
 

 

CONTRACT DE FURNIZARE/PRESTARE SERVICII 

Privind activitatea fotbalistului profesionist 

 

Nr. înregistrare la club/data:          _________________________________ 

                                                                                                             

Nr. înregistrare la FRF/LPF/AJF:  _________________________________ 

 

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract a fost încheiat în 4 exemplare originale, la data de .............................................., în localitatea 

_________________________, între: 

CLUBUL / ASOCIATIA ____________________________________________________________________cu sediul în 

________________________________________________,cu CIS  nr. _________din data de________________,reprezentat 

de _____________________________________, în calitate de _____________________________________, cu domiciliul 

__________________________________________________________________, posesor al Cărţii de Identitate seria _____ 

nr._____________,  eliberată  de  SPCLEP___________________, CNP ____________________________,denumit în 

continuare CLUBUL, 

si  JUCĂTORUL ..............................................................................., de naţionalitate ....................................., fiul lui 

................................... şi .............................., născut la data de ............................................, în judeţul ...........................................,        

cu domiciliul la adresa şi reşedinţa la adresa.................................................................................................., posesor al Cărţii de 

Identitate  seria ........ nr. ............................,  eliberată  de  Poliţia ....................................,CNP ......................................................, 

denumit în continuare JUCATORUL 

 

2. DURATA CONTRACTULUI 

2.1.Prezentul contract se incheie pe o perioada determinata,cuprinsa intre.....................................si.............................................in 

conformitate cu dispozitiile legale, statutare si regulamentare in materie. 

2.2.Durata contractului poate fi modificata in conformitate cu prevederile Codului Civil si al RSTJ. 

2.3..Părţile pot, de comun acord, să prelungească prezentul contract sau să convină încetarea acestuia înainte de termen. 

Rezilierea unilaterală a contractului poate interveni numai în condiţiile stabilite de reglementările FIFA/UEFA/FRF. 

3. OBIECTUL 

3.1 Serviciile care urmeaza sa fie prestate sunt cele de fotbalist profesionist concretizate in participarea la antrenamente , 

competitii oficiale si amicale de fotbal organizate pentru echipa de seniori. 

3.2.Orice anexă sau act adiţional la prezentul contract este valabilă (valabil) numai dacă este semnată (semnat) de părţi, 

înregistrată (înregistrat) la FRF/AJF şi se referă la contract. Prezentul CONTRACT nu este însoţit de o anexă.  

4. FELUL ACTIVITĂŢII 

4.1. Funcţia/Meseria: FOTBALIST, conform Clasificării Ocupaţiilor din România, cod 347504, dispoziţiilor Legii educaţiei 

fizice şi sportului, Nr. 69/2000. Statutelor şi Regulamentelor FIFA/UEFA/FRF. 

4.2.Prin drepturile şi obligaţiile corelative cărora le dă naştere, prezentul contract este guvernat de legislaţia privind 

dreptul civil în vigoare, şi de Statutele şi Regulamentele FIFA/UEFA/FRF. 
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5.DURATA ACTIVITATII 

5.1. O fracţiune de normă de 2(doua) ore/zi 

5.2 Programul de lucru se poate modifica în condiţiile stabilite prin Regulamentul de Ordine Interioară/Contractul Colectiv de 

Muncă aplicabil. 

6. SALARIUL– JUCATORUL beneficiaza de urmatoarele drepturi: 

6.1.Onorariul lunar este de ......................(..............................................).lei/net  

6.2. Alte drepturi ale jucătorului:_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

6.3.Drepturile financiare se plătesc la data de: 30 ale fiecarei luni 

6.4.Clauze privind îndeplinirea obiectivului: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7. DISCIPLINA 

a) CLUBUL stabileşte, prin Regulamentul de Ordine Interioară, regulile disciplinare interne, sancţiunile corespunzătoare şi 

procedurile aplicabile, căror JUCĂTORUL trebuie să i se supună. CLUBUL are obligaţia să prezinte JUCĂTORULUI 

Regulamentul de Ordine Interioară şi să-i explice acestuia regulile. 

b) Dacă JUCĂTORUL încalcă oricare din obligaţiile asumate potrivit acestei conventii, CLUBUL poate aplica sancţiuni în 

funcţie de gravitatea abaterii, în concordanţă cu Regulamentul de Ordine Interioară al CLUBULUI şi cu reglementările 

FRF/LPF/AJF în materie. 

8. LITIGII CONTRACTUALE 

8.1.Orice litigii privind executarea necorespunzătoare ori ne-executarea obligaţiilor asumate de părţi prin prezentul contract se 

soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care o astfel de soluţionare nu este posibilă, părţile au dreptul de a se adresa 

organismelor cu atribuţii jurisdicţionale ale FRF/AJF, în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentelor FRF/AJF, sau 

să îl supună soluţionării de către instanţele de drept comun. 

9.NOTIFICARI 

9.1. Orice notificare trimisa de oricare dintre Parti celeilalte Parti va fi considerata ca fiind primita daca va fi inmȃnata acesteia 

la adresele indicate mai sus. 

9.2. Daca o astfel de notificare se face prin posta, aceasta se va face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si va fi 

considerata primita la data la care expeditorul primeste confirmarea de primire cu data si stampila destinatarului.Daca 

notificarea se va face prin fax, aceasta va fi considerata ca primita de catre Partea care este notificata in ziua lucratoare imediat 

urmatoare datei transmisiei. 

9.3. Orice notificari intre Parti vor fi facute la urmatoarele adrese 

9.3.1. Pentru CLUB/ASOCIATIE________________________________________________________________________ 

9.3.2. Pentru JUCATOR:______________________________________________________________________________ 

10.LEGEA APLICABILA 

10.1.  Legea aplicabila este legea romȃna; 

10.2. Prezenta conventie va fi considerata ca fiind semnata in Romȃnia si toate disputele , controversele si neintelegeril ce  

decurg din/sau in legatura cu prezenta conventie vor fi guvernate, interpretate, intelese si rezolvate in conformitate cu legislatia 

romana in vigoare, precum si cu statutele si regulamentele sportive. 

10.3. Raspunderea contractuala, stabilirea daunelor si a penalitatilor sunt reglementate de legea civila, statutele si regulamentele 

sportive, precum si anexele la prezenta conventie. 
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11.EXCLUSIVITATE SI CONFIDENTIALITATE 

  11.1.JUCATORUL nu poate incheia cu alta structura sportiva pentru aceeasi peioada de timp o alta conventie 

civila sau contract individual de munca, precum si orice alte acte juridice cu terte persoane avand acelasi obiect cu prezenta  

conventie civila. 

11.2.JUCATORUL nu are dreptul, fara acordul scris al CLUBULUI/ASOCIATIEI_________________________________: 

a) de a face cunoscut contractul sau oricare alta prevedere a acesteia unei terte persoane, in afara celor implicate in executarea 

conventiei. 

b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada derularii conventiei, in alt scop decȃt acela 

de a-si indeplini obligatiile stabilite prin prezenta conventie. 

 11.3.Dezvaluirile oricarei informatii se va face numai cu acordul CLUBULUI/ASOCIATIEI___________________________. 

 11.4.Prezenta clauza este valabila pe toata perioada de derulare a contractului, chiar si in cazul in care acesta este suspendat si 

se va intinde si dupa incetarea contractului timp de 3 ani. 

  11.5. CLUBUL/ASOCIATIA___________________________ se obliga sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter 

personalale JUCATORULUI. 

12.DISPOZIŢII FINALE 

 12.1.Clauza de mobilitate – Partile convin ca in considerarea activitatilor pe care urmeaza sa le desfasoare JUCATORUL, 

executarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din prezenta conventie sa nu se realizeze intr-un loc stabil.In acest sens, 

JUCATORUL va respecta intocmai ROI.    

12.2 Prevederile prezentului contract sunt confidenţiale, cu excepţia celor privind data semnării şi perioada de valabilitate; 

 12.3. Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezenta conventie produce efecte numai cu acordul dat 

in scris de cele doua Parti, prin act aditional la conventie. 

12.4. La negocierea, incheierea sau modificarea prezentei conventii, oricare dintre parti poate fi asistata de catre terti, conform 

propriei optiuni, cu respectarea confidentialitatii prevazute la art.17 in conformitate cu prevederile R.S.T.J. 

 12.5.Faptul ca CLUBUL/ASOCIATIA___________________________ nu insista asupra executarii ad literam a acestui 

contract sau nu reuseste sa valorifice oricare din optiunile pe care le are in conformitate cu prezentul contract si anexe, nu vor fi 

considerate ca o renuntare la drepturile oferite de prezenul contract. 

12.6.Transferul, temporar sau definitiv, al JUCĂTORULUI la un alt club se face conform regulamentelor FRF/AJF  în vigoare, 

contractul urmând să fie suspendat sau reziliat, după caz, iar JUCATORUL nu va beneficia de nici un drept prevazut in 

prezentul contract si anexele sale) 

 12.7.Prin prezenta,JUCATORUL declara ca a luat la cunostinta, fiind informat complet, corect si precis asupra prevederilor 

contractului, precum si a dispozitiilor Regulamentului Intern (ROI). 

 12.8. Prezenta conventie s-a semnat în 4 exemplare care se înregistrează, prin grija CLUBULUI, la FRF/LPF/AJF, după caz, 

respectiv la ITM/Administraţia Financiară, după caz, la care se păstrează câte un exemplar în evidenţă. Celelalte două 

exemplare se distribuie JUCĂTORULUI şi CLUBULUI. 

                  Subsemnatul ........................................................................, declar pe proprie raspundere ca imi asum intreaga 

responsabilitate pentru semnarea acestei conventii, pe care mi-am negociat-o. 

            BENEFICIAR                                                                                        PRESTATOR                                         

CLUBUL/ASOCIATIA____________________________                                                 JUCATOR                              

               Presedinte                                                                                                         (numele şi prenumele) 

___________________________                                                                           __________________________                                                                                                                                                                                                                                     

      (numele şi prenumele)          

                                                                                                                        

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

          (semnătura)                                                                                                                    (semnătura) 

3. 


