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   CAMERA DEPUTAȚILOR                                                              SENAT 

 

Lege 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 69/2000 a Educației Fizice și Sportului 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 

Art.I 

Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, publicată în Monitorul Oficial. 

Partea I. Nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează:  

 

 Art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

    (1) În condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele şi 

regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi internaţionale şi ale ligilor 

profesioniste pe ramură de sport, sportivii de performanţă pot fi amatori sau 

profesionişti, iar în categoria tehnicienilor sportivi sunt incluse următoarele 

categorii de lucrători în domeniul sportului și al pregătirii fizice: 

a) director tehnic; 

b) antrenor; 

c) medic sportiv; 

d) asistent medical sportiv; 

e) psiholog sportiv; 

f) preparator fizic; 

g) kinetoterapeut; 

h) maseur sportiv; 

i) manager sportiv; 

j) organizator de competiţii sportive; 

k) statistician sportiv; 

l) operator video sportiv; 

m) crainic sportiv; 

n) ofiţer de presă; 

o) consilier de marketing; 

p) impresar/agent sportiv; 
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q) observator sportiv; 

r) arbitru; 

s) alte categorii de tehnicieni care contribuie la pregătirea, organizarea şi 

participarea la competiţii a sportivilor de performanţă. 

 

(2) În cadrul aceleiasi structuri sportive pot activa, fără nici o restricție, sportivi 

de performanţă şi tehnicieni sportivi, care vor încheia în formă scrisă, pe o 

perioadă determinată, un contract de prestări servicii sportive. Contractului de 

prestări servicii sportive i se aplică regimul juridic al contractului individual de 

muncă și regimul fiscal privind veniturile din alte surse, potrivit art.114, alineatul 

(2) litera m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Structurile sportive, 

sportivul de performanţă şi tehnicianul sportiv se obligă prin contractul încheiat 

între părţi să respecte prevederile specifice din normele, regulamentele 

federaţiilor sportive naţionale. 

 (3) Sportivului de performanţă, respectiv tehnicianului sportiv, care au încheiat cu 

o structură sportivă un contract, i se asigură, la cerere, participarea şi plata 

contribuţiei la un sistem de pensii, public şi/sau privat, în condiţiile legii. 

 (4) Cetățenii străini își pot desfăşura activitatea ca sportivi de performanţă în 

România, dacă încheie un contract de prestări servicii sportive, asimilat unui 

contract individual de muncă, în condiţiile legii, cu o structură sportivă organizată 

potrivit legislației din România,. 

 (5) Federaţiile sportive naţionale asigură organizarea evidenţei sportivilor de 

performanţă din ramura de sport respectivă. 

(6) Drepturile şi obligaţiile sportivului de performanţă sunt cele prevăzute în 

statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale, precum şi în 

contractele încheiate între părţi. 

(7) Calitatea de sportiv de performanţă încetează în conformitate cu prevederile 

statutelor şi regulamentelor federaţiilor sportive naţionale. 

 (8) Ramurile de sport în care se poate practica sportul de performanţă 

profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul 

Tineretului şi Sportului, la propunerea federaţiilor sportive naţionale. 

(9) Condiţiile de practicare a sportului de performanţă profesionist se stabilesc 

prin normele federaţiilor sportive naţionale, cu avizul Ministerului Tineretului şi 

Sportului. 

(10) Sportivul de performanţă profesionist este cel care pentru practicarea 

sportului respectiv îndeplineşte următoarele condiţii: 

    a) are licenţa de sportiv profesionist; 

    b) încheie cu o structură sportivă, în formă scrisă, un contract de prestări 

servicii sportive, asimilat unui contract individual de muncă, în condiţiile legii. 
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(11) Licenţa de sportiv profesionist se obţine în conformitate cu procedurile 

prevăzute în statutele şi în regulamentele federaţiilor sportive naţionale. 

(12) Structurile sportive şi sportivul de performanţă profesionist se obligă prin 

contractul încheiat între părţi să respecte prevederile specifice din normele, 

regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi ale ligilor profesioniste din ramura 

de sport respectivă. 

(13) Contractul de prestări servicii sportive, asimilat contractului de muncă, 

trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele clauze:  

a) valoarea financiară a contractului precum şi alte condiţii materiale/facilităţi  

pe care structura sportivă le pune la dispoziţie sportivului; 

b) graficul de plăţi la o dată de comun acord acceptată; 

c) perioada contractului, care poate fi de una sau mai multe zile/luni 

calendaristice, sau de unul sau mai multe sezoane/ani sportivi pentru sportivi 

şi antrenori, conform regulamentelor federaţiilor sportive; 

d) clauze privind întârzierea la plată, suspendarea sau imposibilitatea temporară 

de execuţie; 

e) clauze de reziliere a contractului; 

f) condiţii specifice ramurii de sport pentru care se încheie contractul (termeni 

de depunere şi înregistrare la federaţia sportivă naţională, trimiteri directe la 

prevederile regulamentelor federaţiei, etc) 

g) varianta lingvistică a contractului care prevalează, în cazul în care este 

redactat multilingv; 

h) modalidatea de comunicare între părţi; 

i) legea substanțială aplicabilă contractului; 

j) modalitatea de soluționare a litigiilor; 

k) forţa majoră. 

(14) Modelul cadru pentru contractul de prestări servicii sportive, asimilat 

contractului de muncă, se stabileşte prin hotărâre de guvern.      


