
 

Anexa nr. 1 – Model contract cadru 

 

CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ 

 

Încheiat și înregistrat sub nr._____/_________ în Registrul Federației Român de____________ (ramură de 

sport) 

 

Părţile contractului: 
Structura Sportivă (numele conform hotărârii judecătoreşti de dobândire a personalităţii juridice / actul 

administrativ de înfiinţare), ________________________ 

___________________________ identificată cu C.I.S. (certificat de identitate sportivă) 

_______________________  cu sediul în ________________, str. _____________________ nr._________, 

judeţul / sectorul ______________,  cod fiscal _____________, telefon __________, reprezentată legal prin 

________________________________________________ în calitate de _________________________ 

 

şi 

 

Participantul la activitatea sportivă – dl./dna. _____________ domiciliat/domiciliată în localitatea 

________________, str. __________________, nr. _______, judeţul ____________ posesor/posesoare al/a 

buletinului / cărţii de identitate / paşaportului seria ______, nr. __________, eliberat / eliberată de 

_________________, la data de ___________, CNP___________________, legitimaţie sportivă seria 

________, nr. ___________ din data __________________ emisă de Federaţia Româna de 

____________________ . 

 

Am încheiat prezentul contract de activitate sportivă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit: 

A. Obiectul contractului este …………………. (se va detalia activitatea sportivă depusă de 

participantul la activitatea sportivă către structura sportivă). 
 

B. Durata contractului este de ………începând cu ziua/ora (contractul se poate încheia pe o perioadă 

determinată (de la o zi la n - ani) negociată de către părţi). 

 

C. Drepturile şi obligaţiile părţilor vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare Interioară al 

structurii sportive (de drept public sau privat) şi vor fi expres menţionate în prezentul contract de 

activitate sportivă. 

 

1. La încheierea prezentului contract, participantul la activitatea sportivă ( sportiv de performanţă / antrenor 

/ arbitru / crainic / ….. s.a.m.d.) este obligatoriu să fie declarat în scris, după caz, ca apt medical pentru 

prestarea activităţii sportive specifice, de către instituţiile abilitate în acest sens. 

 



D. Valoarea contractului va fi ………… . (se va preciza suma negociată de către părţi, care poate fi în bani, 

în servicii sau în natură, iar bonificaţiile şi/sau penalizările vor fi stabilite în conformitate cu 

Regulamentul de Organizare Interioară al structurii sportive (de drept public sau privat) şi vor fi 

expres menţionate în prezentul contract de activitate sportivă. 

 

E. Forţa majoră  

1. Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părţile de răspundere, total sau parţial, 

în cazul neexecutării totale sau parţiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a 

obligaţiilor asumate prin prezentul contract de activitate sportivă. 

2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la 

apariţia cazului de forţă majoră şi de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor 

lui, în caz contrar nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia. 
 

F. Încetarea contractului 

Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri: 

1. La încheierea termenului pentru care a fost încheiat, dacă parţile nu convin prelungirea acestuia; 

2. Prin acordul scris al părţilor; 

3. Scopul contractului a fost atins; 

4. Forţa majoră, dacă este invocată; 

5. Prin rezilierea contractului de activitate sportivă de către structura sportivă, conform prevederilor 

Regulamentului de Organizare Interioară al structurii sportive, precum şi în normele sau 

regulamentele federaţiei de profil; 

6. Prin denunţarea unilaterală de către participantul la activitatea sportivă conform prevederilor 

Regulamentului de Organizare Interioară al structurii sportive, precum şi în normele sau 

regulamentele federaţiei de profil; 

7. În cazul în care participantul la activitatea sportivă este depistat pozitiv / sau refuză testul anti-doping, 

contractul de activitate sportivă conform prevederilor Regulamentului de Organizare Interioară al 

structurii sportive, precum si in normele sau regulamentele federatiei de profil; 

8. *) În funcţie de specificul activităţii sportive depuse de participantul la activitatea sportivă către 

structura sportivă, părtile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părţile 

responsabile. 

 

G. Soluţionarea litigiilor: 

Orice litigiu născut între părţi din sau în legătură cu prezentul contract de activitate sportivă, inclusiv cel 

referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, se va soluţiona pe cale amiabilă, conform 

regulamentelor specifice. În situaţia în care părţile nu ajung la o soluţie, acestea vor apela la modalităţile de 

soluţionare alternativă a disputelor şi dacă, în cazul în care acest lucru nu este considerat suficient, părţile se pot 

adresa instituţiilor abilitate. 

H. Dispozitii finale: 

(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia prin act adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele legitime ale acestora 

şi care nu au putut fi prevazute la data încheierii prezentului contract. 

(2) Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

(3) Dispoziţiile prezentului contract nu exonereaza părţile de respectarea legislatiei muncii în vigoare, şi nu pot 

deroga de la alte acte normative specifice activităţii prestate. 

(4) Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

 



I. *) Anexele la contract, dupa caz: 

  

 - Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat la sediul …………..,  în …. exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 

 - Câte o copie a prezentului contract va fi transmisă, în termen de 48 de ore de la semnare şi inregistrare a 

prezentului înscris, Federatiei de specialitate, în vederea realizării evidenţei sportivilor, pe ramurile de sport 

corespunzatoare, şi Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret, respectiv Direcţiei Municipiului Bucureşti pentru 

Sport şi Tineret, pentru monitorizarea şi controlul prevăzute de Legea nr. 69/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

......................... 

 (data) 

 .......................... 

 (localitatea) 

 

       

Structură sportivă, 

prin reprezentant 

 

______________________ 

Participant la activitatea sportivă, 

 

 

            ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr 2. Elemente obligatorii  

 

1. Contractul de activitate sportivă încheiat între structurile sportive şi persoanele prevăzute la art. 67
1
 

alin.1 din lege va cuprinde cel puţin următoarele clauze privind: 

a) activitatea cu caracter sportiv ce face obiectul contractului; 

b) durata contractului (ore, zile, luni sau ani, după caz, în concordanţă cu regulamentele 

federaţiilor sportive naţionale din ramură de sport respectivă); 

c) valoarea drepturilor băneşti acordate persoanelor prevăzute de art.67
1
 alin.1 din lege drept 

contravaloare pentru activitatea sportivă prestată şi modalităţile şi termenele de plată; 

d) drepturile şi obligaţiile părţilor, inclusiv cele prevăzute de regulamentele federaţiilor sportive 

de ramură şi regulamentele structurilor sportive; 

e) condiţiile încetării contractului; 

f) răspunderea părţilor şi soluţionarea diferendelor apărute, inclusiv organismele jurisdicţionale 

competente; 

g) locul, data încheierii contractului, numărul de exemplare originale, modalităţile de comunicare 

între părţi. 

 

 


