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Catre, 

 

Cluburile cu sectii de baseball si softball afiliate la Federatia Romana de Baseball si Softball 
 

Prin prezenta, va transmitem normele generale privind taxele anuale valabile aprobate de Comitetul Executiv 

conform Statutului FRBS art 40, pct.4, litera d si e din sedinta sa din 16.02.2018, si propunerile spre aprobare a 

acestora in Adunarea Generala din 09.03.2018, conform art.36 punctul p). 

             In sensul  NORMELOR GENERALE si STATUTULUI  FRBS, termenii – taxa, cotizatie, penalitate – au 

urmatorul inteles: 

Taxa – Suma de bani pe care o achita membrii FRBS, sportivii, antrenorii, arbitrii in schimbul unor 

servicii prestate sau al anumitor drepturi, in conditiilesi la termenele stabilite de regulamentele FRBS. 

Cotizatie – Suma de bani pe care trebuie sa o achite in fiecare an membrii FRBS, in conditiile si la 

termenele stabilite de regulamentele FRBS. 

Penalitate – sanctiune pecuniara ce consta in suma de bani pe care persoana, clubul, asociatia, care 

savarseste o abatere disciplinara/ o incalcare a prevederilor Statutului, a regulamentelor, normelor FRBS, este 

obligate sa o plateasca in contul FRBS. 

Va reamintim ca, taxele si vizele anuale se vor putea achita pana la data de 31.03.a.c. iar inscrierea la 

competitii in anul competitional 2018 se va putea face pana la data de 01.03..a.c. Cluburile care nu vor face dovada 

platii pana la aceasta data, nu vor putea participa la competitiile organizate de catre FRBS in acest an.  

Platile se pot face la sediul FRBS cash, sau prin transfer bancar la BCR sucursala Unirea, CIF 4266626, 

cont RO48RNCB0082044166280002. 

I. TAXE 

FRBS percepe, in temeiul prezentelor Norme Generale, urmatoarele categorii de taxe, al caror cuantum pentru 

acest an este: 

A.TAXE LEGITIMARE/SCHIMBARE 

- SENIORI - TINERET – 40 lei  

- JUNIORI I, II, III SI COPII –35 lei  

  

B. TAXA PENTRU DUPLICAT – toate categoriile de varsta – 100 lei  

 

C. TAXA PENTRU DUBLA LEGITIMARE –100 lei 

 

D. TAXA PRELUNGIRE VIZA DUBLA LEGITIMARE ANUALA – 100 lei  

 

E. TAXA PENTRU VIZA ANUALA A SPORTIVILOR 

- SENIORI - TINERET – 20 lei   

- JUNIORI I, II, III SI COPII – 15 lei  



F. TAXA PENTRU VIZA ANUALÃ A CARNETULUI DE ANTRENOR/ARBITRU  

-  70 lei- neachitarea taxei , atrage, dupã caz sistarea drepturilor financiare de la F.R.B.S. (premieri, indemnizaţii, 

barem de arbitraj) până la achitarea acesteia precum si neacordarea dreptului de a conduce echipele in teren. 

G. TAXE DE TRANSFER 

- în perioada de transfer ( 01 ian.-31 martie) - 100 lei/sportiv 

 

H. TAXA PENTRU PARTICIPARE LA COMPETITIILE NAŢIONALE 

 

- Campionatul National Seniori — tineret  - 150 lei  

- Campionatul National Juniori I,II,III –  100 lei  

- Cupa României Seniori – 150 lei  

- Cupa Romaniei Juniori –  100 lei  

 

I. TAXA DE AFILIERE 

- cluburi /asociatii sportive / asociatiile judetene ,C.S.S. – 300 lei  

-se va achita in 30 de zile de la data afilierii conf.art.16 pct 3 din Statutul FRBS 

 

F. TAXÃ PENTRU SCHIMBARE DE DENUMIRE CLUB - 300 lei  

 

G. TAXE PENTRU CONTESTATII ÎN COMPETITII - 200 lei  

- toate categoriile  

H. TAXA PENTRU APEL LA CONTESTATIE  - 200 lei  

 

II. COTIZATIA ANUALA  

Potrivit  prevederilor art. 53 pct.1  din Statutul FRBS, fiecare membru afiliat federatiei plateste o cotizatie 

anuala fixa, care trebuie achitata pana la data de 31.03  a anului in curs. Membrul nou afiliat trebuie sa achite 

cotizatia pentru anul in cursul caruia a fost admis. Plata cotizatiei trebuie efectuata in termen de 30 de zile de la 

data afilierii ca membru al F.R.Baseball si Softball de catre Comitetul Executiv si supus la vot Adunarii Generale 

in anul in curs. 

- Cuantumul cotizatiei anuale 

      -      unităţi şcolare (M.E.N.) CSS, LPS – 100 lei  

- cluburi, asociaţii sportive, A.J.B.S., cluburi private – 100 lei  

(indiferent de secţii juniori,tineret,seniori)_________________ 

 

Membrul afiliat la federatie care nu si-a achitat cotizatia in termenul prevazut de prezentele norme generale  in 

anul competitional respectiv  este  suspendat de drept de catre Comitetul Executiv, ceea ce determina ridicarea: 

- dreptului de a participa la competitii, pana la achitarea integrala a cotizatiei; 

- dreptul de vot la Adunarea Generala imediat urmatoare. Redobandirea dreptului de vot este conditionata de 

achitarea integrala a cotizatiilor restante si scadente, in termenele prevazute. 

 

Neachitarea acestor obligatii cuprinse in “ Normele Generale” va duce la sanctionarea structurilor 

sportive in conformitate cu Statutul si Regulamentele F.R.Baseball si Softball si la neprimirea in competitii a 

sportivilor si echipelor acestora. 

 

 

 

 



 

III. PENALITATI 

Potrivit prevederilor prezentelor norme generale, FRBS poate aplica pentru urmatoarele fapte sanctiuni 

pecuniare, al caror cuantum este: 

 

a. pentru transfer/dubla legitimare 

1. Eliberarea  si depunerea  a doua sau mai multe acorduri de transfer si/sau cereri de dubla legitimare pentru 

acelasi jucator/oare se sanctioneaza cu penalitate de 300 lei; sanctiunea este aplicata clubului la care este 

legitimat sportivul. 

2. Depunerea documentelor de legitimare, transfer sau dubla legitimare cu semnaturi false se sanctioneaza cu 

penalitate  in cuantum de 1.000 de lei; sanctiunea este aplicata cluburilor al carui reprezentant semnatar al 

actelor de transfer sau de dubla legitimare a savarsit sau a favaorizat/inlesnit/determinat savarsirea acestei 

fapte. 

b. pentru competitii 

1. Prezentarea in concursuri/meciuri/jocuri oficiale a unui sportiv/jucator fara plata taxelor: de viza anuala, de 

legitimare, de transfer sau a cotizatiei anuale a clubului se sanctioneaza cu penalitate in cuantum de 200 

lei/sportiv; sanctiunea este aplicata clubului la care este legitimate sportivul.  
2. Transmiterea inscrierilor mai tarziu, dupa termenul din regulament se sanctioneaza cu penalitate in cuantum de 

100 lei/ echipa care participa, plata se va face de catre delegatul care va participa la sedinta tehnica. 

3. Neprezentarea legitimatiilor pentru validarea sportivilor la jocurile care vor desfasura, care vor avea loc la 

sedinta tehnica cu viza anuala si viza medicala se sanctioneaza cu penalitate in cuantum de 20 lei/ sportiv; 

sanctiunea este aplicata clubului la care sunt legitimati sportivii(ele) prin delegatul care face validarea. 

4. Substituirea jucatorilor in timpul  jocurilor si/sau falsificarea anilor de nastere, in scopul prejudicierii 

rezultatelor, se sanctioneaza in cuantum de 1.000 de lei; sanctiunea este aplicata clubului la care este legitimat 

sportivul substituit. 

5. Transmiterea unor rezultate fictive si netransmiterea dosarului de competitite in termen de 48 de ore la sediul 

FRBS de la terminarea  etapelor de campionat national/cupa, se sanctioneaza cu o penalitate in cuantum de 

1.000 lei; sanctiunea se aplica clubului organizator.  

6. Participarea la competitiile internationale  in afara tarii, fara a inainta o cerere scrisa in vederea obtinerii 

aprobarii F.R.Baseball si Softball se sanctioneaza cu: 

- * la prima abatere avertisment. 

- * la a doua abatere – penalitate in cuantum de 500 de lei, sanctiunea se aplica clubului care nu a inaintat 

cererea de participare la competitia respectiva. 

- * la a treia abatere – suspendarea temporara de la toate competitiile interne si international, ori din activitatea 

federatiei. 

7. Organizarea de competitii internationale in Romania fara aprobarea FRBS se sanctioneaza cu : 

- * la prima abatere, penalitate in cuantum de 500 de lei 

- * la a doua abatere – suspendarea temporara a dreptului de a organiza competitii international si anularea 

rezultatelor sportive. 

- * la a treia abatere, suspendarea dreptului de membru afiliat. 

 

NOTA  1 – Este obligatorie plata cotizatiei anuala a clubului, taxa de participare in competitii si vizele 

anuale ale sportivilor daca o competitie se va desfasura inainte  la data de 31 martie a.c. 

 

              Presedinte FRBS                                   Presedinte CCCLT                                           Secretar General 

               Andrei Mirescu                                       Dan Panaitescu                                           Gabriel Adumitrachioaie 
 


