NORME GENERALE
privind regimul taxelor pentru vize, cotizatii, penalitãţi, etc. percepute de
F.R.A. pentru organizarea si desfãsurarea activitãţii atletice în anul 2018

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 2018 este:
A) TAXÃ LEGITIMARE/SCHIMBARE/Duplicat
- seniori, tineret, juniori

50 lei

- veterani

35 lei

- copii

20 lei

B) TAXÃ PENTRU DUBLÃ LEGITIMARE

300 lei

C)TAXÃ REACTUALIZARE VIZA DUBLÃ LEGITIMARE ANUALA

100 lei

(pentru duble legitimari încheiate pe perioade mai mari de 1 an)

D) TAXA PRELUNGIRE DUBLA LEGITIMARE

200 lei

E) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALÃ A ATLEŢILOR – Pana la 10 APRILIE
- seniori, tineret

30 lei

- juniori

30 lei

- copii

10 lei

- veterani

30 lei

F) TAXÃ PENTRU VIZA ANUALÃ A ATLEŢILOR – după 10 APRILIE
- seniori, tineret

60 lei

- juniori

60 lei

G) 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.
H) TAXE PERCEPUTE DE F.R.A. PENTRU CURSANȚII ȘCOLII NATIONALE DE
ANTRENORII CARE SUSȚIN EXAMENE DE PROMOVARE
Taxă înscriere examen admitere

40 lei

Taxă înscriere anul I

25 lei

Taxă înscriere anul II

30 lei

Taxă susținere examen absolvire

35 lei

Taxă eliberare adeverințe cursant

20 lei

Taxă înscriere curs specializare un an

20 lei

Taxă reînmatriculare antrenori

25 lei

Taxa înscriere examen promovare:
a) nivelul de antrenor

20 lei

b) nivelul de antrenor senior

30 lei

c) nivelul de antrenor maestru

40 lei

I) TAXE DE TRANSFER
- seniori si tineret

400 lei

- juniori

300 lei

- copii

200 lei

- Veterani

200 lei

J) TAXA PENTRU PARTICIPAREA LA COMPETIŢIILE NAŢIONALE
- Campionatul National seniori – tineret ETAPE/FINALA

30 lei

- Campionatul National juniori 1,2,3 ETAPE/FINALA

20 lei

- Campionatul National – ETAPA DE ZONA/FINALĂ copii 1,2,3

15 lei

- Campionatul National pentru veterani

25 lei

- Campionatele Internaţionale ale României

70 lei

- Concurs Naţional

30 lei

- Cupa Romaniei (toate categoriile)

30 lei

K) PENTRU REINSCRIERE LA COMPETIŢIILE NAŢIONALE
- Campionatul National seniori – tineret ETAPE/FINALA

50 lei

- Campionatul National juniori 1,2,3 ETAPE/FINALA

50 lei

- Campionatul National – ETAPA DE ZONA/FINALĂ copii 1,2,3

40 lei

- Campionatul National pentru veterani

35 lei

- Campionatele Internaţionale ale României

100 lei

- Concurs Naţional

50 lei

- Cupa Romaniei (toate categoriile)

50 lei

L)TAXE DE AFILIERE
- cluburi, asociaţiile judeţene de atletism, c.s. universitare

1000 lei

- unitãţi sportive școlare

750 lei

M) TAXÃ PENTRU SCHIMBAREA DENUMIRII SECTIEI

500 lei

N) TAXE PENTRU CONTESTAŢII ÎN COMPETIŢII
- seniori, tineret

500 lei

- juniori si copii

500 lei

- veterani

100 lei

O)TAXA PENTRU APEL LA CONTESTAŢIE

750 lei

F.R.A. poate percepe, in temeiul altor reglementari, si alte categorii de taxe.
200 lei

II.COTIZAȚIE ANUALĂ SECȚIE- cluburi până la 10 APRILIE

500lei

III.COTIZAȚIE ANUALĂ SECȚIE- cluburi după 10 APRILIE

750 lei

IIb.COTIZAȚIE ANUALĂ A.J.A, A.M.A., până la 10 APRPLIE

100 lei

IIIb.COTIZAȚIE ANUALĂ A.J.A, A.M.A., după 10 APRILIE

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.

IV. PENALITÃŢI

Potrivit prevederilor prezentelor Norme Generale, F.R.A. poate aplica pentru următoarele fapte sancțiuni pecuniare, al căror cuantum este:
a) pentru transfer/dublă legitimare
1. Eliberarea și depunerea a douã sau mai multe acorduri de transfer și/sau cereri de dublã legitimare pentru același atlet se sancționează
cu penalitate în cuantum de 500 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care e legitimat atletul
2. Depunerea documentelor de transfer sau dublă legitimare cu semnături false se sancționează cu penalitate în cuantum de 1.000 lei;
sancțiunea este aplicată clubului(rilor) al cărui reprezentant semnatar al actelor de transfer sau de dublă legitimare a săvârșit sau a
favorizat/înlesnit/determinat săvârșirea aceastei fapte.
b) pentru competiţii
1. Prezentarea în concurs a unui atlet fără plata taxei de transfer, de viză anuală sau a cotizației anuale a secției sau se sancționează cu
penalitate în cuantum de 200 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat sportivul
2. Transmiterea înscrierilor dupã termenul din regulament se sancționează cu penalitate în cuantum de 100 lei; sancțiunea este aplicată
clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea

3. Prezentarea incompletã a înscrierilor la concurs, fãrã TOATE DATELE cerute în formularul de înscriere se sancționează cu penalitate în
cuantum de 80 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
4. Neprezentarea carnetului de legitimare la validare cu taxa de viza anualã achitată după termenul stabilit se sancționează cu penalitate
în cuantum de 50 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
5. Înscrierea și neprezentarea la concurs, fãrã a comunica situația la secretariatul de concurs, se sancționează cu penalitate
în cuantum de 50 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegat la următoarea
competiție (5 - 7)
6. Prezentarea cu întarziere la validare fãrã a anunta în prealabil întîrzierea se sancționează cu penalitate în cuantum de 50 lei; sancțiunea
este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se achită prin delegatul care face validarea
7. Atleţii care nu se prezintã la probã dupã definitivarea programului de concurs, cu excepţia atleţilor care deţin scutiri medicale eliberate
de medicul concursului sau medicul de lot și prezentate în timp util la secretariatul de concurs, dar nu mai târziu de desemnarea
finaliştilor, se sancționează cu penalitate în cuantum de 50 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul, plata se
achită prin delegatul care face validarea
8. Substituirea atleţilor la probe sau în echipã și falsificarea anilor de naștere, în scopul prejudicierii rezultatelor, se sancționează cu
penalitate în cuantum de 1.500 lei; sancțiunea este aplicată clubului la care este legitimat atletul substituit
9. Nedesfãșurarea etapei județene prevãzută în calendarul judeţean, se sancționează cu penalitate în cuantum de 300 lei; sancțiunea se
aplică Asociației Judeţene de Atletism sau organizatorului, acolo unde nu există asociaţie judeţeană
10. Transmiterea unor rezultate fictive a etapelor municipale, județene, zonale, regionale etc. pentru Campionatele naționale, se
sancționează cu penalitate în cuantum de 1.000 lei; sancțiunea se aplică organizatorului
11. Participarea la competiţiile internaţionale în afara ţării, fãrã a înainta o cerere scrisã în vederea obţinerii aprobării F.R.A. se sancționează
cu:
- la prima abatere - avertisment.
- la a doua abatere – penalitate în cuantum de 1.000 lei, sancțiunea se aplică clubului la care este legitimat atletul.
- la a treia abatere - suspendare temporară de la toate competiţiile interne sau internaţionale, ori din activitatea federaţiei.
12. Organizarea de concursuri internaţionale în România fãrã aprobarea F.R. Atletism se sancționează cu:
- la prima abatere, penalitate în cuantum de 2.000 lei

- la a doua abatere, suspendarea temporară a dreptului de a organiza competiţii internaţionale şi anularea rezultatelor sportive.
- la a treia abatere, suspendarea dreptului de membru afiliat.
13. Efectuarea pregătirii (cantonamente, stagii etc) în afara teritoriului României
Efectuarea pregãtirii (cantonamente, stagii etc) în alte țãri fãrã a înainta o cerere scrisă în vederea obţinerii aprobării F.R.A. se sancționeazã,
dupã caz, astfel:
- la prima abatere, cu avertisment;
- la a doua abatere, cu penalitate în cunatum de 1000 lei (se aplică clubului la care este legitimat atletul);
- la a treia abatere, cu suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internaţionalã, ori din activitatea federaţiei.
Aceastã prevedere este valabilã pentru componenții loturilor F.R.A.
14.Nepredarea documentelor de planificare si evidențã în termenul impus de F.R.A.
Nepredarea documentelor de planificare si evidențã în termenul impus de F.R.A. se sancționeazã astfel:

- la prima abatere, cu avertisment;
- la a doua abatere, cu penalitate în cunatum de 1000 lei (se aplică clubului la care este legitimat atletul);
- la a treia abatere, cu suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internaţionalã, ori din activitatea federaţiei.
Aceastã prevedere este valabilã pentru componenții loturilor F.R.A.
15. Neprezentarea la cantonamentele organizate de FRA în vederea pregătirii şi participării la competiţiile
internaţionale oficiale, se sancţionează astfel:

- la prima abatere, cu avertisment;
- la a doua abatere, cu penalitate în cunatum de 1000 lei (se aplică clubului la care este legitimat atletul);

- la a treia abatere, cu suspendarea temporară din activitatea competițională internă și/sau internaţionalã, ori din activitatea federaţiei.
Aceastã prevedere este valabilã pentru componenții loturilor F.R.A.
În cazul aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute mai sus atleţii și/sau antrenorii în cauză nu mai beneficiază de finanțare
de la bugetul F.R.A..
F.R.A. poate aplica sancţiuni pecuniare și pentru alte fapte prevăzute de alte reglementări ale federaţiei.
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

