
  
 

 

 
 

NORME FINANCIARE ȘI TERMENE DE PLATĂ ALE FEDERAȚIEI 
ROMÂNE DE CICLISM PENTRU ANUL 2023 

 
 

 
TIP DE TAXĂ VALOARE OBSERVAȚII 

Cotizație anuală membru afiliat 500 RON Dacă plata taxei se face în 
intervalul 13 Decembrie 2022 – 
31 Ianuarie 2023 se va adăugă 
o reducere de 100 RON 

Taxă afiliere membru 500 RON  
Taxă transfer sportiv 1000 RON În perioada 1 – 31 ianuarie 2023 

și 1 – 10 iulie 2023, transferul 
sportivilor este gratuit, conform 
Art. 77 din Regulamentul de 
Ordine Interioară al FRC 

Taxă contestație 100 RON  
Înscriere competiție de nivel național 
în calendarul FRC 

300 RON / zi de competiție Dacă înscrierea se face în 
intervalul 13 Decembrie 2022 – 
31 Ianuarie 2023 

Înscriere competiție de nivel național 
în calendarul FRC 

500 RON / zi de competiție Înscrieri făcute începând cu 
data de 1 Februarie 2023 

Înscriere competiție destinată 
exclusiv categoriilor de Copii în 
calendarul FRC 

50 RON / zi de competiție  

Înscriere competiție destinată 
exclusiv categoriilor de Cadeți și 
Juniori în calendarul FRC 

150 RON / zi de competiție  

Taxă adăugare nume suplimentar pe 
lângă denumirea oficială cu care 
este înregistrat clubul/membrul 
conform Art. 48 din Regulamentul de 
Ordine Interioară al FRC 

200 RON Taxa este valabilă până la 
finalul anului 2023 

Taxă eliberare licență Copii 
(toate categoriile) 

70 RON Taxele pentru orice tip de 
licență include și asigurarea în 
caz de accident (valabile pe 
teritoriul României).  
O licență, conform Art. 1.1.008 
din Regulamentul UCI este 
valabilă până la 31 Decembrie 
a.c. indiferent de data la care a 
fost emisă 

Taxă eliberare licență Paraciclism 70 RON 
Taxă eliberare licență U23, Elite 150 RON 
Taxă eliberare licență Cadeți, Juniori 100 RON 
Taxă eliberare licență Amator, 
Master 

200 RON 

Taxă eliberare licență Staff Tehnic 150 RON 

Taxele pot fi plătite: 
 În contul bancar al Federației Române de Ciclism, deschis la Libra Internet Bank 

IBAN: RO20BREL0002003090370100 
 În numerar la sediul Federației Române de Ciclism, București, Sector 2, str. Vasile Conta, nr. 16 
 Taxele de licență pot fi achitate prin oricare mijloace specificate în formularul online. 



  
 

 

 
 

BAREM FINANCIAR ARBITRI 
(conform HG 1447/2007 cu modificările și completările ulterioare) 

 
 
 

TIP DE TAXĂ VALOARE OBSERVAȚII 
1) Competiții internaționale organizate de Federația Română de Ciclism (sau terți) 
a) arbitru principal, 

președintele panelului de 
arbitri delegat de UCI 

 Plată efectuată de UCI 

b) membri ai panelului de 
arbitri 

300 RON / zi / persoană 
(sumă brută) 

 

c) arbitri adiționali pe nivel 
național 

75% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

 

d) arbitri pentru secretariat 75% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

 

e) arbitri adiționali pe nivel 
asistenți 

50% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

 

f) arbitri moto 100% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

Dacă participă cu motocicleta personală 

g) arbitri moto 75% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

Dacă participă cu motocicleta oferită de 
organizator 

h) Cheltuieli de masă 70 RON / zi Conform Art. 13, Litera a) din HG 
1447/2007 

2) Competiții naționale organizate de Federația Română de Ciclism (Campionate Naționale, 
Cupe Naționale, alte competiții și evenimente sportive) 

a) arbitru principal, 
președintele panelului de 
arbitri (PCP) 

140 RON / zi / persoană 
(sumă brută) 

 

b) arbitru adițional pe nivel 
național 

75% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

 

c) arbitri pentru secretariat 75% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

 

d) arbitri adiționali pe nivel 
asistenți 

50% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

 

e) arbitri moto 100% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

Dacă participă cu motocicleta personală 

f) arbitri moto 75% din baremul membrilor 
panelului arbitrilor 

Dacă participă cu motocicleta oferită de 
organizator 

g) Cheltuieli de masă 70 RON / zi Conform Art. 13, Litera a) din HG 
1447/2007 

 
 
 
Norme aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 12 decembrie 2022. 


