
CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ
Nr………..din……………

Încheiat şi înregistrat cu nr. ......./....... în Registrul Asociatiei Judetene de Fotbal Buzau

I. Părţile contractului

……………………………………….., identificată cu C.I.S. (certificat de identitate
sportivă)………………, cu sediul în…………………., judeţul/sectorul Buzau, cod
fiscal…………………, telefon ........................, reprezentată legal prin D-l…………………., în
calitate de Director.
Şi

D-L ………………………, domiciliat/domiciliată în……………………………….,
posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ………., nr. …………..,
eliberat/eliberată de ……………………. , la data de …………………………………….,
CNP………………………………..,in calitate de ………………….,

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

II. Obiectul contractului este :
- Jucator de fotbal profesionist/ amator în schimbul unei renumeraţii stabilite conform

prezentului contract.

III. Durata contractului este pentru o perioadă de __________ ani, pe perioada cuprinsă
între data de………………… (zile/lună/an) şi data de …………………. (zile/lună/an).
[Contractul se poate încheia pe o perioadă determinată (de la o zi la n - ani) negociată de către

părţi.]

IV. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la remunerare pentru activitatea depusă;
b) dreptul la repaus periodic (zilnic, săptămânal, anual);
c) dreptul la securitate şi sănătate în activitatea sportivă;
d) dreptul la control medical periodic.
2. Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către ………………….. prin

regulamentul intern;
b) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate stabilite de ………………… ;
c) obligaţia de a respecta regulamentele …………………………… şi cele prevăzute de FRF

si AJF Buzau;



d) obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, cu care a încheiat
prezentul contract;
e) obligaţia de a se supune examinărilor şi tratamentelor medicale periodice;
f) obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu.
3…………………………………….. are, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de participant la

activitatea sportivă a solicitantului;
b) obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la

activitatea sportivă;
c) obligaţia de a respecta toate regulile antidopaj relevante ale organismelor în domeniu;
d) obligaţia de a respecta regulamentele şi statutele FRF si AJF şi legislaţia în vigoare.

4. Drepturile şi obligaţiile specifice ale părţilor

4.1 Drepturile specifice jucatorului
a) dreptul la indemnizatie de efort ,cu conditia participarii la toate antrnamentele si jocurile

echipei, in functie de randamentul dat la antrenamente, jocuri amicable si jocuri oficiale si in
functie de posibilitatile financiare ale clubului;

b) dreptul la prime/recompense pentru meciurile castigate in functie de esalonul valoric al
competitiei ;

c) dreptul la echipament sportive de prezentare, antrenament si de joc;
d) drepturile cuvenite in calitate de jucator de fotbal in conformitate cu normele interne si

internationale in vigoare .

4.2 Obligatiile specifice jucatorului
a) sa-si foloseasca intreaga capacitate fizica si intelectuala, precum si aptitudinile si talentul ,

in interesul si pentru apararea culorilor clubului;
b) sa respecte programul de pregatire condus de antrenor;
c) sa participle la antrenamente, stagii de pregatire, meciuri, la actiunile de reprezentare,

demonstrative si de publicitate avizate de catre conducerea clubului;
d) sa nu absenteze in mod nejustificat de la antrenamentele si activitatile cuprinse in

programul de pregatire sportiva;
e) sa pastreze confidentialitatea si secretul tehnicilor si metodelor de antrenament;
f) sa contribuie prin prestatia sa, la realizarea obiectivelor de performanta, stabilite de catre

conducerea clubului;
g) sa aiba o comportare decenta, demna si civilizata in toate imprjurarile, atat pe teren cat si

in afara acestuia, astfel incat sa nu aduca nici un fel de prejudiciu clubului si conducerii
acestuia precum si sportului romanesc;

h) sa nu lezeze , prin comportamentul sau , imaginea clubului sis a nu faca declaratii
defaimatoare la adresa clubului sau a membrilor acestuia;

i) sa foloseasca , sa pastreze si sa returneze in cele mai bune conditii , echipamentele
sportive puse la dispozitia sa de catre club pentru antrenamente, jocuri oficiale sau
prezentare;

j) sa manifeste respect pentru antrenorii altor echipe, oficiali , spectator si fata de orice
persoana cu care intra in contact in exercitarea activitatii sale sportive;

k) sa nu conteste, fara temei sau nejustificat, deciziile luate de antrenor si de catre
conducerea clubului in situatiile in care este sanctionat ca urmare a indeplinirii defectuase



sai a neindeplinirii obligatiilor pe care le are fata de club, fata de echipa sau care rezulta
din prezentul contract;

l) sa poarte echipamentul de antrenament, de joc sau de prezentare ale clubului, in actiunile
de publicitate si de prezentare, potrivit cerintelor si hotararilor conducerii clubului;

m) sa participle la actiunile de promovare a fotbalului, a numelui si imaginii clubului si a
membrilor acestuia;

n) sa acorde conducerii clubului dreptul asupra imaginii individuale sau de grup;
o) sa nu dea declaratii in mass- media decat cu permisiunea conducerii clubului;
p) sa respecte statutele , regulamentele, hotararile FRF si ale AJF Buzau ,precum si

regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara, hotararele si
deciziile clubului;

q) sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile de fair- paly in activitatea
sportivasi in raport cu toti cei implicati in activitatea de pregatire si competitionala;

r) sa raspunda pentru prejudiciile morale si material aduse clubului si conducerii acestiua
din culpa sa sau prin savarsirea de abateri de la normele eticii si deontologiei sportive;

s) sa suporte pe propria cheltuiala, orice sanctiune financiara primita din partea FRF/ AJF
Buzau, sau a clubului ;

t) sa nu paraseasca echipa de fotbal pentru a se transfera la o alta echipa, fara acordul scris
al clubului. In cazul in care se incalca aceasta obligatie, el nu va avea dret sa antreneze o
alta echipa, iar clubul are dreptul de a suspenda antrenorul in cauza, pe o perioada de 2
(doi) ani de la competitiile interne si international;

u) sa respecte sis a indeplineasca orice alte obligatii prevazute de legislatia sportive, de
normele interne ale clubului, de hotararile si/sau deciziile scrise sau verbale ale
coordonatorilor si ale conducatorului clubului sportiv.

V. Contraprestaţia activităţii sportive

a) Pentru activitatea sportiva desfasurata remuneratia stabilita este de ………………...
b) Bonificaţiile şi/sau penalizările se stabilesc în conformitate cu regulamentul

intern ………………………… şi sevor menţiona expres în anexa la prezentul contractul de
activitate sportivă.
c) Remuneratia prevazuta la lit.a) va fi achitata pana la data de 15 a lunii , pentru luna

anterioara .
d) Bonificatiile si/sau penalitatile prevazuta la lit.b) se vor achita/ incasa pana la data de 30 a
lunii dupa aprobarea cuantumului acestora de catre comitetul director al clubului.

VI. 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.



VII. Încetarea contractului
Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu convin prelungirea

acestuia;
b) prin acordul scris al părţilor;
c) forţa majoră, în condiţiile pct. VI din contract;
d) prin reziliere, după acordarea unui termen de înştiinţare de 15 zile calendaristice în situaţia

executării sau neexecutării culpabile şi/sau necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
e) prin denunţarea unilaterală, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 zile calendaristice înainte de

data la care se doreşte încetarea contractului;
f) în cazul în care participantul la activitatea sportivă este depistat pozitiv/sau refuză testul

anti-doping.

VIII. Alte clauze

a) Odata cu incheierea contractului de activitate sportiva , jucatorul consimte sa transfere in
mod exclusiv dreptul de publicitate si imagine …………………………….,

b) Dreptul de publicitate cuprinde:
- Difuzarea de catre club de fotografii, postere,filme, inregistrari video – individuale sau in

echipa- sub orice forma( secvente, jocuri integrale in orice mod – in direct sau in reluare)
cu societati publice sau private;

- Punerea la dispozitia clubului a semnaturii autografe sau in fascimil, pentru a putea fi
folosite in scop publicitar;

- Folosirea de catre jucator a altor modalitati de publicitate a personalitatii sale de jucator
de fotbal este permisa numai cu acordul prealabil in scris al conducerii clubului;

- Conducerea clubului poate retrage orcand, motivat, acordul pe care l-a dat in acest scop;
- Jucatorului ii este interzis sa poarte pe echipamentul sportiv de antrenament, de joc sau

de prezentare orice alta sigla , logo sau reclama alta decat cea a clubului sau sponsorului/
sponsorilor acestuia;

c) Prezentele clauze contractuale se completeaza cu cele cuprinse in Regulamentul de
ordine interioara al clubului pentru sectia de fotbal;

d) Nerespectarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în
culpă la plata de daune-interese.

IX. Soluţionarea litigiilor
Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea

prezentului contract sunt soluţionate de comisiile sportive interne şi/sau internaţionale, după caz,
şi/sau instanţele judecătoreşti competente material şi teritorial, potrivit legii.

X. Dispoziţii finale
a) 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 prevăzute la data încheierii
prezentului contract.
b) Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
c) Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
d) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia
confirmării în scris a primirii comunicării.

XI. Anexele la contract, după caz

Anexa cu Bonificatiile si/sau penalitatile dupa caz

Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi, ………….în 2 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
înregistrare, FRF/ AJF Buzau , în vederea realizării evidenţei sportivilor, pe ramurile de sport
corespunzătoare.

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

(data)

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

(localitatea)

……………………………………………………….,
prin reprezentant

Participant la activitatea sportivă,

.......................................................... .....................................................
_____________


