NORME GENERALE

privind regimul taxelor pentru vize, cotizatii, penalitãţi, etc. percepute de
F.R.A. pentru organizarea si desfãsurarea activitãţii atletice în anul 2017
(aprobat de consiliul federal din data de 14.11.2016)
În sensul Statutului F.R.A., termenii – taxă, cotizație, penalitate - au următorul înţeles:
Taxă - Suma de bani pe care o achită membrii F.R.A., sportivii, antrenorii, arbitrii în schimbul unor servicii prestate sau al
anumitor drepturi, în condițiile și la termene stabilite de regulamentele F.R.A..
Cotizație - Suma de bani pe care trebuie să o achite în fiecare an membrii F.R.A., în condițiile și la termenele stabilite de
regulamentele F.R.A..
Penalitate – sancțiune pecuniară ce constă în suma de bani pe care persoana, care săvârșește o abatere disciplinăra/o încălcare a
prevederilor Statutului, a regulamentelor, normelor F.R.A., este obligată să o platească în contul F.R.A.

I. TAXE

F.R.A. percepe, în temeiul prezentelor Norme Generale, urmatoarele categorii de taxe, al căror cuantum pentru anul 2015 este:
A) TAXÃ LEGITIMARE/SCHIMBARE
- seniori, tineret, juniori
50 lei
- veterani
15 lei
- copii
20 lei
B) TAXÃ PENTRU DUPLICAT- toate categoriile
150 lei
C) TAXÃ PENTRU DUBLÃ LEGITIMARE
300 lei
D)TAXÃ REACTUALIZARE VIZA DUBLÃ LEGITIMARE ANUALA
100 lei
(pentru duble legitimari încheiate pe perioade mai mari de 1 an)
E) TAXA PRELUNGIRE DUBLA LEGITIMARE
200 lei
F) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALÃ A ATLEŢILOR – Pana la 10 APRILIE
- seniori, tineret
30 lei
- juniori
30 lei
- copii
10 lei
- veterani
10 lei
G) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALÃ A ATLEŢILOR – după 10 APRILIE
- seniori, tineret
60 lei
- juniori
60 lei
H) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALĂ A CARNETULUI DE ANTRENOR
50 lei
- neachitarea taxei atrage, dupã caz, sistarea drepturilor financiare de la F.R.A.
(premieri, indemnizaţii, etc.) până la achitarea acesteia.
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I) TAXE PERCEPUTE DE F.R.A. PENTRU CURSANȚII ȘCOLII NATIONALE DE
ANTRENORII CARE SUSȚIN EXAMENE DE PROMOVARE
Taxă înscriere examen admitere
Taxă înscriere anul I
Taxă înscriere anul II
Taxă susținere examen absolvire
Taxă eliberare adeverințe cursant
Taxă înscriere curs specializare un an
Taxă reînmatriculare antrenori
Taxa înscriere examen promovare:
a) nivelul de antrenor
b) nivelul de antrenor senior
c) nivelul de antrenor maestru
J) TAXE DE TRANSFER
- seniori si tineret
- juniori
- copii
- Veterani
K) TAXA PENTRU PARTICIPAREA LA COMPETIŢIILE NAŢIONALE
- Campionatul National seniori – tineret ETAPE/FINALA
- Campionatul National juniori 1,2,3 ETAPE/FINALA
- Campionatul National – ETAPA DE ZONA/FINALĂ copii 1,2,3
- Campionatul National pentru veterani
- Campionatele Internaţionale ale României
- Concurs Naţional
- Cupa Romaniei (toate categoriile)
L) PENTRU REINSCRIERE LA COMPETIŢIILE NAŢIONALE
- Campionatul National seniori – tineret ETAPE/FINALA
- Campionatul National juniori 1,2,3 ETAPE/FINALA
- Campionatul National – ETAPA DE ZONA/FINALĂ copii 1,2,3
- Campionatul National pentru veterani
- Campionatele Internaţionale ale României
- Concurs Naţional
- Cupa Romaniei (toate categoriile)
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M)TAXE DE AFILIERE
- cluburi, asociaţiile judeţene de atletism, c.s. universitare
- unitãţi sportive școlare
N) TAXÃ PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII SECTIEI
O) TAXE PENTRU CONTESTAŢII ÎN COMPETIŢII
- seniori, tineret
- juniori si copii
- veterani
P)TAXA PENTRU APEL LA CONTESTAŢIE
750 lei
F.R.A. poate percepe, in temeiul altor reglementari, si alte categorii de taxe.

1000 lei
750 lei
500 lei
500 lei
500 lei
100 lei

200 lei

II.COTIZAȚIE ANUALĂ SECȚIE- cluburi până la 10 APRILIE
III.COTIZAȚIE ANUALĂ SECȚIE- cluburi după 10 APRILIE
IIb.COTIZAȚIE ANUALĂ A.J.A, A.M.A., până la 10 APRPLIE
IIIb.COTIZAȚIE ANUALĂ A.J.A, A.M.A., după 10 APRILIE

500lei
750 lei
100 lei
200 LEI

Membrul afiliat la F.R.A. care nu și-a achitat cotizația în termenul prevăzut de statutul F.R.A. este suspendat de drept de către
Consiliul Federal, ceea ce determina ridicarea :
- dreptului de a participa la competiţii, până la achitarea integrală a cotizației;
- dreptul de vot la Adunarea Generală imediat următoare. Redobândirea dreptului de vot este condiționată de achitarea
integrală a cotizațiilor restante și scadente, în termenele prevăzute de statutul F.R.A.
Neachitarea acestor obligații cuprinse în “Normele Generale” va duce la sancţionarea structurilor sportive în
conformitate cu Statutul şi Regulamentele F.R.A. şi interdictia de a participa în competiţii a atleţilor acestora.
Notã 1: Este obligatorie plata taxei anuale a secţiei și vizele anuale ale atleţilor (pânã la Campionatulul Naţional de salã a fiecarei
categorii de vârstă).

CONTUL IN CARE SE PLATESC TAXELE, COTIZAȚIILE : Cont: RO82BRDE441SV73561834410

deschis la BRD Unirea
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