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TAXELE, VIZELE ŞI LICENŢELE  
aprobate de Adunarea Generala Ordinara din 17.04.2010, pentru 2011 

  

Cotizaţiile anuale ale secţiilor, viza anuală pentru sportivi, antrenori, arbitri, taxa de transfer şi 

dubla legitimare,  se vor plăti conform art. 57 din Statutul FRO până la data de 28 februarie 2011. După 

data de 1 martie 2011 se vor aplica majorări pentru întârziere în valoare de 5% pe lună. 

 

 Plata se poate face către FRO, la BCR sect. 3, în cod IBAN: RO79RNCB0074029203640001, prin 

mandat poştal, sau numerar, cu obligativitatea de a completa datele din borderou, care va fi ştampilat şi 

semnat de către conducătorul clubului. 

                        

A. Cotizaţii şi taxe referitoare la unităţile sportive                                                           (LEI)        Beneficiar 

1. Taxă afiliere:   a)  secţii, cluburi  250 F.R.O. 

2. Taxă fuziune:  200 F.R.O. 

3. Cotizaţie anuală: a) secţii, cluburi şi  asociaţii judeţene de orientare 150 F.R.O. 

 

4. Taxă licenţă pentru           

    organizarea competiţiilor: 

 a)  interjudeţene /etapă  

  b)  internaţionale /etapă  

        30  

        80 

 

F.R.O. 

 

B. Taxe referitoare la sportivi 

1. Taxă de legitimare categoria MF 14 ani pentru primul an de activitate: 5 F.R.O. 

2.   Carnet legitimaţie 20 

 

F.R.O. 

3. Taxă legitimaţie duplicat: a) pentru pierdere sau deteriorare 40 F.R.O. 

4. Taxă  viza  anuală  a) copii - FM 14 ani 

 b) FM - 16 - 21ani 

c) FM – 35 – 70 ani 

10 

20 

15 

F.R.O. 

F.R.O. 

5. Taxă transfer:  a)  Toţi  sportivii 100 F.R.O. 

6. Taxă dublă legitimare (se  

    plăteşte proporţional de cele 

    două cluburi): 

 

a) toţi sportivii 

 

200 

 

F.R.O. 

7. Taxă participare în Finalele  

  Campionatelor, Concursurilor 

Naţionale - Sportiv /etapă  

 a)  FM 12-14 ani   

  b) FM 16 – 45 ani  

  c) FM peste 50 ani  

6 

10 

8 

FRO şi organi- 

zator, în funcţie 

de contract    

 

C. Taxe referitoare la antrenori 

1. Viză anuală:  25 F.R.O.  

 

D. Taxe referitoare la arbitri 

1. Viză anuală: a)  arbitru categoria I-a 

a) arbitru categoria a-II-a şi a-III-a 

b) contravaloarea imprimatului 

15 

10 

10 

F.R.O. 

F.R.O. 

F.R.O. 

2.Taxă  carnet duplicat  a)  pentru pierdere sau deteriorare 30 F.R.O. 

E. Taxă de contestaţie  200 Organizatorul 

F. Taxă de apel  500 F.R.O. 

 

 



 

 

G. PENALITÃTI: 

 

a) pentru transfer/dublă legitimare;  

 

- In situaţia eliberării şi depunerii a două sau mai multe acorduri de transfer şi/sau cereri de 

dublă legitimare pentru acelaşi sportiv(ă) plăteşte 50 lei clubul(rile) semnatar(e) găsit(e) 

vinovat(e) de aceasta; 

- Depunerea documentelor de transfer sau dublă legitimare cu semnături false plătesc 

cluburile care se fac vinovate 100 lei. 

 

 

b) pentru competiţii: 

 

- prezentarea în concurs a unui sportiv(ă) fără plata taxei de transfer, viză anuală sau  

cotizaţie anuală a secţiei după termenul stabilit, plăteşte clubul 50 lei; 

- transmiterea înscrierilor după termenul din regulament-invitaţie plăteşte clubul, prin 

delegatul care face validarea 25 lei; 

- prezentarea incompletă a înscrierilor la concurs fără toate datele cerute -în formularul de 

înscriere - (plăteşte delegatul care face validarea) 15 lei; 

- neprezentarea carnetului de legitimare la validare cu viza anuală achitată, după termenul 

stabilit, plăteşte delegatul care face validarea 20 lei; 

- înscrierea şi neprezentarea la concurs , fără a comunica situaţia la secretariatul de concurs 

plăteşte clubul prin delegat, la următoarea competiţie 25 lei; 

- prezentarea cu întarziere la validare fără a anunţa în prealabil întîrzierea plăteşte 

delegatul care face validarea 15 lei; 

- substituirea sportivilor(elor) la competiţie şi falsificarea anilor de naştere, în scopul 

prejudicierii rezultatelor, plăteşte clubul prin delegat 150 lei. 

 

 

Neachitarea acestor penalitaţi va duce la sancţionarea structurilor sportive în conformitate cu 

Statutul şi Regulamentele F.R.Orientare şi la neprimirea în competiţii a sportivilor (elor) 

acestora. 

 

 

 

 

 


