
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

CRONULOGIA ACTELOR NORMATIVE EMISE DE AUTORITATI  

SI CORESPONDENTA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE RUGBY  

cu incidență asupra Stadionului Național de Rugby ”Arcul de Triumf” 

 

• Octombrie 1912, Consiliul Comunal al Capitalei semnează Deciziunea prin care 

”porțiunea de teren din stânga Șoselei Kiseleff – cuprinsă între Rondul II și 

Hipodromul Băneasa cu adâncime până în clădirea Școalei de Agricultură, care 

– deși în afară de terenul Parcului Național de la Herăstrau (azi Parcul Regele 

Carol II) făcea totuși parte din planul general al acesuia - urma să fie cedată 

institutiei care va concentra și îndruma activitatea societaților sportive 

existente atunci în scopul de-a creia acolo un Parc al Sporturilor”. 

• 26 noiembrie 1938 – Act de donație între Muncipiul Bucuresti (donator) si 

Straja Țării (donatară) prin care la pct. e  - ”se doneaza, de veci și irevocabil, 

terenuri în suprafață de 8 ha. și 2.982 mp, Strandul Kiseleff de la șosea în 

suprafață de 9 ha și 9,960 mp, inclusiv aleea școalei de Agricultură, cuprinse 

între Bulevardul Mărăști  și Str. Mânăstirea Cașin folosite azi de UMGR)”. 

• 03 martie 1941 – prin Decretul-Lege nr.499 – se trec în patrimoniul Statului 

bunurile și valorile organizației ”Straja Țării”. Aceste bunuri vor fi administrate 

de Ministerul Instrucției Educației Cultelor și Artelor, prin Subsecretariatul 

Educației. 

• 03 decembrie 1942 – prin Proces verbal nr.700/1940/269 judecătorul delegat 

din cadrul Misiunii pentru Inființarea Cărții Funciare dispune înscrierea 

dreptului de proprietate al Statului asupra imobilelor trecute în proprietatea 

Statului conform Decretului-Lege nr.499/1941 

• 21 februarie 1953 – prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr.527 se înființează 

pe data de 01.04.1953 o Direcție Economică, în cadrul Comitetului pentru 

Cultură Educație și Sport, prin desființarea întreprinderii gospodărești 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

GOSPODARIA ECONOMICĂ SPORTIVĂ. În cadrul acestei direcții, se înființează 

următoarele Întreprinderi Economice : 

➢ Întreprinderea de Producția Materialelor Sportive (IPMS)   

➢ Întreprinderea de Exploatarea Bazelor Sportive (IEBS)  

➢ Întreprinderea de Difuzarea Materialelor Sportive (IDMS) 

➢ Întreprinderea Editura Cultura Fizica si Sport 

• 26 decembrie 1957 – prin Decretul nr.608 privind unele măsuri pentru 

reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport,  la art.2 –” începând cu data de 

01 ianuarie 1958, trec gratuit, pe durata nedeterminată în folosința Uniunii de 

Cultură Fizică și Sport următoarele  unități economice, proprietate de stat : 

➢ Întreprinderea de Productia Materialelor Sportive (IPMS),  

➢ Întreprinderea de Exploatarea Bazelor Sportive (IEBS) cu toate 

unitățile sale, inclusiv Stadionul Tineretului și Strandul ”Dante 

Gherman” 

➢ Întreprinderea de Difuzarea Materialelor Sportive (IDMS)” 

• 11 aprilie 1968 – prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr.158 se schimbă 

denumirea din Întreprinderea de Exploatarea Bazelor Sportive  (IEBS) în 

Întreprinderea Economică de Administrare a Bazelor Sportive (IEABS) 

• 19 februarie 1991 – prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.322 se 

înființează Complexul Sportiv National Bucuresti (CSNB) prin preluarea 

patrimoniului de la Întreprinderea Economică de Administrare a Bazelor 

Sportive (IEABS) 

• 20 iulie 1992 – prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.387 se trece 

în administrarea Complexului Sportiv Național București (CSNB), Baza Sportivă 

Stadionul Tineretului care împreună cu Ștrandul Tineretului constitue 

Complexul Tineretului, 

• 15 ianuarie 1998 - prin Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.19, 

Complexul Sportiv Național Bucuresti (CSNB) se va numi Complexul Sportiv 

Național – ”Lia Manoliu” 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

• Prin Hotărârea Guvernului nr. 97 din 07.02.2002 privind darea în folosință 

gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive 

naționale și Comitetului Olimpic Roman, Federația Română de Rugby a primit 

în folosință gratuită, pe o perioada de 49 de ani, bunuri imobile, proprietate 

publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, 

la adresa din Bucuresti, Bulevardul Mărăști nr.26, sector 1, conform nr. crt. 4 

din Anexa la prezenta hotărâre, o suprafață totală de teren de 41.341,00 mp 

din care : suprafață construită 26.261,02 mp, din care : vestiare : 444,31 mp, 

grupuri sanitare : 31,01 mp, poartă : 53,70 mp, post trafo : 2,69 mp, teren 

principal de rugby : 9.811,98 mp și teren de antrenament și jocuri : 15.917,33 

mp. 

• Prin Hotărârea Guvernului nr. 566 din 21.05.2003 pentru modificarea și 

completarea Hotărârii Guvernului nr.97/2002 privind darea în folosință 

gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive 

naționale și Comitetului Olimpic Român, conform prevederilor art.4, se 

actualizează adresa bunurilor imobile date in folosință gratuită Federației 

Române de Rugby, la adresa București, Bulevardul Mărășești nr.26, sector 1, 

cu următoarele caracteristici tehnice : o suprafață totală de teren de 37.626,00 

mp din care : suprafață construită 26.261,02 mp, din care : vestiare : 444,31 

mp, grupuri sanitare : 31,01 mp, poartă : 53,70 mp, post trafo : 2,69 mp, teren 

principal de rugby : 9.811,98 mp și teren de antrenament și jocuri : 15.917,33 

mp.(diminuarea suprafeței totale cu 3.715 mp pentru construcția noului sediul 

al Comitetului Olimpic si Sportiv Român) 

• Prin Hotărârea Guvernului Nr. 2172 din 30 noiembrie 2004 pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 97/2002 privind darea în folosința 

gratuită a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în 

administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, unor federații sportive 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

naționale și Comitetului Olimpic și Sportiv Român și pentru transmiterea din 

domeniul public în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în 

administrarea Agenției Naționale pentru Sport și în folosinta gratuită a unor 

structuri sportive, se aprobă transmiterea din domeniul public al statului în 

domeniul privat al statului a bunurilor imobile având datele de identificare 

prevazute în anexă iar bunurile prevăzute rămân în administrarea Agenției 

Naționale pentru Sport și în folosința gratuită a structurilor sportive prevăzute 

în anexă (se modifică și adresa imobilului din București - Bulevardul Mărăsești 

nr.26 în București - Bulevardul Mărăsti nr.18-20, sector 1) 

• La data de 27.08.2013 se eliberează Certificatul de Urbanism nr.1182 

/1178010 în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării 

lucrărilor de construcții stadion și aviz de oportunitate extindere corpuri 

construcții, la solicitarea Federației Române de Rugby. 

• La data de 01.10.2013 se semnează Contractul de proiectare nr. 329/3085 

între SC URBE 2000 și Federația Română de Rugby având ca obiect ”elaborarea 

Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru terenul aflat în folosința gratuită a 

Federației Române de Rugby din Bulevardul Marasti nr.26” 

• La data de 03.12.2013, urmare a solicitării SC URBE 2000 SRL în calitate de 

elaborator al documentației de urbanism și reprezentant al Federației Române 

de Rugby, se eliberează de către Direcția Urbanism din cadrul Direcției 

Generale Dezvoltare Urbană a Primăriei Municipiului București, Avizul de 

oportunitate nr.35 în vederea elaborării PUZ – Bulevardul Mărăști nr.26, 

sector 1  

• La data de 11.12.2013 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1093 privind 

declararea de interes public și de importanță națională a Campionatului 

European de Fotbal 2020, precum și a candidaturii României pentru 

organizarea la Bucuresti a unor meciuri din cadrul Turneului Final ; 

• La data de 10.04.2014 prin Procesul verbal nr.276/2014 a fost întocmit Planul 

Topografic de către ing. Hruza Mihai Alexandru, având ca beneficiar Federația 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

Română de Rugby în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – 

Bulevardul Mărăști nr.26, sector 1  

• La data de 26.04.2014, urmare a solicitării SC URBE 2000 SRL în calitate de 

elaborator al documentației de urbanism și reprezentant al Federației Române 

de Rugby, se eliberează de către Direcția Urbanism din cadrul Direcției 

Generale Dezvoltare Urbană a Primăriei Municipiului București, prin Aviz 

preliminar nr. 14, se avizează Planul Urbanistic Zonal (PUZ) conform 

Certificatului de Urbanism nr. 1182/1178010/2013 eliberat Federatiei Române 

de Rugby pentru zona din Bucuresti , Bulevardul Mărăști nr.26, sector 1  

• Prin adresa nr.8154 din 30.09.2014, Compania Națională de Investiții – CNI SA 

înaintează Federației Române de Rugby principalele caracteristici tehnice 

privind proiectul stadionului din Craiova ce a fost derulat prin Compania 

Națională de Investiții, în vederea emiterii unui proiect  privind conformitatea 

obiectivului solicitat de Federația Română de Rugby pentru desfășurarea pe 

suprafața de joc și a jocurilor de rugby 

• Prin adresa nr.3542 din data de 27.10.2014, Federația Română de Rugby 

solicită Ministerului Tineretului si Sportului, ca în calitatea sa de administrator, 

având în vedere prevederile legale în vigoare referitoare la investițiile realizate 

de CNI, să solicite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

și implicit Companiei Naționale de Investiții CNI SA, introducerea în Programul 

Național de Construcții de Interes Public sau Social – Subprogramul Complexuri 

Sportive, a propunerii federației referitoare la investiția – Stadionul National 

de Rugby – ”Arcul de Triumf”(cu o capacitate de 10.000 locuri), în vederea 

realizării acestei investiții de către Compania Națională de Investiții CNI SA. 

• Prin adresa nr.11098 din 04.11.2014, Ministerul Tineretului și Sportului, în 

urma solicitării Federației Române de Rugby referitoare la o serie de investiții 

pentru dezvoltarea infrastructurii sportive de la Stadionul Național de Rugby – 

Arcul de Triumf, propune CNI realizarea investiției – Centru de Excelență - 

Stadion National de Rugby – Arcul de Triumf cu o capacitate de 10.000 locuri. 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

• La data de 25.11.2014 prin adresa nr.5130, Ministerul Tineretului si Sportului 

informează Federația Română de Rugby că a depus solicitarea federației 

referitoare la realizarea investiției Centru de Excelență - Stadionul Național de 

Rugby ”Arcul de Trimf” la CNI. CNI prin adresa nr.9949 din 11.11.2014 a 

transmis că, în vederea realizării obiectivului solicitat trebuiesc prezentate la 

CNI o serie de documente precum și faptul că, după aprobarea listei 

obiectivelor de investiții și după obținerea surselor de finanțare, în condițiile 

legii va fi necesară semnarea Protocolului de predare -primire, iar acest 

obiectiv va fi finanțat din alocațiile bugetare pentru subprogramul ”Complexuri 

sportive” din cadrul ”Programului Național de construcții de interes public sau 

social” 

• Prin adresa nr. 3812 din 26.11.2014, Federația Română de Rugby solicită 

Companiei Naționale de Investiții CNI SA introducerea Stadionului National de 

Rugby – ”Arcul de Triumf” în Lista – sinteză a obiectivelor de investitii din 

Subprogramul ”Complexuri Sportive”, din cadrul Programului Național de 

construcții de interes public sau social conform anexa nr. 3, art. 1şi art. 2 – lit. 

(c) din Ordonanţa de Guvern nr 25/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare 

• Prin adresa nr. 12419 din 27.11.2014, Ministerul Tineretului și Sportului 

informează Compania Națională de Investiții – CNI SA că este de acord cu 

realizarea obiectivelor de investitii la Centrul de Excență - Stadionul Național 

de Rugby –”Arcul de Triumf” prin intermediul  Companiei Naționale de 

Investiții CNI SA și totodată angajează Federația Română de Rugby, în calitate 

de beneficiar al obiectivului de referință la anumite obligații. 

• La data de 16.12.2014, Colegiul Director aproba ”Întocmirea documentației în 

vederea depunerii la CNI SA prin Ministerul Tineretului și Sportului, privind 

aprobarea proiectului – Centru de Excelență – Stadionul Național de Rugby 

Arcul de Triumf.” 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

• Prin adresa nr.111 din 18.12.2014, Ministerul Tineretului și Sportului 

reinformează Compania Națională de Investiții – CNI SA că este de acord cu 

realizarea obiectivului de investiții Centru de Excență - Stadion National de 

Rugby –”Arcul de Triumf” prin intermediul  Companiei Naționale de Investiții 

CNI SA 

• Prin adresa nr.4035 din 18.12.2014, Federatia Română de Rugby solicită 

sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului pentru includerea Stadionului 

Național de Rugby – ”Arcul de Triumf” în programele Companiei Naționale de 

Investiții – CNI SA , în vederea construirii unui nou stadion cu o capacitate de 

de 8.500 locuri, la standardele impuse de forurile internaționale de rugby. 

• Prin adresa nr.63 din 09.03.2015 Ministerul Tineretului și Sportului 

completeaza documentația cu documentele solicitate de Compania Națională 

de Investiții CNI SA. 

• Prin adresa nr.135 din 15.04.2015 a Ministerului Tineretului și Sportului, în 

vederea introducerii în Lista–sinteză a obiectivelor de investiții din 

Subprogramul ”Complexuri Sportive”, din cadrul Programului Național de 

construcții de interes public sau social realizate de MDRAP prin Compania 

Națională de Investiții CNI SA, se solicită acordul Federației Române de Rugby 

în privința revocării dreptului de folosință gratuită asupra bunurilor imobile 

aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului (contrucții și teren) 

transmise în domeniul privat al statului și date în folosința gratuită federației 

conform HG 2172/2004 (pozitia 4 din anexa 1). Acordul era necesar în vederea 

inițierii unui proiect de HG de revocare a dreptului de folosință gratuită asupra 

acestor bunuri imobile, având ca obiectiv realizarea investiției de către 

Compania Națională de Investitii CNI SA 

• Prin adresa nr.1469 din 21.04.2015, urmare a aprobării Biroului Federal din 

data de 23.01.2015, Federația Română de Rugby transmite Ministerului 

Tineretului și Sportului acordul privind suspendarea dreptului de folosință 

gratuită doar pe perioada lucrărilor de modernizare a stadionului, până la 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

finalizarea investiției, asupra bunurilor imobile aflate în administrarea  

Ministerului Tineretului și Sportului și date în folosința gratuită federației 

conform HG 2172/2004 (pozitia 4 din anexa nr.1) urmând a fi reconstituit 

dreptul de folosinșă gratuită, după finalizarea investiției, la initiativa MTS. 

• Prin adresa nr.1529 din 24.04.2015, Federația Română de Rugby transmite 

Companiei Naționale de Investiții – CNI SA, o nouă completarea a 

documentației pentru obiectivul de investiții Stadionul National de Rugby – 

”Arcul de Triumf” 

• Prin Hotărârea Guvernului nr. 693 din 26.08.2015 privind revocarea dreptului 

de folosință gratuită al Federației Române de Rugby asupra unor bunuri 

imobile aflate în proprietatea privată a statului se prevede revocarea dreptului 

de folosință gratuită a Federației Române de Rugby asupra bunului imobil de 

la adresa: București, Bulevardul Mărăsti nr.18-20, sector 1 prevazute în anexa 

la prezenta hotărâre. 

• În luna septembrie 2015, prin Protocolul înregistrat la Federația Română de 

Rugby sub nr. 3051 din 10.09.2015 și la Ministerul Tineretului și Sportului sub 

nr.10727 din 10.09.2015, se predă de către Federația Română de Rugby 

Ministerului Tineretului și Sportului, imobilul asupra căruia a fost revocat 

dreptul de folosință gratuită Federației Române de Rugby, în conformitate cu 

prevederile HG 693/2015 și anexei. 

• În luna septembrie 2015 se predă de către Biroul Individual de Arhitectură - 

BIA Adrian Spirescu (contractat și plătit de FRR) - Companiei Naționale de 

Investiții – CNI SA, Studiul de prefezabilitate pentru Proiectul Stadionul 

Național de Rugby ”Arcul de Triumf” din Bucuresti, Bulevardul Mărăști nr.18-

20, sector 1, prin care titular al investiei este mentionat Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administratiei Publice, prin Compania Națională de Investiții - CNI 

SA iar beneficiar – Ministerul Tineretului și Sportului/Federația Română de 

Rugby. Studiul a fost realizat în conformitate cu prevederile Hotârării 

Guvernului nr.28/2008, Anexa 1 – privind Conținutul – Cadru al Studiului de 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

prefezabilitate. Studiul geotehnic – realizat de SC GEO VIP PROIECT SRL si 

Studiul topografic – realizat de SC ARPENT TERRA SRL au fost incluse în studiul 

de prefezabilitate realizat de Biroul Individual de Arhitectură - BIA Adrian 

Spirescu. 

• Prin adresa nr. 493 din 29.10.2015, Ministerul Tineretului și Sportului 

comunică Companiei Naționale de Investiții – CNI SA avizul favorabil privind 

includerea documentației finale a proiectului Federatiei Române de Rugby în 

programele sale. 

• Prin Ordinul nr. 915 din 23.10.2015 al ministrului dezvoltării regionale și 

administrației publice privind completarea și înlocuirea Anexei la Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1659/2014 privind 

aprobarea listei sinteză a obiectivelor de investiții din Subprogramul 

”Complexuri sportive”, din cadrul Programului național de constructii de 

interes public sau social, la nr.crt 22 din anexa la ordin, a fost introdus și 

Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf”. 

• Prin adresa nr.2068 din 29.07.2016, Federația Română de Rugby transmite 

către Compania Națională de Investiții – CNI SA, documentele solicitate în 

completare pentru realizarea investiției ”Stadionul National de Rugby – Arcul 

de Triumf”, respectiv : Planul de amplasament și delimitare al imobilului, 

Extras Carte Funciară din data de 27.07.2016, Protocolul de predare - primire 

încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Rugby 

nr.10727/2015, HG 97/2002, HG 533/2003, HG 2172/2004. 

• La data de 16.03.2017 se predă de către BIA Adrian Spirescu - Companiei 

Naționale de Investiții – CNI SA, Studiul de fezabilitate pentru Proiectul 

Stadionul Național de Rugby ”Arcul de Triumf” din Bucuresti, Bulevardul 

Mărăști nr.18-20, sector 1, prin care titular al investiei este mentionat 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania 

Națională de Investiții - CNI SA iar beneficiar – Ministerul Tineretului și 

Sportului. Studiul a fost realizat în conformitate cu prevederile Hotârării 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

Guvernului nr.907/2016, Anexa 4 – privind Continutul – Cadru al Studiului de 

Fezabilitate. Studiul geotehnic – realizat de SC GEO VIP PROIECT SRL , Studiul 

topografic – realizat de SC ARPENT TERRA SRL, Raportul tehnic de expertiză – 

Structura corp vestiare, Modificarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL – 

Bulevardul Mărăști nr.18-20 și Studiul de prefezabilitate au fost incluse în 

studiul de fezabilitate realizat de BIA Adrian Spirescu 

• Prin adresa nr.18093 din 20.11.2017, Compania Națională de Investiții CNI SA 

solicită Ministerului Tineretului și Sportului ordinul de asumare cu privire la 

finanțarea lucrărilor de branșamente pentru asigurarea utilităților (inclusiv 

proiectarea aferentă, plata taxelor și avizelor necesare) privind alimentarea cu 

energie electrică, gaze, apă și canalizare, aferente obiectivului de investiții 

Stadionul National de Rugby ”Arcul de Triumf” din Bulevardul Mărăști nr.18-

20, sector 1, București . 

• Cu adresa nr.3733 din 14.12.2017, Ministerul Tineretului și Sportului transmite 

către Compania Națională de Investiții CNI SA, Ordinul ministrului tineretului 

și sportului nr.1763 din 14.12.2017 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de 

Investiții ”CNI” SA, a amplasemntului viabilizat situat în Municipiul București, 

Bulevardul Mărăști nr.18-20 și asigurarea condițiilor în vederea realizării 

obiectivului de investiții Stadion National de Rugby – ”Arcul de Triumf” 

• În perioada noiembrie 2017 – decembrie 2017, conform Protocolului încheiat 

între Ministerul Tineretului și Sportului (nr. 1456 din 06.11.2018), Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (nr.133418 din 11.12.2018) și 

Compania Națională de Investiții – CNI SA (nr.15627 din 07.11.2018), în baza 

Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.1763 /2014, modificat prin 

Ordinul ministrului tineretului și sportului nr.801 din 18.10.2018,  a fost 

efectuată predarea – primirea  unui amplasament, în suprafață de 19.871,80 

mp din totalul de 37.622 mp înscriși în cartea funciară, identificat conform 

Carții Funciare nr.210721, nr.topo 210721, în scopul realizării investiției 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

”Stadionul Național de Rugby – Arcul de Triumf”, municipiul București, 

Bulevardul Mărăști nr.18-20, sector 1, unde se menționează : construcțiile C3 

și C4 vor face obiectul demolării conform documentației tehnico economice. 

• La data de 07.03.2018 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr.85/2018 

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții 

”Stadion Steaua”, municipiul București, Bulevardul Ghencea nr.45, lotul 1, 

sector 6 și ”Stadionul Național de Rugby – Arcul de Triumf”, municipiul 

București, Bulevardul Marasti nr.18-20, sector 1 realizat de catre Compania 

Națională de Investiții ”CNI”- SA 

• La data de 19.09.2018 a fost semnat Protocolul nr. 12293 (MTS) respectiv 3715 

(FRR) între Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Rugby 

prin care a fost stabilită asumarea îndeplinirii unor obiective cu privire la 

realizarea investiției ”Stadionul National de Rugby – Arcul de Triumf”, 

municipiul București, Bulevardul Mărăști nr.18-20, sector 1, si anume: 

➢ Desfășurarea în continuare a activității sportive a FRR pe terenurile 

neafectate de investiția realizată de CNI, conform scopului și 

obiectivelor prevăzute în Statutul federației , 

➢ Inițierea de către MTS a demersurilor necesare pentru promovarea 

unei HG privind darea în folosință gratuită asupra suprafețelor de 

teren care nu sunt incluse în planul de investiție realizat de CNI, 

după obținerea Autorizației de construire. Totodată în cuprinsul 

acestui act normativ, MTS va menționa, constituirea unui drept de 

folosință gratuită, în condițiile legii, asupra construcției edificate – 

Stadionul National de Rugby ”Arcul de Triumf”, pe o perioadă de 49 

de ani, pentru FRR, după  semnarea procesului verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor. 

➢ FRR va finanța din venituri proprii întocmirea documentației 

Planului Urbanistic Zonal, aferentă suprafeței predate de MTS către 

CNI-SA și să facă toate demersurile necesare obținerii tuturor 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

avizelor și autorizațiilor necesare inclusiv pentru obținerea 

Autorizației de Construire 

➢ FRR va finanța lucrările de viabilizare a terenului pentru realizarea 

construcției, respectiv lucrările de desființare a construcțiilor 

existente și defrișarea vegetației ce intra în incidență cu noua 

construcție 

• Prin adresa nr.12555 din 26.09.2018 Ministerul Tineretului și Sportului, 

împuternicește pe domnul Alin PETRACHE să reprezinte Ministerul Tineretului 

și Sportului în relațiile cu autoritățile publice centrale și/sau locale în vederea 

efectuării demersurilor necesare, privind obținerea tuturor avizelor și 

autorizațiilor necesare obiectivului de investiții – Stadionul Național de Rugby 

”Arcul de Triumf”. 

• La data de 18.10.2018 este eliberat Certificatul de Urbanism nr. 

1656/16665982 în scopul elaborării documentației pentru obținerea 

modificare PUZ – Bulevardul Mărăști nr.18-20, Stadionul Național de Rugby 

”Arcul de Triumf”, la solicitarea FRR 

• La data de 12.11.2018 a avut loc predarea primirea amplasamentului și 

bornelor de repere pentru realizarea investitiei ”Stadionul National de Rugby 

– Arcul de Triumf”, municipiul Bucuresti, Bulevardul Mărăști nr.18-20, sector 1, 

conform procesului verbal nr. 14777 din data de 12.11.2018, încheiat între 

Compania Națională de Investitii CNI SA în calitate de Predator – Achizitor, 

Primitor – ACI Cluj & Athenaeum Costruct SA iar ca Beneficari finali – 

Ministerul Tineretului și Sportului & Federația Română de Rugby 

• La data de 13.11.2018 este încheiat între E-Distributie Muntenia SA și FRR 

Contractul cu nr.03116594 privind elaborarea studiului de soluție pentru 

Racordarea la Sistemul Energetic Național a investiției Stadionul Național de 

Rugby ”Arcul de Triumf”. în noii parametrii impusi de noua construcție.   

• Cu adresa nr. 283 din 15.11.2018, Ministerul Tineretului și Sportului la 

solicitarea CNI, desemnează reprezentantul său legal - domnul Alin PETRACHE 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

să transmită la CNI acordul față de conceptul prezentat de catre Anteprenor 

referitor la soluția arhitecturală și funcțională a investiției ”Stadionul Național 

de Rugby – Arcul de Triumf” 

• Urmare a obligațiilor asumate și a dispoziției de desființare, Federatia Română 

de Rugby a încheiat un contract de demolare construcții, prin care au fost 

demolate toate construcțiile care se aflau pe terenul pe care urmează a fi 

construit noul stadion. 

• Urmare a solicitării FRR privind emiterea certificatului de urbanism, la data de 

08.02.2019 este eliberat de catre DGU – Directia Urbanism, Certificatul de 

Urbanism nr. 158/1705154 în scopul executării lucrărilor de construcție la 

”Stadionul National de Rugby – Arcul de Triumf” 

• La data de 05.06.2019 este eliberată, la solicitarea MTS, prin împuternicit Alin 

PETRACHE – președinte FRR, Autorizația de Construire nr.291/1723434 prin 

care se autorizează lucrările de construire pentru construirea ”Stadion 

National de Rugby – Arcul de Triumf” 

• Urmare a Protocolului semnat între MTS și FRR, la data de 28.08.2019 a fost 

încheiat Protocolul de plantare nr.66 între FRR și Consilul Local Sector 1 având 

ca obiect plantarea în compensare a 138 exemplari de arbori tineri în urma 

defrișării a 23 exemplare arbori amplasați în curtea din Bulevardul Mărăști 

nr.18-20, sector 1, București. 

• La data de 01.10.2019 a fost aprobată HG. Nr.72 pentru reaprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Stadionul Național 

de Rugby – Arcul de Triumf”, inclusiv refacerea celor două terenuri rugby de 

antrenament afectate de organizarea de șantier a constructorului în vederea 

realizării noului obiectiv de investiții.  

• Prin Adresa nr. 6640 din 02.10.2019 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită inițierea unei Hotărâri de Guvern privind 

reacordarea dreptului de folosință gratuită  a Stadionului Național de Rugby ” 

Arcul de Trimf”  – Federației Române de Rugby. 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

• La data de 17.10.2019 a fost emis Ordinul ministrului tineretului și sportului 

nr.990 prin care Ministerul Tineretului și Sportului se obligă ca în termen de 30 

zile de la recepția finală a obiectivului de investiții – Stadionul Național de 

Rugby ”Arcul de Triumf”, să inițieze procedura de avizare interministerială a 

proiectului de act normativ privind darea în folosință gratuită Federației 

Române de Rugby a imobilului ante-menționat. 

• La data de 17.12.2019, prin Cererea de finanțare privind finanțarea 

programelor ”Promovarea sportului de performanță” și ”Întreținerea, 

funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive” pentru anul 2020, 

înregistrată cu nr. 8077 (FRR) și 4553 (MTS) 2020,  Federația Română de Rugby 

a solicitat finanțarea unui numar de 66 posturi suplimentare necesare 

asigurării funcționării la parametrii a noului stadion (anexa 6 la cererea de 

finanțare). 

• Prin Adresa nr. 2089 din 30.04.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită formarea în cel mai scurt timp a unei 

comisii dedicate, în cadrul Ministerul Tineretului și Sportului, care să 

pregătească din punct de vedere procedural predarea bazei sportive.  

• Prin Adresa nr. 2090 din 30.04.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită inițierea unei Hotărâri de Guvern privind 

reacordarea dreptului de folosință gratuită a Stadionului Național de Rugby ” 

Arcul de Trimf”  – Federației Române de Rugby. 

• Prin Adresa nr. 2166 din 14.05.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită acordul Ministerului Tineretului și 

Sportului pentru inițierea procedurilor de achiziție de către Federația Română 

de Rugby pentru realizarea Obiectivelor Protocolului semnat de federație cu 

Primaria sectorului 1 privind amenajările conexe prevăzute pentru realizarea 

Stadionului National de Rugby ” Arcul de Trimf” (esplanade, gard împrejmuitor, 

consolidare, supraetajare și amenajare sediu administrativ, amplasare statuie 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

tematică, relocare instalație iluminare, dotare cu aparatura specifică a sălii de 

forță, a centrului de recuperare precum și iluminatul stradal). 

• Prin Adresa nr. 2187 din 19.05.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită formarea și specializarea unei echipe care 

să gestioneze în cel mai bun mod posibil infrastructura din noul obiectiv 

Stadionul Național de Rugby ” Arcul de Trimf”. 

• Prin Adresa nr. 2589 din 28.05.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită stabilirea, după o analiză minuțioasă, a 

furnizorilor de diverse servicii și utilități, negocierera contractelor și încheierea 

acestora din timp, astfel încât la predarea Stadionului Național de Rugby               

”Arcul de Trimf”, toate aceste etape să fie finalizate pentru a permite încă din 

prima zi folosirea tuturor facilităților sale. 

• Prin Adresa nr. 2590 din 28.05.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby urmare a publicării in SEAP  a anunțului privind 

amenajarea terenurilor de sport afectate de organizarea de șantier a 

constructorului pentru realizarea  Stadionului Național de Rugby ” Arcul de 

Trimf”, informează Ministerul Tineretului și Sportului despre particularitățile 

specifice care trebuie avute în vedere, astfel ca aceste terenuri să poată fi 

folosite în condiții de siguranță pentru practicantii rugbyului. 

• Prin Adresa nr. 2664 din 03.06.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită punerea în aplicare a prevederilor art.2 

ale Protocolului încheiat la data de 19.09.2018 între MTS și FRR prin care MTS 

va iniția demersurile necesare pentru promovarea unei Hotărâri de Guvern 

privind darea în folosință gratuită, asupra suprafețelor de teren care nu sunt 

incluse în planul de investiții finanțat de CNI, după obținerea autorizației de 

construire pentru noul stadion. 

• Prin Adresa nr. 2645 din 26.06.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită ca în termen de 30 de zile să întreprindă 

demersurile necesare si să procedeze la inițierea procedurilor legale privind 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

proiectul unei hotărâri privind darea în folosință gratuită în favoarea federației 

a suprafeței de teren de 17.754,2 mp, suprafață neafectată de lucrările de 

execuție ale Stadionului Național de Rugby ” Arcul de Trimf”. 

• Prin Adresa nr. 2880 din 14.07.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită urmare a adresei Rugby Europe, 

disponibilitatea Stadionului Național de Rugby ” Arcul de Trimf”  în vederea 

găzduirii competițiilor organizate de Rugby Europe și implicit de World Rugby,  

din următorii ani. 

• Prin Adresa nr. 3370 din 28.08.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită inițierea unei Hotărâri de Guvern privind 

reacordarea dreptului de folosință gratuită a terenurilor și a Stadionului 

Național de Rugby ”Arcul de Trimf” - Federației Române de Rugby, în vederea 

continuității rugby -ului românesc pe terenul donat în anul 1912 de Principele 

CAROL Federațiilor Societăților de Sport din România, terenul având afecțiune 

specială de la acel moment ca teren de rugby. Totodoată la adresa mai sus 

meționată a fost anexat și Programul sportiv anual (intern & internațional) al 

loturilor naționale de rugby XV și rugby 7s. 

• Prin Adresa nr. 3679 din 24.09.2020 către Ministerul Tineretului și Sportului, 

Federația Română de Rugby solicită urgentarea confirmării disponibilității 

locației stadionului pentru includerea acestuia în programul competițional 

internațional al forurilor europene și mondiale, mai ales că urmează să fie 

definitivat acest calendar competițional internațional al viitoarelor competiții 

pe următorii ani și, în mod special, pentru că Federația Română de Rugby a 

aplicat pentru organizarea World Rugby U20 Championship in anul 2022. 

 

           Urmare a celor mai sus precizate, Federația Română de Rugby, propune ca soluții 

următoarele posibilități : 

1.Darea în folosință gratuită Federației Române de Rugby, conform prevederilor art.80 alin 

(14) din Legea nr.69/2000 – legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările 



 
 
 
 

 
 
  
 
 

ulterioare, coroborate cu prevederile art.349 din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare , în baza unei Hotărâri de Guvern, pe 

o perioadă de 49 de ani a Stadionului National de Rugby – Arcul de Trimuf  (vestiare, magazii, 

clinica medicală, bază refacere, piscină, spații depozitare, parcare, muzeu, birouri, hotel, 

restaurant și alte spații din componenta stadionului), a celor două terenuri  de antrenament și 

a terenurilor sportive multifunctionale, în baza Protocolului nr. 12293/3715 încheiat între 

Ministerul Tineretului și Sportului și Federația Română de Rugby la data de 19.09.2018 și a 

prevederilor Ordinului ministrului tineretului și sportului nr.990 din 17.10.2019.  

2.Concesionarea pe 49 de ani a Stadionului Național de Rugby Arcul de Triumf (vestiare, 

magazii, clinica medicală, bază refacere, piscină interioară, spații depozitare, parcare, muzeu, 

birouri, hotel, restaurant și alte spații din componenșa stadionului), a celor 2 terenuri de 

antrenament și a terenurilor sportive multifunctionale, către Federația Română de Rugby, cu 

respectarea prevederilor art.362 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, raportat la prevederile art.302 din același act 

normative.  

3.Punerea la dispoziția Federației Române de Rugby, în baza unui Protocol de colaborare 

încheiat între Ministerul Tineretului și Sportului și Federatia Romana de Rugby, a  

Stadionului National de Rugby – Arcul de Trimuf cu toate anexele acestuia (vestiare, magazii, 

clinică medicală, bază refacere, piscină ointerioară, spații depozitare, parcări, muzeu, birouri, 

hotel, restaurant și alte spații din componența stadionului), a celor două terenuri de 

antrenament și a terenurilor sportive multifuncționale, astfel încât să fie asigurat programul 

sportiv competitional (intern si international) și programul de pregătire. conform Programului 

de activitate comunicat de federație ministerului, cu minim 30 zile înaintea fiecărui sezon 

competițional. 
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