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PROCEDURĂ PRIVIND ELIBERAREA
AUTORIZAȚIEI DE SPORTIV DE PERFORMANȚĂ

Cadru legal:
Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, modificată și completată;
Ordinul Ministrul Tineretului și Sportului nr. 438/2018;
Metodologia din 7 iunie 2018 privind eliberarea autorizației de sportiv de performanță

Având în vedere cadrul legal mai sus prezentat, precum și atribuțiile acordate
federațiilor sportive naționale, Federația Română de Baschet emite prezenta procedură
în vederea stabilirii modului de acordare a autorizației de sportiv de performanță.

1. Autorizaţia de sportiv de performanță este individuală, pentru fiecare participant la activitatea
sportivă, şi se acordă o singură dată, până la retragerea din activitatea sportive a sportivului.
2. Documentele necesare pentru obținerea autorizației de sportiv de performanță sunt
următoarele:
a) cerere-tip pentru eliberarea autorizaţiei de sportiv de performanţă, conform
modelului atașat;
b) dovada legitimării sportivului, pentru care se solicită autorizaţia de sportiv de
performanţă, cu viza medicală la zi şi viza Federației Române de Baschet, 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.
3. În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului de autorizare conținând toate
documentele solicitate, Federația Română de Baschet va emite autorizația de sportiv de
performanță. Dosarele incomplete și/sau conținând documente care nu întrunesc condițiile
prevăzute în pct. 2 din prezenta procedură nu vor fi primite. Eliberarea autorizației de sportiv
de performanță se face gratuit.
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4. În cazul pierderii autorizației de sportiv de performanță eliberată de Federația Română de
Baschet, sportivul trebuie să declare autorizația nulă și să anunțe pierderea într-un ziar cu
acoperire națională. Ulterior, cu dovada publicării anunțului, sportivul va solicita Federației
Române de Baschet eliberarea unui duplicat. Eliberarea duplicatului se va face într-un termen
de 5 zile lucrătoare. Costul eliberării duplicatului este de 100 de lei.
5. Prezenta procedură se aplică similar și pentru ceilalți participanți la activitatea sportivă
prevăzuți la art. 671 din Legea 69/2000, respectiv: antrenori, medici, asistenţi medicali,
maseuri, kinetoterapeuţi, cercetători, arbitri, observatori, operatori video, statisticieni, personal
auxiliar şi alte persoane care contribuie la realizarea activităţii sportive, conform
regulamentelor şi statutelor proprii ale federaţiilor sportive naţionale. Pentru aceste persoane
Federația Română de Baschet va constitui un Registru de Evidență privind arhivarea
autorizațiilor care atestă calitatea de participant la activitatea sportivă.
6. Răspunderea, cu privire la datele din contractul de activitate sportivă, revine exclusiv structurii
sportive, care răspunde în condiţiile legii.
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