse de ministrul apărării naționale cu privire la modul
în care a fost gestionată situația generată de revenirea în patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) a
mărcii „Steaua București”.
Referitor la măsurile administrative subsumate obligației de punere în aplicare a Deciziei civile nr. 3425, a
Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corpul de control a constatat faptul că la nivelul CSA “Steaua București”
măsurile luate (atât cele referitoare la recuperarea prejudiciului, cât și cele privind valorificarea mărcii) au
fost în concordanță cu obligațiile legale ce revin oricărui administrator de bunuri publice patrimoniale.
În privința valorificării mărcii revenite în patrimoniul clubului prin stabilirea, negocierea și încasarea unor taxe
de licență, Corpul de Control a reținut motivarea obiectivă a conducerii CSA, conform căreia timpul necesar
desfășurării procedurilor de implementare a acestei soluții ar fi putut excede intervalul de cinci ani de
protecție a mărcii permis de lege. Ca atare, în vederea păstrării mărcii “Steaua București” în patrimoniul CSA,
a fost reținută ca legală și obiectiv justificată soluția alternativă de valorificare a acesteia prin înscrierea unei
echipe de fotbal în liga a IV-a, care să promoveze, prin merit sportiv, în ligile superioare, astfel încât
promovarea în Liga I să coincidă cu finalizarea lucrărilor de modernizare a stadionului Ghencea.
S-a constatat, de asemenea, că, atât în demersurile de ordin juridic întreprinse până la acest moment în
vederea valorificării mărcii, cât și cu privire la pașii de urmat în viitoarele termene ale proceselor în care este
parte, Clubul a beneficiat și beneficiază de consilierea de specialitate a Direcției pentru relația cu
Parlamentul și asistență juridică, nefiind identificate situații de obstrucționare a activității juristului CSA în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, privind activitatea de reprezentare procesuală.
În ceea ce privește declarațiile în mass media ale consilierului juridic al clubului, locotenent-colonel FlorinCostel Talpan, raportul reține faptul că acesta nu a fost mandatat să exprime pozițiile oficiale ale CSA Steaua
sau MApN.
Ministrul apărării naționale a dispus conducerii CSA “Steaua București” măsuri urgente de reorganizare a
activității structurii de informare și relații publice a CSA, în vederea asigurării unui proces de comunicare
coerentă, unitară și eficientă pentru toate domeniile de activitate ale clubului. În acest sens, clubul va
completa, în perioada următoare, prin concurs, schema de personal a structurii de comunicare și va desemna
un purtător de cuvânt care să asigure, într-un mod unitar și coordonat, relația cu reprezentanții mass-media.
Printre propunerile înaintate conducerii MApN, cu privire la problematica verificărilor, sunt incluse adoptarea
unor măsuri ferme în vederea asigurării unui climat optim de organizare și desfășurare a activităților în cadrul
clubului și o evaluare periodică a stadiului de îndeplinire a măsurilor întreprinse privind gestionarea situației
generate de revenirea în patrimoniul CSA a mărcii “Steaua București”.
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 Nr. 220  03.08.2016

Informație de presă
Referitor la recentele dezbateri generate în spațiul public în urma notificării transmise de către Clubul Sportiv
al Armatei (CSA) “Steaua București”, în data de 13 iulie 2016, către reprezentanții FCSB, CSA face
următoarele precizări:
Ne exprimăm speranța că atât reprezentanții FCSB, cât și publicul interesat de evoluția acestei situații,
înțeleg faptul că procesul de valorificare a mărcii “Steaua București” nu a fost declanșat în urma unei decizii
arbitrare, ci vine ca o evoluție în logica legii, singura conduită posibilă, impusă de decizia definitivă a ÎCCJ,
care a creat obligații legale ce nu pot fi ignorate sau amânate.
Reiterăm faptul că motivațiile CSA în această problemă țin doar de respectarea rigorilor legii, de derularea
tuturor procedurilor cu maximă transparență, în mod corect și cinstit, cu respect și pasiune pentru
performanța fotbalistică a echipei de fotbal din toate perioadele sale de existență, dar mai ales pentru
viitorul fotbalului roș-albastru. Nu a fost exclusă, niciodată, nicio formă de colaborare și nu a fost închis niciun
canal de discuție.
Ca atare, notificarea cu privire la valoarea prejudiciului generat de folosirea mărcii “Steaua București” în
perioada 2004-2014, fără acordul deținătorului de drept, nu reprezintă o nouă “etapă” dintr-un ipotetic
“război” purtat între CSA și FCSB, ci simpla parcurgere a unei etape formale impusă de cadrul legal pentru
stingerea acestui litigiu.
Ca steliști, susținem preocuparea și speranțele pe deplin justificate ale suporterilor roș-albaștri pentru
rezolvarea cât mai rapidă a acestei probleme. Singura cale pentru atingerea acestui deziderat este
disponibilitatea la dialog a ambelor părți. Numai astfel se pot identifica soluțiile legale și corecte, riguroase și
durabile. Vă asigurăm, în termeni fotbalistici, că echipa CSA nu a avut și nu va avea ca tactică de joc
“tragerea de timp”. În același timp, înțelegem că într-un joc guvernat de fair-play este nevoie ca ambele
echipe să respecte aceleași reguli.
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