
ORDIN Nr. 438/2018 din 7 iunie 2018 
pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de 
performanţă 
EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 520 din 25 iunie 2018 
 

Având în vedere: 
- art. 14.1 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 60 din Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului 
nr. 69/2000, 

În baza art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

Ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin. 
 

ART. 1  
Se aprobă Metodologia privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de 

performanţă, care atestă calitatea de sportiv de performanţă, conform anexei, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 

ART. 2  
Federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport vor elibera gratuit autorizaţia 

de sportiv de performanţă. 
ART. 3  
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I. 

 
Ministrul tineretului şi sportului, 
Cosmin-Răzvan Butuza, 
secretar de stat 

 
Bucureşti, 7 iunie 2018. 
Nr. 438. 

  



ANEXĂ 
 

METODOLOGIE 
privind eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă 

 
CAPITOLUL I  
Dispoziţii generale 

 
ART. 1  
Sportivul de performanţă este sportivul autorizat în condiţiile legii de către 

federaţia sportivă naţională pe ramură de sport să îşi desfăşoare activitatea. 
ART. 2  
Obţinerea autorizaţiei de sportiv de performanţă se face în condiţiile Legii 

educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
ART. 3 ART. 3 
1) Autorizaţia de sportiv de performanţă atestă calitatea de sportiv de 

performanţă pentru încadrarea veniturilor acestuia, obţinute din contractul de 
activitate sportivă, în categoria activităţilor independente. 

2) Autorizaţia este individuală, pentru fiecare participant la activitatea 
sportivă, şi se acordă o singură dată, până la retragerea din activitatea sportivă, 
conform regulamentului şi statutului fiecărei federaţii sportive naţionale pe ramură de 
sport. 
 

CAPITOLUL II  
Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei de sportiv de performanţă 

 
ART. 4  
Structura sportivă solicită federaţiei sportive naţionale pe ramură de sport 

eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă, depunând în acest sens, următoarele 
documente: 

a) cerere-tip pentru eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă, 
prevăzută în anexa nr. 1; 

b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizaţia de 
sportiv de performanţă, cu viza medicală la zi şi viza federaţiei sportive 
naţionale pe ramură de sport, în copie conformă cu originalul; 

c) contractul de activitate sportivă, încheiat între structura sportivă şi 
sportivul de performanţă, în copie conformă cu originalul; 

d) declaraţia pe propria răspundere a sportivului, sub sancţiunea legii 
penale, că nu se află în perioadă de suspendare pentru consum de 
substanţe care sunt incluse pe Lista interzisă, Standard internaţional al 
Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), aprobată la nivel naţional prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), în 
original. 

  



CAPITOLUL III  
Eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă 

 
ART. 5  
Federaţia sportivă naţională pe ramură de sport are obligaţia ca, în termen de 

maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 4, să 
elibereze autorizaţia de sportiv de performanţă, conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 2. 

ART. 6  
1) Autorizaţia de sportiv de performanţă este valabilă până la retragerea din 

activitate a sportivului de performanţă. 
2) Federaţiile sportive naţionale vor stabili, în regulamentele proprii, 

procedura retragerii din activitate a sportivilor de performanţă. 
ART. 7  
1) Documentele care au stat la baza emiterii autorizaţiei de sportiv de 

performanţă vor fi păstrate în arhiva federaţiei sportive naţionale pe ramură de sport 
cel puţin 10 ani. 

2) Evidenţa autorizaţiilor de sportiv de performanţă se va face într-un 
registru cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va fi 
păstrat în arhiva federaţiei sportive naţionale pe ramură de sport cel puţin 50 ani. 

3) Transferul sportivului la o altă structură sportivă, respectiv încheierea 
unui alt contract de activitate sportivă, în aceeaşi ramură de sport, nu implică 
emiterea unei noi autorizaţii. 
 

CAPITOLUL IV  
Dispoziţii finale 

 
ART. 8  
Federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport vor emite norme proprii cu 

privire la situaţia pierderii autorizaţiei de sportiv de performanţă. 
ART. 9  
1) Federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport vor emite norme proprii 

cu privire la eliberarea autorizaţiei pentru ceilalţi participanţi la activitatea sportivă, 
care potrivit art. 67.1 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, pot fi (în afară de sportivi): antrenori, medici, 
asistenţi medicali, maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători, arbitri, observatori, operatori 
video, personal auxiliar şi alte persoane care contribuie la realizarea activităţii 
sportive, conform regulamentelor şi statutelor proprii ale federaţiilor sportive 
naţionale. 

2) Procedura emiterii şi a evidenţei autorizaţiei pentru categoriile prevăzute 
la alin. (1) este similară cu prevederile prezentei metodologii. 

ART. 10  
Răspunderea, cu privire la datele din contractul de activitate sportivă, revine 

exclusiv structurii sportive, care răspunde în condiţiile legii. 
ART. 11  
Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 

  



ANEXA 1 
la metodologie 

 
Antet - Structura sportivă 

 
CERERE 
pentru acordarea autorizaţiei de sportiv de performanţă 
 

Structura sportivă ............................................, CIS ................................, vă rog 
să aprobaţi eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă pentru sportivul 
..................................., Carnet legitimare seria .......... nr. ........................ şi Contractul 
de activitate sportivă nr. .............../................. 

Structura sportivă, .........................., ne asumăm întreaga răspundere cu privire 
la datele cuprinse în Contractul de activitate sportivă (CAS), în privinţa celorlalte 
documente care au stat la baza încheierii CAS-ului, precum şi a înscrisurilor anexate 
prezentei cereri, luând la cunoştinţă de pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru 
infracţiunea de fals în declaraţii, sub semnătură privată. 
 

(Data/Funcţia/Semnătura) 
 

Anexez următoarele documente: 
1. Legitimaţia sportivului pentru care se solicită autorizaţia de sportiv de 

performanţă, în copie conformă cu originalul; 
2. Contractul de activitate sportivă, încheiat cu sportivul pentru care se 

solicită autorizaţia de sportiv de performanţă, în copie conformă cu originalul; 
3. Declaraţia pe propria răspundere a sportivului, sub sancţiunea legii 

penale, că nu se află în perioadă de suspendare pentru consum de substanţe care sunt 
incluse pe Lista interzisă, Standard internaţional al Agenţiei Mondiale Antidoping 
(WADA), aprobată la nivel naţional prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale 
Anti-Doping (ANAD), în original. 
  



ANEXA 2 
la metodologie 

 
Antet - Federaţia sportivă naţională 

 
AUTORIZAŢIE 

 
În temeiul prevederilor art. 14.1 alin. (1) din Legea educaţiei fizice şi sportului 

nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea sportivilor 
de performanţă, 

în baza documentelor depuse, 
 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE .......................... emite prezenta 

 
AUTORIZAŢIE 

care atestă calitatea de sportiv de performanţă 
 

a sportivului: ................ 
 

în vederea încadrării veniturilor acestuia, obţinute în urma încheierii unui 
Contract de activitate sportivă, în categoria activităţilor independente. 
 

Preşedinte, 
…................. 

 
Seria .......... / Nr. ..................... / Data eliberării .................... 



ANEXA 3 
la metodologie 

 
Antet - Federaţia sportivă naţională 

 
REGISTRU DE EVIDENŢĂ 

privind arhivarea autorizaţiilor care atestă calitatea de sportiv de performanţă 
 

(model) 
 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: 
a - Seria; 
b - Data; 
c - Denumirea. 

 ____________________________________________________________________________ 
|Nr.|Autorizaţia|Sportivul|Date pers.|Legitimaţia| Structura sportivă|  CAS | 
|crt|___________|_________|__________|___________|___________________|______| 
|   | a |Nr.| b |Nume/    |Data/Locul| a |Nr.| b | c|Nr.|Data |Nr.   |Nr.|b | 
|   |   |   |   |prenume  |naşterii  |   |   |   |  |CIS|elib.|Ident.|   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 1 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 2 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 3 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 4 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 5 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 6 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
| 7 |   |   |   |         |          |   |   |   |  |   |     |      |   |  | 
|___|___|___|___|_________|__________|___|___|___|__|___|_____|______|___|__| 
 
    Semnătura/ştampila                                Pag. .... din ........ 
 


