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CONTRACT DE ACTIVITATE SPORTIVĂ 

Încheiat și înregistrat la sediul  Federatiei Romane de Karting 

 cu nr._______/_____________  

 

 I.Părțile contractului 

 FEDERATIA ROMANA DE KARTING cu sediul in Bucuresti, strada Vasile Conta nr. 16 , 

sector 2, telefon. 075 075 022, cod fiscal 28559747,  structura sportivă cu Certificat de identitate 

sportiva nr B/C/00001/2011, reprezentata legal prin dl Victor DRĂGAN in calitate de Secretar 

General 

 

 si    

      participantul la activitatea sportivă – domnul/doamna………………………………………….. ,domiciliat/a în 

localitatea………………………………. str…………………………………. nr._.............., bl ………….., et…………. 

ap…………….sector/ judet………………….._, identificat cu CI  seria ………… nr………….. eliberată de SCPLEP 

…………. la data de…… CNP …………………………….. licență arbitru seria _____, nr. _______________ 

/2022 emisă de Federația Română de Karting, 

 am încheiat prezentul contract de activitate sportivă în următoarele condiții asupra cărora am 
convenit: 

II.Obiectul contractului il constituie activitatea prestată de către domnul/doamna 

…………………………..în calitate de ARBITRU, la solicitarea federatiei, în schimbul unei indemnizatii de 

arbitraj stabilite prin prezentul contract, in conformitate cu Normele financiare in activitatea sportiva 

aprobate prin HG nr.1447/2007 cu completarile si modificarile la zi. 

 III.Durata contractului este din momemtul semnării până la 31 decembrie 2022. 

 IV.Drepturi si obligatii generale ale părtilor 

1.Participantul la activitatea sportivă are, în principal, următoarele drepturi: 

a)dreptul la remunerare pentru activitatea depusă; 

b)dreptul la decontarea cheltuielilor de transport si cazare 

2.Participantului la activitatea sportivă îi revin, în principal, următoarele obligatii: 

a)obligația de a respecta regulile de disciplină stabilite de către Federația Română de Karting prin 

statutul și regulamentele sale; 

b)obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate în munca, stabilite de Federația Română 

de Karting; 

c)obligația de a cunoaște Regulamentul competițiilor de karting și a se perfecționa continuu în 

materia arbitrajului in ramura karting; 

d)obligația de a participa la evenimentele sportive ale structurii sportive raspunzând la convocarile 

Colegiului de Arbitri al Federației Române de Karting și de a achita taxele de viza anuale stabilite de 

federatie. 

e) obligatia de a respecta toate regulile antidopaj relevante în domeniu. 

3.Federatia Romana de Karting are, în principal, următoarele obligatii: 

a) obligația de a elibera, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de participant la 

activitatea sportivă a solicitantului; 

b)obligația de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale participantului la 

activitatea sportivă; 

c)obligația de a asigura cursuri de formare si perfectionare a arbitrilor din ramura karting si de a 

pune la dispozitia acestora toate materialele de studiu necesare  a fi in concordanta cu  

Regulamentele CIK -FIA  si Regulamentele competiților interne. 

d)obligația de a convoca la competiție pe participantul la activitatea sportivă printr-o comunicare 

scrisă transmisă cu cel puțin 5 zile inainte de data desfășurării acesteia 

V.Contraprestația activității sportive 

a)Contraprestația sportivă este cea prevazută la art. II lit. a) si b) și se va achita conform 

prevederilor de la punctul V lit. c) din contract.  

b)Veniturile realizate din prezentul contract se incadreaza in categoria veniturilor din activitati 

independente prevazute de Legea nr.227/2015 - Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare.Impozitul pe venit se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si se 
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retine la sursa, fiind impozit final. 

c)Termene și modalitatea de plată:  

Plata indemnizatiei de arbitraj se face in numerar de regula la incheiere competitiei/ in ultima zi a 

competitiei . 

 VI.Forța majoră 

1.Forța majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează părțile de răspundere, total sau parțial, 

în cazul neexecutării totale sau parțiale, ori a executării necorespunzătoare sau cu întârziere a 

obligațiilor asumate prin prezentul contract de activitate sportivă. 

2.Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la 

apariția cazului de forță majoră si de a lua toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor 

lui, în caz contrar nebeneficiind de efectele exoneratorii de răspundere ale acestuia. 

 VII.Încetarea contractului 

 Prezentul contract de activitate sportivă încetează în următoarele cazuri: 

a)la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacă părtile nu convin prelungirea acestuia; 

b)prin acordul scris al părtilor; 

c)forța majoră, în conditiile pct. VI din contract; 

 Nerespectarea clauzelor contractuale de către oricare dintre părți atrage obligarea celui în 

culpă la plata de daune-interese. 

          VIII.Solutionarea litigiilor 

 Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea 

prezentului contract sunt soluționate de comisiile sportive interne și/sau internaționale, după caz, 

si/sau instanțele judecătorești competente material și teritorial, potrivit legii. 

 IX.Dispoziții finale 

a)Părțile contractante au dreptul, pe durata derularii prezentului contract, de a conveni modificarea 

clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează 

interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului 

contract. 

b)Limba care guvernează prezentul contract este limba română. 

c)Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România. 

d)Orice comunicare între părti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția 

confirmării în scris a primirii comunicării. 

 X.Anexe la contract: 

             -copia cartii de identitate 

 Prezentul contract de activitate sportivă a fost încheiat astăzi ………………….. în 2 (doua) 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 
     

 

 

  F. R. KARTING                                                                   ARBITRU 

       SECRETAR GENERAL                                                                                      

           Victor DRĂGAN 

https://lege5.ro/Gratuit/ge3dkmrtgm2a/ordinul-nr-631-890-2017-privind-aprobarea-modelului-cadru-al-contractului-de-activitate-sportiva?pidp=200687325&d=2017-06-30#p-200687325

