
                                                                                                                                                                                                         

           TINERETUL GURA VITIOAREI 
 

Contract de pregatire sportiva 

Nr.______/_________________ 

I. PARTILE CONTRACTANTE 

1.1. A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI, cu sediul in com. Gura Vitioarei, sat. Gura Vitioarei, 

nr. ......., judetul Prahova, inregistrat in Registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. 

............................. din .................... a ........................................... reprezentat de 

........................................ avand functia de ..................................... in calitate de unitate de pregatire 

sportiva, pe de o parte, si 

1.2. Domnul .................................................................... nascut(a) la data de 

.............................................., in localitatea ....................................................., sectorul/judetul 

................................................., fiul (fiica) lui ...................................................... si al 

..............................................., cu domiciliul in ..............................................., str. 

............................................... nr. .................,bloc ............., scara ................, etaj ............, ap. ............., 

sectorul/judetul ........................................, posesorul buletinului/cartii de identitate seria .................... 

nr. ........................................................., eliberat de ................................ la data de ..................., cod 

numeric personal ......................................., cu incuviintarea (numele si prenumele) 

........................................................................................ in calitate de .................................................. 

conform Legitimatiei sportive seria .........., nr...............................din data de ........................, care face 

parte integranta din prezentul contract, in calitate de jucator, pe de alta parte, 

Avand in vedere dispozitiile Legii Educatiei Fizice si Sportului nr.69/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si Regulamentul privind Statutul si Transferul jucatorilor de fotbal 

(RSTJF), au convenit sa incheie prezentul contract de pregatire sportiva, cu respectarea urmatoarelor 

clauze: 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1. Obiectul contractului il constituie pregatirea sportiva de specialitate, de catre unitatea de pregatire 

sportiva in domeniul  fotbalului. 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ...................................................................., adica incepand de 

la data de ........................... si pana la data de ............................... . 

IV. DREPTURI SI OBLIGATII 



4.1. Participantul la activitatea sportiva – JUCATORUL  are, in principal, urmatoarele 

drepturi: 

 Dreptul de a folosi materialele sportive ale asociatiei. 

 Dreptul de a veni cu idei de îmbunătăţire al programelor de activitate. 

 Dreptul de a beneficia de conditii bune de pregatire. 

 Dreptul de a participa la competitii interne si internationale. 

 Dreptul de a beneficia de un tratament egal si transparent. 

  
4.2. Participantului la activitatea sportiva – JUCATORUL  ii revin, in principal, urmatoarele 

obligatii: 

 Sa respecte regulamentele proprii si legislatia in vigoare; 

 Sa dea dovada de loialitate fata de A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI prin 

exercitarea atributiilor sau prin activitatile desfasurate. 

 Sa anunte antrenorul cu cel putin 30 de zile, faptul ca doreste a se transfera la alt 

club.  

 Sa preia, sa foloseasca si sa pastreze echipamentul acordat de asociatie. 

 Sa predea echipamentul in momentul incetarii activitatii;  

 Sa nu consume substante dopante sau stupefiante interzise de lege. 

 Sa aiba un comportament amabil si civilizat. 

 Sa pastreze confidentialitatea datelor inscrise in contractul de activitate sportiva. 

 Sa nu adreseze insulte si denigrari la adresa A.S. TINERETUL GURA 

VITIOAREI, a programelor de pregatire din cadrul sistemului, coechipierilor, 

colegilor, adversarilor, arbitrilor si publicului spectator. 

 Sa semnaleze antrenorului depistarea neregulilor ce ar putea afecta imaginea sau 

activitatea asociatiei. 

 Sa pastreze confidentialitatea datelor, care tin de partea de salarizare individuala, 

indemnizatii sau premii; 

 Sa pastreze curatenia pe terenurile de sport si in afara lor. 

 Trebuie sa faca eforturile specifice ocupatiei de jucator la nivelul standardelor 

existente, al pregatirii si posibilitatiilor personale, in scopul indeplinirii 

obiectivelor de instruire si de performanta stabilite de conducerea clubului, 

asumindu-si urmatoarele obligatii: 

- sa foloseasca integral si eficient timpul in cadrul procesului de pregatire, sa-si 

insuseasca si sa respecte cu strictete indicatiile antrenorului in timpul 

antrenamentelor si jocurile oficiale si sa respecte programului de 

antrenament, refacere, recuperare si jocuri stabilite de conducerea 

asociatiei; 

- sa participe la jocurile oficiale si amicale in functie de valoarea, pregatirea si 

forma lor sportiva; 

- sa dea dovada de concentrare si disciplina maxima pe intreaga durata a 

antrenamentelor si jocurilor la care participa; 

- sa manifeste preocupare permanenta pentru perfectionarea continua a 

nivelului de pregatire si performanta competitionala. 

-  
4.3. Asociatia sportiva  are urmatoarele drepturi: 

 să folosească fotografii și filmări cu membrii acestuia, sportivi, cursanți, antrenori, 
instructori, însoțitori, etc, înregistrate la actiunile desfasurate in cadrul asociatiei 
(antrenamente, jocuri, cantonamente, etc) cu scopuri publicitare si de promovare. 



 de a lua măsurile ce se impun împotriva oricărui membru sau însoţitor a cărui atitudine 

este necorespunzătoare faţă de alţi membrii, însoţitori, musafiri sau faţă de Conducerea 

A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI. 

 de a nu acorda transferul sportivului legitimat la club. 

 de a selectiona sportivii, legitimati la A.S. TINERETUL GURA VITIOAREI, care 

urmeaza sa participe la competitii sportive. 

 de a exercita control asupra indeplinirii obligatiilor jucatorului; 

 de a aplica sanctiuni , pentru neideplinirea sau indeplinirea in mod necorespunzator a 

obligatiilor asumate prin contractul de activitate sportiva. 

 

4.4. Asociatia sportiva are, in principal, urmatoarele obligatii: 

 Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a membrilor, 

antrenorilor, instructorilor, sportivilor si cursantilor. 

 Sa asigure în incinta asociatiei un climat corect, demn şi plăcut, inclusiv 

descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi / sau 

calomnie instituţională şi personală  şi, în general, reaua-credinţă. 
 Să comunice periodic parintilor sau tutorilor minorilor atitudinea acestora, fata de 

programele efectuate in activitatea sportiva la cererea acestora. 

 Sa analizeze ideile exprimate in scris de membrii asociatiei si de a aduce 

imbunatatiri programelor de activitati ale asociatiei, in functie de hotararile 

adoptate de Conducerea asociatiei. 

 Sa asigure sportivului, apt de participare la competitiile sportive, sprijinul tehnic, 

fizic si moral de care are nevoie in perioada competitional. 
 

V. 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) ca urmare a unor abateri disciplinare. 

 

VI. CLAUZE FINALE 
6.1. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 

anterioara sau ulterioara incheierii lui. 

6.2. Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru 

fiecare parte. 

 

A.S.TINERETUL GURA VITIOAREI                                 PARTICIPANT LA ACTIVITATEA 

              PRESEDINTE                                                                         SPORTIVA 

         STANESCU GHEORGHE  


	Contract de pregatire sportiva
	Nr.______/_________________

