
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE 

TAXELE, VIZELE ŞI LICENŢELE 
pentru anul 2023 

Cotizațiile anuale ale secțiilor, viza anuală pentru sportivi, antrenori, arbitri, taxa de 

transfer și dubla legitimare, se vor plăti conform art. 57 din Statutul FRO până la data de 28 

februarie 2023. După data de 1 martie 2023, se vor aplica majorări pentru întârziere, așa 

cum este descris în continuare.  
Plata se poate face către FRO, prin mandat poștal, numerar, sau transfer bancar la 

BCR sucursala Unic, Sector 3, în contul IBAN: RO79RNCB0074029203640001, cu 

obligativitatea de a completa toate câmpurile din borderou, care va fi ștampilat și semnat de 

către conducătorul clubului.  

Cluburile au obligația de a transmite borderourile anuale în format electronic semnat 

*.pdf, și în format editabil *.xls sau *.xlsx.  

Împreună cu borderourile, se vor transmite electronic și acordurile GDPR pentru 

fiecare persoană menționată în borderou, semnate de către titulari sau reprezentanți legali ai 

minorilor. 

Corespondenta se transmite pe adresa de email a FRO 

A. Cotizații și taxe referitoare la unitățile sportive LEI Beneficiar 

1. Taxă afiliere: secții, cluburi, asociații județene 250 F.R.O. 

2. Taxă fuziune: 250 F.R.O. 

3. Cotizație anuală, până

la 1 martie an curent:
a) secții, cluburi
b) asociații județene de orientare

200 
150 

F.R.O. 

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  

10 
20* 
30* 
25* 

F.R.O. 

2. Legitimație provizorie pentru MF10-12 0 F.R.O. 

3. Carnet legitimație nou sau duplicat 10 F.R.O. 

4. Taxă viza anuală

a) juniori III (mici) - FM 10, 12, 14 ani
b) FM  16 - 60 ani
c) FM  65 - 85 ani

10 
30 
20 

F.R.O. 

5. Taxă transfer:  toți sportivii 150 F.R.O. 

6. Taxă dublă legitimare se plătește conform protocolului pentru 
toți sportivii  

100 F.R.O. 

C. Taxe referitoare la antrenori

1. Viză anuală: 50 F.R.O. 

D. Taxe referitoare la arbitri

1. Viză anuală: a) arbitru categoria I-a
b) arbitru categoria a-II-a și a-III-a
c) contravaloarea imprimatului

25  
15  
10 

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

F.R.O. 

2.Taxă carnet arbitru / antrenor duplicat pentru pierdere sau
deteriorare

10 F.R.O. 

E. Taxă de contestație 300 Organizatorul 

F. Taxă de apel 600 F.R.O. 

G. Taxe de utilizare sistem cronometrare / bucată și etapă **



Țăruș + suport + stație BSF8 
SIAC sau SI card 

10 

5 

Taxe de participare în Campionatele Naționale, pentru 1 sportiv /etapă 
Categoria Termen 1 (T1) (7 zile) Termen 2 (T2) (3 zile) 

≤ 10 ani 10 lei 15 lei 

MF 12 - 14 ani, Open 15 lei 20 lei 

  MF16 - 18 ani  
MF 65 – 85 ani 

25 lei 30 lei 30 lei 35 lei 

MF 20 – 60 ani, Open 
Tehnic  

35 lei 40 lei 40 lei 45 lei 

Se acorda reducere la taxa de participare -  5%,  pentru cluburile care au peste 10 de participanti (inclusiv 20); 

Se acorda reducere la taxa de participare -  10%,  pentru cluburile care au peste 20 de participanti; 

Reducerea se acorda pe clubul. 

 T1 - Termenul 1, cu 7 zile calendaristice inainte de prima zi de competitie

 T1 - Termenul 2, cu 3 zile calendaristice inainte de prima zi de competitie

 Modificarile pana la expirarea termenului 2, nu vor fi taxate

 Modificarile la validare vor fi taxate 50% in plus fata de taxa de la termenul 2 (T2).

 Se admite înlocuirea unui singur alergător din ștafetă. Acest lucru se anuță la secretariatul 
competiției cel mai târziu cu o oră înainte de start. Nu se taxează.

 Înscrierea și neparticiparea la competiție fără a anunța secretariatul înainte de tragerea 
la sorți, (cu conditia afisarii acesteia), se penalizează cu 50% din taxa de participare de la 
termenul 2 (T2). 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.

* Nu se mai plătește contravaloarea carnetului de legitimație (a imprimatului), doar taxa de

legitimare.

** Taxele se percep pentru alte evenimente decât cele de Campionat Național, Cupa

României, cantonamente ale loturilor sau etape de calificări. Derogări se pot face numai cu

aprobarea Consiliului Director.

Penalități : 

Vizele anuale de secție sau ale Asociațiilor Județene se majorează cu 100% după data 

de 1 martie a anului curent. 

• Vizele anuale de secție sau ale Asociațiilor Județene suspendate pentru neplată se vor

achita împreună cu penalitățile aferente și anii restanți din urmă, cumulat, pentru

ridicarea suspendării.

• Vizele anuale pentru antrenori, arbitri și sportivi se vor achita, pe cât posibil, o dată cu

viza anuală  a secției.

Prezentul regulament intra in vigoare la 1 ianuarie 2023 

Material discutat, votat și redactat de Comisia de Competitii, Harti: sedintele din decembrie 2022 

Aprobat de C.D. în sedința din data 22.12.2022 



 




