ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL GIURGIU
Strada 1Decembrie 1918 P.T.51,
tel/fax: 0246/216787, e-mail: ajf.giurgiu@frf.ro
www.ajfgiurgiu.ro

CONVENTIE CIVILA
A JUCĂTORULUI DE FOTBAL
Nr. înregistrare la club/data:.....................................................
Nr. înregistrare la FRF/LPF/AJF: ..........................................
1. PĂRŢILE
Prezenta conventie a fost încheiata în 4 exemplare originale, la data de .......................... , în
localitatea ................................. , între:
CLUBUL
.........................................................................,
cu
sediul
în
............................................................................., cu CIS Nr........................ din data de
.........................,
reprezentat
de
...................................................,
în
calitate
de
........................................., cu domiciliul în .......................................................................................,
denumit în continuare CLUBUL,
şi
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 JUCĂTORUL
.............................................................................................................................................................

2. DURATA
Părţile au convenit ca acesta conventie să fie valabil pe perioada ............................ ...............................
Părţile pot, de comun acord, să prelungească prezenta conventie sau să convină încetarea acesteia
înainte de termen. Rezilierea unilaterală a conventiei poate interveni numai în condiţiile stabilite
de reglementările FIFA/UEFA/FRF.
La încheierea/negocierea conventiei a participat .........................................................................
(numele, prenumele şi calitatea persoanei: părinte/tutore legal al minorului, reprezentantul legal al jucătorului,
agentul de jucători, translatorul)

3. OBIECTUL
Orice anexă sau act adiţional la prezenta conventia este valabilă (valabil) numai dacă este
semnată (semnat) de părţi, înregistrată (înregistrat) la FRF/LPF/AJF şi se referă la contract.
Prezenta conventie este/nu este însoţit de o anexă (care cuprinde ............ pagini).
4. LOCUL DE MUNCĂ/ACTIVITATE
Activitatea se desfăşoară la sediul CLUBULUI sau în alte localităţi stabilite conform programului
de instruire şi competiţional aprobat de conducerea CLUBULUI.

5. CONDIŢII DE MUNCĂ
Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, facilităţile. Materialele, aparatura
şi echipamentele necesare fiind asigurate de CLUB, astfel cum se prevede în prezenta conventie
precum şi în Regulamentele FRF.
6. DURATA MUNCII
6.1. O normă întreagă, durata muncii fiind de .....................ore/zi, respectiv ..................
ore/săptămână. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:
.............................................................................................................................................................
6.2. O fracţiune de normă de .....................ore/zi, respectiv .................... ore/săptămână.
6.3. Programul de lucru se poate modifica în condiţiile stabilite prin Regulamentul de Ordine
Interioară/Contractul Colectiv de Muncă aplicabil.
7. SALARIUL
7.1. Salariul de bază brut este de ..........................lei, respectiv ..................... lei/oră.
7.2. Alte drepturi ale jucătorului: ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................
7.3. Salariul se plăteşte la data de: .................................................................................
7.4.
Clauze
privind
îndeplinirea
obiectivului:
.....................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

8. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
CLUBUL se obligă să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii şi să asigure
permanent pentru jucători, următoarele:
a) echipament pentru antrenamente, jocuri şi reprezentare, precum şi materiale sportive
conform Regulamentului de Ordine Interioară al CLUBULUI şi normelor FRF;
b) amenajarea ergonomică a locurilor în care îşi desfăşoară activitatea JUCĂTORUL,
conform normelor şi regulamentelor FRF;
c) amenajarea corespunzătoare a anexelor sociale: vestiare, băi, grupuri sanitare, grupuri de
refacere/recuperare, săli de odihnă şi relaxare, săli de mese etc.;
d) materiale igienico-sanitare necesare menţinerii curăţeniei şi igienei la locurile în care se
desfăşoară antrenamentele, jocurile oficiale şi amicale;
e) alimentaţie specifică sportului de performanţă, în perioadele de cantonament, în vederea
susţinerii eforturilor psiho-motrice specifice fotbalului;
f) toate măsurile pentru ca bazele sportive în care au loc pregătirea şi jocurile să prezinte
condiţii de securitate deplină.
9. TRANSFERUL JUCĂTORULUI
Transferul, temporar sau definitiv, al JUCĂTORULUI la un alt club se face conform
regulamentelor FRF în vigoare, conventia civila urmând să fie suspendata sau reziliata, după caz.
10. 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) CLUBUL stabileşte aceste reguli şi proceduri, ca şi sancţiunile şi penalităţile, în conformitate
cu practica şi standardele obişnuite, pe niveluri competiţionale sau/şi, după caz, cu reglementările
FRF/LPF/AJF.
c) 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.
11. ANTI-DOPING
a) CLUBUL şi JUCĂTORUL convin să se conformeze tuturor reglementărilor anti-doping
stabilite de organismele sportive;
b) Dopingul constă în folosirea substanţelor cuprinse în lista substanţelor interzise şi în folosirea
metodelor interzise înscrise pe lista de doping;
c) Dopingul este interzis. Oricine administrează substanţe ilegale sau încurajează dopingul în
oricare mod va fi deferit Comisiei de Disciplină a FRF/AJF ori organizaţiilor internaţionale de
profil, după caz;
d) CLUBUL îşi rezervă dreptul de a lua orice măsuri împotriva JUCĂTORULUI găsit vinovat de
practici dopante, orice caz de dopaj fiind tratat în mod individual.

12. LITIGII CONTRACTUALE
12.1. Orice litigii privind executarea necorespunzătoare ori ne-executarea obligaţiilor asumate de
părţi prin prezentei conventii 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.
12.2. În cazul în care s-a ales calea jurisdicţiei sportive, după judecarea cauzei de către
CSJ/Camera de Soluţionare a Litigiilor/Comisia de Apel, partea nemulţumită poate ataca
hotărârea cu recurs la CAF.
13. REGLEMENTĂRI APLICABILE
13.1. Reglementările fotbalistice aplicabile acestei conventii sunt statutele, regulamentele şi
deciziile FIFA, UEFA, FRF sau LPF, după caz.
13.2. CLUBUL şi JUCĂTORUL trebuie să se conformeze statutelor, regulamentelor şi deciziilor
FIFA, UEFA, FRF/AJF/LPF, în această ordine, acestea fiind o parte integrantă a prezentei
conventii şi pe care părţile, prin semnătura lor, le acceptă ca fiind obligatorii.
13.3. CLUBUL şi JUCĂTORUL sunt încunoştiinţaţi atunci când reglementările fotbalistice
menţionate mai sus se modifică.
Reprezentantul CLUBULUI

JUCĂTORUL

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

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

(numele şi prenumele)
.........................................................
(semnătura)

(numele şi prenumele)
................................................................
(semnătura)

PĂRINTE (TUTORE, AGENT)
.................................................................
(numeleşiprenumele)
................................................................
(semnătura)

