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CLUBUL ___________________________________ 
SEDIUL: ____________________________________ 
Cod fiscal: __________________________________ 

 
CONTRACT CIVIL DE REMUNERARE  

A  ACTIVITĂŢII  ARBITRILOR / OBSERVATORILOR 

               
ARTICOLUL 1 -  PĂRŢILE CONTRACTANTE 

1. Beneficiarul: Clubul  ___________________________________________________________,   cu sediul în  

_________________________________________________________,  Cod fiscal : _________________, reprezentat legal prin dl./d-

na______________________, în calitate de _______________________, denumit în continuare club 

şi 

2. Domnul / doamna ___________________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea 

____________________, str. ____________________________________, nr._____, bl.______, sc._____, etaj___, ap.___, sector / 

judeţ ____________________, posesor al actului de identitate _____, seria/nr.____________, eliberat de ______________, la data de 

____________; CNP ________________________________________, în calitate de arbitru / observator  

au convenit încheierea prezentului Contract, după cum urmează: 

ARTICOLUL 2 – OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul contractului  îl constituie prestarea activităţii de arbitraj/observare de catre arbitru/observator la jocul din cadrul etapei 

a ........ a campionatului ( Cupa Romaniei )............................................................. din data de ......... 

ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI 

(1) Prezentul contract se încheie pentru realizarea activităţii de arbitraj/observare si este valabil in ziua desfasurarii jocului cum 

este prevazut la art.2 

(2) Activitatea desfăşurată de arbitru / observator are caracter ocazional, în funcţie de deciziile asupra delegărilor luate de către 

persoanele responsabile din cadrul AJF Arad. 

ARTICOLUL 4 – REMUNERAŢIA ARBITRULUI / OBSERVATORULUI 

(1) Clubul, beneficiar al activităţii de arbitraj / observare, va achita indemnizaţia brută de ___________ lei, arbitrului / 

observatorului, înainte de meci sau în maximum 1 oră după terminarea meciului. 

(2) Clubul va declara ,va reţine şi va plati contributiile individuale de asigurari sociale ,de asigurari pentru somaj,precum si  

impozitul de 16% potrivit prevederlor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

ARTICOLUL 5 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

(1) Clubul  se obligă să achite indemnizaţia netă de arbitraj / observare, rezultată după calcularea şi reţinerea din indemnizaţia 

brută a contributiei individuale de asigurari sociale ,de asigurari pentru somaj,precum si impozitul pe venit de 16% prevederlor 

Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare  

(2) Arbitrul / observatorul se obligă: 

 Să realizeze activitatea de arbitraj / observare în condiţiile prevăzute de Statutul şi regulamentele FIFA, UEFA, FRF 

AJF Arad şi de regulamentele CCA, CJA  Arad precum şi în conformitate cu Legile Jocului; 

 Să realizeze activitatea de arbitraj / observare în condiţii de moralitate şi corectitudine; 

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

ARTICOLUL 6 – MODIFICAREA CONTRACTULUI 

Prezentul contract poate fi modificat doar prin acordul scris al ambelor părţi. Dispoziţiile prezentului contract vor fi interpretate 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 rezilierea acestuia ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către părţi; 

Prezentul contract a fost încheiat la __________________, astăzi _______________, în două exemplare, câte unul pentru fiecare 

parte. 

                 CLUB / ASOCIATIE                        ARBITRU / OBSERVATOR, 


