FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE
TAXELE, VIZELE ŞI LICENŢELE
pentru anul 2021
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 2020. După data de 1 martie 2021 se vor aplica majorări pentru întârziere în valoare
de 5% pe lună.
Plata se poate face către FRO, la BCR sect. 3, în contul IBAN:
RO79RNCB0074029203640001, prin mandat poştal, sau numerar, cu obligativitatea de a
completa toate câmpurile din borderou, care va fi ştampilat şi semnat de către conducătorul
clubului.
A. Cotizaţii şi taxe referitoare la unităţile sportive
1. Taxă afiliere:
a) secţii, cluburi
2. Taxă fuziune:
a) secţii, cluburi
3. Cotizaţie anuală:
asociaţii judeţene de orientare
B. Taxe referitoare la sportivi
1. Taxă de legitimare pentru copii pana la MF 10 ani
Taxă de legitimare MF 12 – 14 ani
Taxă de legitimare MF 16 – 60 ani
Taxă de legitimare MF 65 – 85 ani
2. Carnet legitimaţie
3. Taxă legitimaţie
a) pentru pierdere sau deteriorare
duplicat:
a) juniori III (mici) - FM 14 ani
b) FM - 16 - 60 ani
4. Taxă viza anuală
c) FM – 65 - 85 ani
5. Taxă transfer:
a) Toţi sportivii
6. Taxă dublă
legitimare(se
a) toţi sportivii
plăteşte conform
protocolului)

LEI
250
250

Beneficiar
F.R.O.
F.R.O.

200

F.R.O.

150
10
20*
30*
25*
10
40
10
30
20
150
100

F.R.O.

F.R.O.
F.R.O.
F.R.O.
F.R.O.
F.R.O.

7. Taxă participare în Campionatele Naționale Sportiv /etapă

Categoria
≤ 10 ani, Open
MF 12 - 14 ani
MF16 - 18 ani MF
65 – 85 ani
MF 20 – 60 ani
Open Tehnic

Termen 1 (T1) (7 zile)
10 lei
15 lei

Dupa termen 1
15 lei
20 lei

25 lei

30 lei

35 lei

40 lei

C. Taxe referitoare la antrenori
1. Viză anuală:

50

F.R.O.

D. Taxe referitoare la arbitri
a) arbitru categoria I-a
1. Viză anuală:
b) arbitru categoria a-II-a şi a-III-a
c) contravaloarea imprimatului
2.Taxă carnet duplicat a) pentru pierdere sau deteriorare
E. Taxă de contestaţie
F. Taxă de apel

25
15
10
40
300
600

F.R.O.
F.R.O.
F.R.O.
F.R.O.
Organizatorul
F.R.O.

* Nu se mai plătește contravaloarea carnetului de legitimație (a imprimatului), doar taxa de
legitimare.
Reducere taxe de participare
Facturile pentru taxele de participare vor fi întocmite în avans, iar taxa de participare va
fi achitată în momentul validării.
Penalități :
• Înscrierea și neparticiparea la competiție fără a anunța secretariatul înainte de tragerea
la sorți se penalizează cu 50% din taxa de participare. Organizatorul are obligația de a
publica listele de înscriere la o zi după expirarea termenului de înscriere urmând a se
face corecturi în următoarele 24 de ore.

