
     

 

  

CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ 

Încheiat si înregistrat cu nr.      / 

 

I. Părtile contractului 

Asociația Județeană de Fotbal Dolj cu sediul în Craiova,str. Gh.Doja , nr. 2 , judetul Dolj, având 

C.I.F./CUI 4553755, cont bancar RO87UGBI0000322014726RON deschis la GarantiBank  , legal 

reprezentată de dl. STĂNESCU HORAȚIU în calitate de PREȘEDINTE                                       

si 

       Participantul la activitatea sportivă–domnul …………………………………………..   domiciliat în 

localitatea …………………..  ,  str. ……………………  ,  nr….    , bl. … , sc.   , et.   , ap.   ,  judetul  …… ,  

posesor al cărtii de identitate seria …… nr………..  , eliberată de ………………..  ,  la data de ………,  

CNP ……………………………                             , 

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

II. Obiectul contractului este prestarea de activitati sportive de arbitraj/observare competitii fotbal în schimbul 

unei renumeratii lunare  stabilite conform Hotararii Comitetului Executiv din data de 10.08.2018.                     . 

III. Durata contractului este pe o perioada de 1 an, între data 01 aprilie 2021  si data de 30 iunie 2021.                        

IV. Drepturi si obligatii generale ale părtilor 

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 si sănătate în activitatea sportivă; 

d) dreptul la control medical periodic. 

2. Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligatii: 

a) obligatia de a respecta regulile de disciplină stabilite de către A.J.F.Dolj prin regulamentul intern; 

b) obligatia de a respecta măsurile de securitate si sănătate stabilite de A.J.F.Dolj; 

c) obligatia de a respecta regulamentele A.J.F.Dolj si cele prevăzute de federatia sportivă natională pe ramura 

de fotbal; 

d) obligatia de a participa la evenimentele sportive ale A.J.F.Dolj cu care a încheiat prezentul contract; 

e) obligatia de a se supune examinărilor si tratamentelor medicale periodice; 

f) obligatia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu. 

3. Asociatia Judeteana de Fotbal Dolj  are, în principal, următoarele obligatii: 

a) obligatia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de participant la activitatea sportivă a 

solicitantului; 

b) obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la activitatea sportivă; 

c) obligatia de a respecta regulamentele si statutele federatiilor sportive si legislatia în vigoare. 



V. Contraprestatia activitătii sportive 

a) Se vor preciza drepturile negociate de părti, care pot consta în bani. 

VI. Forta majoră 

1. Forta majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părtile de răspundere, total sau partial, în cazul 

neexecutării totale sau partiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligatiilor asumate prin 

prezentul contract de activitate sportivă. 

2. Partea care invocă forta majoră are obligatia de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la aparitia 

cazului de fortă majoră si de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor 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 părtile nu convin prelungirea acestuia; 

b) prin acordul scris al părtilor; 

c) forta majoră, în conditiile pct. VI din contract; 

d)  în cazul în care participantul la activitatea sportivă este depistat pozitiv/sau refuză testul anti-doping. 

VIII. Alte clauze 

a) . . . . . . . . . . . . … 

b) Nerespectarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părti atrage obligarea celui în culpă la plata de 

daune-interese. 

IX. Solutionarea litigiilor 

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract 

sunt solutionate de comisiile sportive interne si/sau internationale, după caz, iar dupa aceea de instantele 

judecătoresti competente material si teritorial, potrivit legii. 

X. Dispozitii finale 

a) Părtile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor 

acestuia prin act aditional numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezează interesele legitime ale 

acestora si 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 părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

Comunicările între părti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia confirmării în scris a primirii 

comunicării. 

XI. Anexele la contract, după caz. 

- Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi 01.04.2021  în 2 (doua) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte contractantă. 
    

  Reprezentant/Presedinte A.J.F.Dolj 

        STĂNESCU HORAȚIU 

Participant la activitatea sportivă, 

…………… ……………………. 

 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgmzq/ordinul-nr-631-890-2017-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-activitate-sportiva?pidp=200687251&d=2017-07-26#p-200687251

