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Anexa nr. 9 
 

 

CONTRACT Nr.  ….................. 
 
 

Data: ............................... 
 
Clubul sportiv: ....................................................................................................................................... cu sediul în  
strada ................................................................... nr. ............... localitatea ............................................................... 
judeţul/sectorul ......................................... cu certificatul de identitate sportivă nr. ................................... 
cod fiscal ................................................. reprezentată de ..................................................................................... 
în calitate de .............................................................., denumit în continuare ANGAJATOR,  
 
şi:  
 
Sportivul: ............................................................................................ domiciliat în .................................................  
născut la data .......................................... B.I./C.I. seria ............. nr. ....................................................................... 
eliberat la data  ........................................... de  ..........................................................................................................  
de naţionalitate ......................................................... posesor al licentei nr. ...................................................... 
eliberată de ................................................. denumit continuare SPORTIV. 

 
Art. 1 Prezentul contract se încheie în vederea reglementării raporturilor juridice dintre 
Clubul Sportiv .......................................................................................................................................................... 
şi sportivul   ............................................................................................................  cu privire la activitatea de  
performanţă în cadrul sectiei de triatlon, conform Regulamentului Federaţiei Române de 
Triatlon şi al ITU.  
Ambele părţi semnatare sunt de acord cu toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acest 
contract.   
Prezentul contract se întocmeşte în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi unul 
pentru Federaţia Română de Triatlon.  
 
Art. 2 Durata contractului este de .......... ani cu incepere de la data .............................. şi se încheie 
la data de ............................................ Fiecare parte va notifica celeilalte părţi în scris, cu 30 de zile 
înainte, orice modificare a prezentului contract. O copie după această notificare va fi 
transmisă şi Federaţiei Române de Triatlon. Prelungirea prezentului contract se face cu 
acordul ambelor părţi.  
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Art. 3 Remuneraţia (opţional) 
Sportivul are dreptul la o suma anuală, denumită indemnizaţie, care va fi plătită de angajator. 
Dacă sportivul este suspendat acesta nu mai primeşte indemnizaţia pe perioada suspendării. 
În cazul în care sportivul este sancţionat financiar pentru incălcarea regulamentului la 
concursurile interne sau internaţionale, amenda este suportată de sportiv. 
   
Art. 4 Angajatorul poate acorda bonusuri pentru rezultatele obţinute la concursuri, conform 
anexelor la prezentul contract.  
 
Art. 5 Premiile câştigate de sportiv la competiţii aparţin sportivului.  
 
Art. 6 Drepurile de imagine şi publicitate vor fi negociate procentual cu clubul.  
(conform anexei la prezentul contract).   
 
Art. 7 Obligaţiile părţilor:  

• Obligaţiile sportivului:  

a. Sportivul, pe toată durata contractului nu va putea favoriza sau furniza informaţii 
altei echipe;  
b. Nu va face reclamă pentru.alt sponsor fără acordul clubului;  
c. Participarea sportivului la competiţii interne şi internaţionale se va face cu acordul 
clubului iar participarea la alte probe se va face cu acordul ambelor părţi;  
d. Prin participare şi comportament sportivul nu va prejudicia imaginea clubului şi a 
partenerilor acestuia;  
e. Se acceptă abandonul în concurs al sportivului numai în situaţii excepţionale, pe 
motive medicale sau defecţiuni tehnice care nu mai permit continuarea concursului;  
f. Sportivul va participa la antrenamente şi perioade de pregătire (cantonamente) 
conform programului întocmit de antrenorul clubului;   
g. Sportivului îi este interzisă utilizarea de substanţe dopante interzise de lege, este 
responsabil de existenţa sau depistarea substanţelor interzise în organismul său.  

• Obligaţiile clubului:  

a. Clubul va permite participarea sportivului la echipa natională (pregătire şi 
competiţii), la solicitarea federaţiei, unde se va supune drepturilor şi obligatiilor ce 
decurg prin selecţionarea la lotul naţional;  
b. Angajatorul va asigura sportivului condiţii de transport, antrenament şi participare la 
competiţii, alimentaţie şi condiţii de cazare  care să nu afecteze capacităţile de 
performanţă ale sportivului;  
c. Angajatorul va asigura medicamentaţie, vitamine şi sustinătoare de de efort.  
Sportivul poate refuza administrarea de medicamente dacă nu cunoaşte conţinutul sau 
compoziţia acestora;  
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d. Anagajatorul va asigura cantonamente de pregătire, bicicletă, echipament, materiale 
şi piese de schimb, necesare pregătirii şi participării la competiţii;  
e. Angajatorul trebuie să asigure un program care să nu pună în pericol sănătatea 
sportivului. Periodic, va supune sportivul controlului medical la unităţi medicale de 
specialitate, va încheia asigurare obligatorie de accidente cu societăţile abilitate de 
lege pe numele sportivului;  
f. în caz de accidentare la competiţii sau antrenament angajatorul are obligaţiile:  

o va permite refacerea sportivului,  
o va suporta toate costurile tratamentelor medicale;  

g. clubul va achita taxele necesare.  
 
Art. 8 La expirarea contractului sportivul este liber de contract, prelungirea  acestuia se va 
face cu acordul ambelor părţi.  
 
Art. 9 Încetarea contractului:  

• prezentul contract poate fi reziliat  prin acordul ambelor părţi pe cale amiabilă.  
• în situaţia în care una sau mai multe din obligaţiile părţilor nu este respectată;  
• în situaţia în care angajatorul nu poate plăti indemnizaţia două luni consecutive, nu 

poate asigura condiţiile sau materialele necesare;  
• nu permite participarea sportivului la competiţii fără justificare; 
• sportivul este suspendat pe o perioadă mai mare de două luni; 
• sportivul lipseşte, nu participă la antrenamente sau competiţii nejustificat sau fără să 

anunţe angajatorul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
Semnătură reprezentant club     Semnătură sportiv  
   
 


