
CONTRACT CIVIL DE REMUNERARE 
A ACTIVITĂŢII ARBITRILOR 

 
ARTICOLUL 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. Beneficiarul:   , cu sediul 

în , Cod fiscal : , reprezentat legal prin 

  în calitate de , 

şi 
2. Prestatorul: _, CNP   , 
cu domiciliat în localitatea , str. , nr.     , bl. , sc.    , etaj 

           , ap.     , judeţ,  , posesor al actului de identitate seria/nr. , 
eliberat de , la data de , în calitate de arbitru , au convenit încheierea 
prezentului Contract, după cum urmează: 

 
ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului îl constituie remunerarea activităţii de arbitraj la jocurile care se dispută în cadrul unei competiţii 

organizată de FRF / LPF/AJF. 

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI 
(1) Prezentul contract se încheie pentru sezonul competiţional 2022- 2023. 

(2) Activitatea desfăşurată de arbitru are caracter ocazional, în funcţie de deciziile asupra delegărilor luate de către persoanele 
responsabile din cadrul CJA/AJF - CCA/FRF. 

ARTICOLUL 4 – REMUNERAŢIA ARBITRULUI 
(1) Clubul, beneficiar al activităţii de arbitraj, va achita indemnizaţia netă de lei, arbitrului , înainte de meci sau în 

maximum 1 oră după terminarea meciului. 

(2) Beneficiarului îi revine sarcina reținerii, declarării și achitării obligaţiilor legale privind contribuţiile şi impozi tul prevăzut de 
legislaţia în vigoare, privind persoanele fizice. 

ARTICOLUL 5 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

(1) Clubul se obligă să achite indemnizaţia netă de arbitraj , la termenul legal. 
(2) Arbitrul se obligă: 

• Să realizeze activitatea de arbitraj în condiţiile prevăzute de Statutul şi regulamentele FIFA, UEFA, FRF si AJF de  
regulamentele CCA/CJA, precum şi în conformitate cu Legile Jocului; 

• Să realizeze activitatea de arbitraj în condiţii de moralitate şi corectitudine; 

• Să raporteze orice încercare de fraudă venită din partea clubului sau a unei terţe persoane. 

(3) In exercitarea atributiilor sale, pentru toate aspectele ce tin de calitatea si modul de arbitraj, Arbitrul va da socoteala exclusiv 

CCA/CJA din cadrul FRF/AJF, partile semnatare ale prezentului contract convenind ca aceasta structura este unica abilitata 

sa aprecizeze calitatea si modul de exercitare a atributiilor de catre Arbitru. 

(4) In caz de litigiu intre parti se va apela la TAS a carui hotarare va fi irevocabila si executorie 
 

ARTICOLUL 6 – MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract poate fi modificat doar prin acordul scris al ambelor părţi. Dispoziţiile prezentului contract vor fi inte rpretate în 
înţelesul regulamentelor sportive în vigoare, modificarea acestora determinând modificarea modalităţii de interpretare a contractului. 

ARTICOLUL 7 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 

a) prin ajungerea la termen; 
b) prin consimţământul scris al ambelor părţi; 
c) prin denunţarea unilaterală a acestuia de către arbitru ori pierderea acestei calitati; 

 

Prezentul contract a fost încheiat la , astăzi , în două exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 

 
CLUB SPORTIV (Beneficiar) , ARBITRU (Prestator) 

 

 


