TAXE, COTIZAȚII ȘI AMENZI – VALABILE 2017
Taxă afiliere club nou la FER
1500 lei
Taxă schimbare nume de club
500 lei
Taxă schimbare nume cal - național
200 lei
Taxă schimbare proprietar cal
200 lei
Taxă fuziune
1000 lei
Cotizație anuală cluburi 31.03.
Prima disciplină – 1500 lei
A doua disciplină – 200 lei
Viză anuală cal 31.03.
150 lei
Viză anulă arbitru 31.03.
150 lei
Viză anuală antrenor 31.03.
150 lei
Viză anuală instructor 31.03.
150 lei
Carnet legitimare sportiv
100 lei
Carnet legitimare cal
100 lei
Duplicat carnet legitimație
Expirare – 50 lei
Distrugere / pierdere – 200 lei
Taxă transfer sportiv
31.03. – 200 lei
În extraperioadă – 1000 lei
Taxă transfer cal
31.03. – 200 lei
În extraperioadă – 1000 lei
Taxă contestație / apel
≤ 1 oră – 300 lei; 200 lei juniori
Recurs
≤ 5 zile – 500 lei; 300 lei juniori
Taxă organizare competiție
Taxe F.E.I.
internațională 31.03.
Solicitare organizare competiții după
Intern ≤ 15 zile – 2000 lei
stabilirea calendarului**
Internațional ≤ 10 zile – 2000 lei + taxe
FEI
Solicitare schimbarea datei de
≤ 15 zile – 500 lei + taxe F.E.I.
concurs**
Taxă anulare competiție**
≥ 30 zile interne – 2000 lei
≥ 30 zile internationale – 2000 + taxe EI
< 14 zile interne – 4000 lei
< 14 zile internaționale – 4000 lei +
taxe FEI
Taxe licențe naționale
Nivel A – 350 lei
Nivel B – 250 lei
Nivel C – 150 lei

Taxă organizare competiții neoficiale
Taxă de start aferență FER***
Taxă licență internațională / an
Pașaport / Recognition card F.E.I.
15 zile
Start HC în favoarea FER
Taxă de înregistrare F.E.I. cal
Taxă de înregistrare F.E.I. sportiv
Curs antrenori și sportivi
Abonare buletin informativ 31.01.
Eliberare adeverință / acte / adrese
Amendă organizare competiție fără
acordul FER***
Amendă participare externă fără
licență
Amendă pentru nereguli grave în
organizarea unor competiții*****
Amendă pentru nerespectarea
regimului de purtare a căștii de
protecție și/sau a ținutei
Amendă participare la activități
sportive organizate fără avizul
medicului
Amendă prestare arbitraj fără avizul
Colegiului de Arbitri*****

Nivel D – 130 lei
Nivel E – 130 lei
Amatori – 150
Tineret – 250 lei
Juniori – 200 lei
Copii – 100 lei
Rezidenți – 100 Euro
Notă: Sportivii care iau startul în mai
multe discipline, vor plăti taxele
aferente fiecărei categorii.
800 lei
5 lei
300 Euro
Uz sportiv – 1000 lei
Uz comercial – 1500 lei
Taxă de urgență – 250 lei
50 lei
15 Euro
15 Euro
200 lei
150 lei
20 lei
Interne – 5000 lei
Internaționale – 10000 lei
500 Euro
1000 lei – 5000 lei
150 lei
Recidivă – 300 lei
Sportivi – 500 lei
Cluburi – 1000 lei
1000 lei

Fraudarea / tentativa de fraudare a
calificărilor sau a rezultatelor******
Amendă pentru întârzierea /
netrimiterea înscrierilor
Penalități întârziere față de termenul
de plată

1000 lei – 2000 lei
100 lei

*cu excepția altor prevederi legate de existența unui contract
**mai puțin cazurile de forță majoră conform contractului
***taxa va fi dedusă din taxa de start percepută de organizator
****plus acoperirea cheltuielilor făcute de formațiile participante pe bază de acte
și neomologarea rezultatelor
*****plus suspendarea pe un termen stabilit de FER
Notă:
Toate amenzile vor fi însoțite de un avertisment cu caracter agravant în cazul unor
recidive (ele vor fi publicate în Buletinele informative);
Constatarea neregulilor se face de către Comisia de Competiții și Comisia Juridică,
care vor aplica sancțiunile pe bază de proces verbal. Amenzile se constituie în “alte
venituri la bugetul federației”;
Amenzile mai mari de 200 de lei se pot achita în 24 de ore de la momentul aplicării,
cu o reducere de 50%;
Pentru situațiile prevăzute în acest tabel, în funcție de similitudini, se vor face
echivalări ce vor fi cuprinse în RI;
Formațiile și sportivii nu pot lua startul în competiții până la achitarea debitelor
restante.

