
 
CONTRACT CIVIL DE REMUNERARE 

A ACTIVITĂŢII ARBITRILOR / OBSERVATORILOR 
 
 

ARTICOLUL 1 - PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1. Beneficiarul: Clubul sportiv _______________________________, cu sediul în _______________________________,  

  
Cod fiscal : ______________, reprezentat legal prin ___________________________, în calitate de ________________________, 
  
 2. Prestatorul: Prestatorul: PFA(PFI/AF,P.L) ______________________________, cu sediul în localitatea 
__________________, str. ________________,  nr. ____,  bl. ____, ap. ____, judeţul __________ Arad, cod fiscal: ___________, 
denumit în continuare  Arbitrul, reprezentat legal de d-ul ___________________, în calitate de___ _____________, domiciliat în 
localitatea __________________, str. ________________,  nr. ____,  bl. ____, ap. ____, judeţul __________,  posesor al C.I. seria 
___ nr. _______, emis 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 remunerarea activităţii de observare arbitraj la jocurile care se dispută în 

cadrul unei competiţii organizată de AJF Arad.  
ARTICOLUL 3 – DURATA CONTRACTULUI 
(1) Prezentul contract se încheie pentru sezonul competiţional 2018 – 2019. 
(2) Activitatea desfăşurată de observator arbitraj are caracter ocazional, în funcţie de deciziile asupra 

delegărilor luate de către persoanele  responsabile din cadrul AJF, CJA.  
ARTICOLUL 4 – REMUNERAŢIA OBSERVATORULUI 
(1) Clubul sportiv, beneficiar al activităţii de observare arbitraj va achita indemnizaţia brută  de ______lei 

observatorului de arbitraj, înainte de  meci sau în maximum 30 minute  după terminarea meciului. 
(2) Observatorului de arbitraj îi revine sarcina achitării obligaţiilor legale privind contribuţiile şi impozitul 

prevăzut de legislaţia în vigoare, privind persoane fizice autorizate (PFA / PFI / AF / sau PL).  
ARTICOLUL 5 – OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
(1) Clubul sportiv, se obligă să achite indemnizaţia brută de observare arbitraj în termenul legal. 
(2) Observatorul / Arbitrul se obligă: 
- Să realizeze activitatea de OBSERVARE ARBITRAJ în condiţiile prevăzute de Statutul şi regulamentele 

FIFA, UEFA şi FRF, de regulamentele AJF, CJA, precum şi în conformitate cu Legile Jocului. 
- Să realizeze activitatea de OBSERVARE ARBITRAJ în condiţii de moralitate şi corectitudine. 
- Să raporteze orice încercare de fraudă venită din partea clubului sau a unei terţe persoane. 
- În exercitarea atribuţiilor sale, pentru toate aspectele ce ţin de calitatea şi modul de arbitraj, observatorul de 

arbitraj va da socoteala exclusiv AJF, CJA din cadrul AJF ARAD, părţile semnatare ale prezentului contract convenind 
ca această structură este unica abilitată să aprecieze calitatea şi modul de exercitare a atribuţiilor de către observator de 
arbitraj. 

- În caz de litigiu între părţi se va apela la AJF / FRF a cărui hotărâre va fi irevocabilă şi executorie. 
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 denunţarea unilaterală a acestuia de către observator arbitraj sau ca urmare a pierderii calităţi de    
observator arbitraj.  
 

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

 
CLUBUL SPORTIV,                                                                                OBSERVATOR ARBITRAJ,  

 


