
 

AJF Sălaj 

CONTRACT 

DE  ACTIVITATE  SPORTIVA 

                                                     Nr.  ……………./……………………….  

 Incheiat si inregistrat cu nr.  ………………/……………………….. in Registrul Federatiei Romane 

de Fotbal/AJF Sălaj  

  

  I.      PARTILE CONTRACTULUI 

1. CLUBUL ………………………………………………………… - cu sediul      
…………………………………………………………………… avand CUI : ……………………….. si      
Certificatul de Identitate Sportiva nr……………din…………………, reprezentata legal prin domnul:         
……………………………… – in calitate de  ………………, denumita in prezentul contract : CLUB 

si 

2.  Participantul la activitatea sportiva domnul : 

…………………………………………………………………………….…   
domiciliat in loc……………………………………………………..,Str………………………………………… 
Nr……….. , bl……………, Sc………, Ap………, jud. …………………………..,  posesor al  CI  seria  ……… 
nr………………….,  eliberata de………………………………………………..la data  de 

……………………………………,  CNP :  …………………………………..  , Legitimatie sportiva, 
seria………… nr………………. din data …………………….emisa de Federatia Romana de Fotbal/ 
Asociația Județeană de Fotbal Braila , cont bancar RO ………………………………………. deschis la 
Banca …………………………………………….  avand calitatea de jucator si denumita in prezentul 
contract:  JUCATOR, 

am incheiat prezentul Contract de Activitate Sportiva, in urmatoarele conditii, asupra carora am convenit: 

 

          II.     OBIECTUL CONTRACTULUI 

1. Activitatea care urmeaza sa fie prestata: Activitate sportiva, prin practicarea jocului de Fotbal in               
antrenamente si competitii oficiale, pentru CLUB – jucătorul avand drept de joc, in schimbul unei renumeratii                
stabilite conform prezentului contract. 

2.  Remuneratia lunara, stabilita pentru prestatie:  Venitul de baza, lunar  -    este de : ….……………………. 
LEI      care va fi platita la data de : 15 ale lunii, pentru serviciile prestate in luna anterioara;  

3.   Alte  drepturi banesti:  

        a. Prima de instalare: _________________ lei, plătibilă până la data de _______  

        b. Prime de joc și prime de obiectiv, conform Regulamentul intern al  CLUBULUI.  

             Regulamentul Intern  - face parte integranta din Contractul de Activitate Sportiva. 

4. CLUBUL poate amana plata drepturilor financiare, dar nu mai mult de 30 zile, de la termenul de plata                    
stipulat in Contractul de Activitate Sportiva. 



 

  

 

   III.     DURATA CONTRACTULUI 

             Este pentru o perioada de  ( ani/ luni/zile)  : ………………………………. 

1. Perioada cuprinsa intre data de : ……………………….. = si data de :            

………………………………………….. = 

CLUBUL este în drept sa prelungeasca prezentul contract in aceleasi conditii pentru inca un sezon competitional,                
cu notificare prealabilă ajungerii la termen sau sa convina cu sportiva incetarea contractului inainte de termen 

 

             IV.    DREPTURILE SI OBLIGATIILE GENERALE ALE PARTILOR 

1.    Participantul la activitatea sportiva are, in principal urmatoarele drepturi: 

a) dreptul la remunerare pentru activitatea depusa ; 

b) dreptul la repaus periodic  (zilnic,saptamanal,anual) ; 

c) dreptul la securitate si sanatate in activitatea sportiva ; 

d) dreptul la control medical periodic. 

2. Participantului la activitatea sportiva ii revin,in principal, urmatoarele obligati : 

a) obligatia de a respecta regulile de disciplina stabilite de catre  club , prin Regulamentul Intern  ;  

b) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate stabilite de club ;  

c) obligatia de a respecta regulamentele clubului si cele prevazute de  F.R.F/AJF; 

d) obligatia de a participa la evenimentele sportive ale F.R.F/AJF ; 

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

f) obligatia de a respecta toate regulile antidopaj relevante in domeniu ;  

2.1. sa presteze servicii Fotbalistice, in conditiile si de calitatea ceruta de club prin participarea la                 
antrenamente si jocuri oficiale sau amicale,  precum si  la tot programul,  asa cum a fost stabilit de club; 

2.2. sa mentina un mod de viata sanatos si un standard ridicat al conditiei sale fizice, având obligaţia de a                     
se supune examinărilor şi tratamentelor medicale oricând clubul consideră necesar; 

2.3. sa se comporte in mod sportiv, fata de persoanele implicate in jocuri, antrenamente, si public, sa-si                  
insuseasca si sa respecte Legile Jocului si sa accepte deciziile luate de arbitrii jocurilor; 

2.4. sa respecte regulile disciplinare stabilite de club prin regulamentele proprii, precum si regulile               
disciplinare stabilite de F.R.F. Prin semnarea contractului sportivul declară că a luat la cunoștință de existența                
acestor statute și regulamente și nu se poate prevala de necunoașterea prevederilor acestora decât în cazul                
refuzului expres de a i se comunica, la solicitarea sa, din partea entității emitente sa-si apere cu loialitate si in                    
mod sportiv sansele; 

2.5. sa contribuie prin prestatia sa la realizarea obiectivelor de performanta stabilite de club, conform                
REGULAMENTULUI  INTERN ; 

2.6. sa se abtina de la participarea in alte activitati sportive, ori alte activitati potential periculoase, care nu                   
au fost aprobate in prealabil de CLUB, care include obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate                  



stabilite de structura sportivă și lege; sportivul se obligă să anunțe in timp util cazurile de                
imbolnavire,accidentare,etc care ar putea perturba activitatile aflate in desfasurare și să se supună oricăror              
investigații apreciate necesare de conducerea clubulu ; 

2.7. sa instinteze imediat CLUBUL cu privire la orice caz de imbolnavire sau accident, sa nu urmeze                  
nici un tratament fara informarea CLUBULUI, cu exceptia urgentelor medicale; 

2.8. să nu desfășoare activitate sportivă pentru o altă structură sportivă și să nu încheie cu o alta structura,                    
pe perioada de validitate a prezentei convenții, o alta conventie de activitate sportivă, promisiune sau contract                
individual de munca, precum si orice alte acte juridice cu terte persoane având acelasi obiect cu prezenta                 
conventie. In acest sens, se oblige sa instinteze imediat CLUBUL, in cazul in care JUCATORUL este contactat de                  
reprezentantii altor cluburi, pentru a nu-si apara corect sansele in meciul direct sau in alte meciuri cu alte echipe                   
din serie; 

         2.9.   JUCATORUL se obliga sa respecte Statutele, Regulamentele si Deciziile   - FRF/AJF; 

2.10. obligaţia de a participa la evenimentele sportive ale clubului, de natura antrenamentelor,              
cantonamentelor, jocurilor amicale și oficiale, evenimentelor promoționale, etc., potrivit programului stabilit de            
conducerea clubului. În acest sens, sportivul se obligă sa respecte cu strictete programul, principiile si regulile de                 
antrenament, cantonament, si alte manifestari care se inscriu in programul de pregatire al echipei pentru jocuri                
si competitii, precum si orice alte programe stabilite de CLUB, conform specificului activitatii sportive pe care o                 
desfasoara ; 

2.11. obligația de a purta doar echipamentul oficial al clubului in evenimentele publice, atat sportive cat si                  
nesportive ; 

2.12. obligația de a nu afecta imaginea, interesul, prestigiul și politica de comunicare publică a clubului, sub                  
sancțiunea unor penalități stabilite prin regulamentul intern. În acest sens, sportivul are obligația de a se abține de                  
la orice acțiune, declarație, poziție publică sau privată de natură a leza această obligație și de a obtine aprobarea                   
prealabilă a conducerii …................................ privind declaratiile, interviurile si/sau alte discutii, de asemenea            
continutul acestora  privind activitatile din club, echipele si sportivii componenti ai echipelor ; 

2.13. sa predea integral echipamentul primit de la CLUB la incetarea contractului, iar pentru cel pierdut sa                  
achite contravaloarea acestuia ; 

2.14. obligația de a nu face cunoscuta conventia sau oricare prevedere a acesteia unei terte persoane, in afara                   
acelor persoane implicate in executarea conventiei și organelor statale legal abilitate ; 

2.15. obligația de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada derulării                  
conventiei, in alt scop decât acela de a-si îndeplini obligatiile stabilite prin prezenta conventie, in cazul încălcării                 
acestor obligatii jucătorul urmând a fi sanctionat ; 

2.16. obligația de a discuta cu terte persoane despre activitatea clubului sau cea desfasurata de catre sportiv                  
in cadrul prezentului contract ; 

3. Structura sportiva are, in principal, urmatoarele obligatii : 

a) obligatia de a elibera la cerere, toate documentele care atesta calitatea de participant la activitatea               
sportiva ; 

b) obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale sportivilor; 

c) obligatia de a respecta toate regulile antidopaj relevante ale organismelor in domeniu; 

d) obligatia de a respecta regulamentele si statutul F.R.F/AJF ; 

         3.1.    sa  remunereze pe jucator pentru prestatia efectuata ; 

3.2. sa asigure JUCATORULUI materialele sportive, conditiile si facilitatile de instuire, participare la              
competii si refacere/recuperare la nivelul standardelor stabilite prin Hotararea …............................................. , in            
regulamentele FRF/AJF ori conform practicii comun acceptate; 



3.3. sa retina si sa vireze la bugetul de stat, impozitul si darile prevazute de lege pentru venitul, brut,                    
realizat de jucator; 

3.4. sa aduca la cunostiinta jucatorului ,orice intentie de revocare unilaterala a contractului prin               
instiintare scrisa, motivata cu 15 zile inainte; 

3.5. sa ramburseze JUCATORULUI, pe baza de documente justificative, sumele achitate de aceasta pentru               
acoperirea unor obligatii aflate in sarcina CLUBULUI expres acceptate de catre reprezentantii clubului; 

3.6. Jucatorul va beneficia ,din partea clubului, de o polita de asigurare pentru riscurile de accidentare,                 
survenite in cadrul procesului de pregatire si antrenament precum si in jocurile oficiale sau amicale, in conditiile                 
aratate de Federatia Romana de Fotbal; 

3.7.. sa programeze si sa trimita JUCATORULUI, de cel putin doua ori pe an, la contrlolul medico-sportiv                  
pentru obtinerea vizei medicale necesara participarii la competitii; 

3.8. sa asigure, prin personal medical specializat, asistenta medicala in timpul instruirii si competitiilor               
oficiale sau amicale, precum si primul ajutor, tratamentul de specialitate pentru recuperare a             
JUCATORULUI; 

  3.9.   sa respecte Statutele, Regulamentele si Hotararile  FRF/AJF. 

 

       V.   CONTRAPRESTATIA  ACTIVITATII  SPORTIVE  

    5.1.   Pentru activitatea depusă şi atingerea obiectivului propus, CLUBUL  - se obligă: 

            a.   să asigure participantului la competitia sportiva remuneratia negociata ; 

      b.   să asigure suplimentar, prime de joc in conditiile prevazute prin regulamentele interne ale 

CLUBULUI. 

       5.2.  Jucatorul va beneficia, de facilitati specifice desfășurării activității sportive în ...... și în deplasări 
potrivit normelor aprobate  si Regulamentelor interne. 

 

        VI.     FORTA  MAJORA 

1. Forta majora, astfel cum este definita de lege, exonereaza partile de raspundere, total sau partial,in               
cazul neexecutarii totale sau partiale, ori a executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a             
obligatiilor asumate prin prezentul contract de activitate sportiva. 

2. Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica cealalta parte in termen de 5 zile de la                   
aparitia cazului de forta majora si de a lua toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor                
lui, in caz contrar nebeneficiind de efectele exonerarii de raspundere ale acestuia. 

 

     VII.   INCETAREA   CONTRACTULUI 

             Prezentul Contract de Activitate Sportiva, inceteaza in urmatoarele cazuri: 

a) la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin 
prelungirea acestuia ; 

b) prin acordul scris al partilor; 

c) forta majora,in conditiile pct.VI din contract; 



d) prin reziliere, dupa acordarea unui termen de instiintare de 15 zile calendaristice in 
situatia executarii sau neexecutarii culpabile si / sau necorespunzatoare a obligatiilor 
contractuale; 

e) prin denuntare unilaterala de catre club, cu notificarea celeilalte parti cu 15 zile 
calendaristice inainte de la data care se doreste incetarea cotractului ; 

f) in cazul in care participantul la activitatea sportiva este depistat pozitiv sau refuza testul 
anti - doping; 

g)     In conformitate cu hotatarea organelor de jurisdictie ale F.R.Fotbal 

h) in situatia in care starea fizica a sportivului nu permite desfasurarea activitatii sportive 
de performanta, din motive neimputabile CLUBULUI 

VIII.  ALTE CLAUZE 

a) nerespecterea clauzelor contractuale de catre oricare dintre parti  atrage obigarea 
celui in culpa la plata de daune-interese ; 

b) Drepturile şi obligaţiile generale ale părţilor se vor completa cu drepturile şi obligaţiile 
părţilor luându-se în considerare cele prevăzute prin regulamentul intern al structurii 
sportive şi vor face parte integrantă din contract ; 

c) Având în vedere prevederile lit. f din Anexa la Legea nr. 69/2000 a educației fizice și 
sportului, obligația de plată a impozitelor și contribuțiilor aferente drepturilor bănești 
incumbă exclusiv sportivului ; 

d) Denuntarea unilaterala a contractului poate interveni numai in conditiile in care jucatorul a             
fost instiintata in scris, cu 15 zile inainte ; 

e) Contractul produce efecte doar în măsura și în limitele de cheltuieli ce vor fi aprobate de                
........................................... în conformitate cu prevederile art. 67 ind 1 alin. 3 din Legea             
educatiei fizice si sportului și intra in vigoare dupa efectuarea controlului medical de catre              
jucator si declararea acestuia = APT = din punct de vedere medical pentru             
desfasurarea activitatii sportive de performanta; in caz contrar - contractul -           
devenind , NUL de drept – clubul neavand nici un fel de obligatie materiala sau morala fata                 
de sportiv, in aceasta situatie.  

 

        IX.   SOLUTIONAREA  LITIGIILOR 

1. Conflictele in legatura cu incheierea ,executarea , modificarea, suspendarea sau incetarea           
pezentului contract sunt solutionate de comisiile sportive interne sau international,dupa caz           
sau instantele judecatoresti competente material si teritorial,potrivit legii 

2. Litigiile nascute din executarea prezentului contract  se solutioneaza in urmatoarea ordine procedurala: 

                                       *   pe cale amiabila; 

                                       *   prin aducerea litigiului in fata organelor de jurisdictie ale  F.R.F/AJF; 

                                       *   solutionarea de catre instantele de drept comun; 

          3.  In cazul in care s-a ales calea jurisdictiei sportive, dupa judecarea cauzei de catre Comisia de   Disciplina 
si  
               Comisia de Apel, partea nemultumita poate ataca hotararea cu Recurs.  

 

           X.   DREPTURILE DE IMAGINE 



1. CLUBUL si JUCATORUL sunt de acord ca drepturile de imagine și publicitate aparțin exlcusiv CLUBULUI,               
care le poate exploata sau cesiona catre terti sau catre sportiv. 

2. CLUBUL deține exlusivitatea dreptului asupra imaginii de grup, statică si in miscare a acesteia, inclusiv a                
JUCATORULUI in echipament de joc, la antrenament si de reprezentare cand participa la competiții in               
numele CLUBULUI. 

 

             XI.    TRANSFERUL  JUCATORULUI 

Tranferul JUCATORULUI la un alt club, se face conform regulamentelor FRF/AJF in vigoare, prezentul               
contract urmand să fie suspendat in cazul unui transfer temporar ( imprumut) sau incetat cand acesta este                 
definitiv. 

 

             XII.    DISCIPLINA  

1. CLUBUL stabilește, prin Regulamentul Intern, regulile disciplinare interne, sancțiunile corespunzatoare și           
procedurile aplicabile, cărora JUCATORUL trebuie să i se supună.  

  

2. Încalcarea de către JUCĂTOR a obligațiilor asumate in prezentul contract, Regulamentele interne ale             
CLUBULUI si sectiei sportive si federatiei nationale si europene, da dreptul CLUBULUI sa aplice sancțiuni               
dispiplinare, potrivit regulilor interne. 

 

                       XIII.    ANTI-DOPING 

1. CLUBUL si JUCATORUL convin sa se conformeze tuturor regulilor anti-doping stabilite de            
organismele sportive; 

2. Dopingul consta in folosirea substantelor cuprinse in lista substantelor interzise si in folosirea             
metodelor interzise inscrise pe lista de doping; 

3. Dopingul este interzis. Oricine administreaza substante ilegale sau incurajeaza dopingul in oricare            
mod va fi deferit Comisiei de Disciplina a FRF/AJF, ori organizatiilor internationale de profil, dupa caz; 

4. CLUBUL isi rezerva dreptul de a lua orice masuri impotriva JUCATORULUI, gasit vinovat de practici               
dopante, orice caz de dopaj fiind tratat in mod individual. 

 

                       XIV.        MODIFICAREA CONTRACTULUI  

Modificarea oricarei clauze, a prezentului contract, se poate face prin acordul partilor consemnat sub               
forma unor acte aditionale la contract, ori prin conformare de drept la prevederile actelor normative locale sau                 
nationale incidente. 

 

                     XV.       REGLEMENTARI APLICABILE 

1. Reglementarile fotbalistice aplicabile acestui contract sunt Regulamentele Interne ale CLUBULUI ,           
Statutele, Regulamentele si Deciziile  FRF ; 

2. CLUBUL si JUCATORUL trebuie sa se conformeze Statutelor, Regulamentelor si Deciziilor F.R.F/AJF,            
acestea fiind o parte integranta a prezentului contract si pe care partile, prin semnatura lor, le                
accepta ca fiind obligatorii ; 



3. Acestui contract i se aplica deopotriva Legea nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                       XVI.     DISPOZITII FINALE  

1. Partile contractante au dreptul ,pe durata indeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea             
clauzelor prin Act Aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele             
legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii prezentului contract. 

2. Limba care guverneaza prezentul contract este limba Romana. 

3.  Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania . 

4. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,trebuie sa fie transmisa             
in scris. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, fax ,sau e-mail cu conditia confirmarii in                  
scris a primirii comunicarii. 

5. Prevederile prezentului contract sunt confidentiale, cu exceptia celor privind data semnarii si             
perioada de valabilitate; 

6. Faptul ca una sau mai multe clauze nu sunt valabile, nu conduce la invalidarea celorlalte clauze ale                  
contractului; 

7. Orice amendamente, completari sau stersaturi la prezentul contract sunt valabile numai daca sunt              
facute in scris si semnate de ambele parti; 

8. In situatia in care jucatorul refuza sa isi respecte contractul pana la sfarsitul perioadei contractuale,                
absentand de la procesul de pregatire sau meciuri oficiale, ori daca paraseste nejustificat echipa –               
va fi suspendat de club pana la  finalul  contractului. 

9. In cazul indisponibilitatii jucatorului, din motive medicale survenite in cadrul activitatii desfasurate             
in interesul clubului (accidentari sau imbolnaviri) timp de peste 60 de zile, in perioada urmatoare de                
inactivitate jucatorul va incasa 75% din venitul de baza lunar negociat , pana la revenirea in                
activitate.  ( revenirea la antrenamente si jocuri oficiale – dupa acordul scris, dat de medic). 

10. Contractul dintre club si jucator poate fi reziliat si in situatia concedierii sportivului fara preaviz               
prealabil, pentru un motiv grav comis de jucatoar; precum si printr-o clauza de anulare, stabilita in                
scris separat, semnata de ambele parti  ( act aditional la contract). 

11.  Jucatorul, semneaza, prezentul Contract de Activitate Sportiva, fara a fi asistata  de impresar. 

12. Prezentul Contract de Activitate Sportiva, s-a incheiat in conformitate cu legile in vigoare din               
Romania, precum si a normativelor si reglementarilor elaborate de forurile de specialitate - F.R.F. 

13. Prezentul Contract de Activitate Sportiva a fost incheiat azi ……………………………………           
in 3( trei) exemplare , originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta si contine 8 (opt)                
pagini. 

14. Cate o copie a prezentului contract va fi transmisa, in termen de 48 de ore de la semnare si                    
inregistrare catre F.R.F/AJF, in vederea realizarii evidentei sportivelor. 

 

 

Data :     …………………………………  

              Localitatea :  …………………………..  

 

         *   STRUCTURA  SPORTIVA  *  Participant  la activitatea sportiva  



…………………………………………………… 
…………………………………………………………. 

 

                Compartiment- Juridic  


