
 
FEDERAŢIA  ROMÂNĂ  DE  ARTE  MARŢIALE 

 
COTIZAŢII ȘI TAXE 2018 

   
         PLATA TAXELOR ȘI COTIZAȚIILOR : NUMERAR SAU TRANSFER BANCAR 

    BENEFICIAR:    FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARTIALE 
                COD FISCAL: 4203571  
                             BUCUREŞTI, Bd. BASARABIA  Nr. 37-39, sector 2 
                             CONT : RO25RNCB0084010794750001 – BCR 
Factura se eliberează la cerere. Pentru eliberarea facturii, solicitanții sunt rugați să transmită 

toate datele necesare facturării (denumire, cod fiscal, adresa, IBAN), iar pentru chitanță, codul fiscal .  
                 

 
    

Nr.                               COTIZATIA SUMA 
1. AFILIERE  STRUCTURĂ  SPORTIVĂ 

 
200 LEI 

2. AUTORIZAȚIE ANUALĂ FUNCȚIONARE STRUCTURĂ SPORTIVĂ 
(DUPĂ 01.04.2018 – MAJORARE 100% = 400 LEI) 

200 LEI 

3. VIZĂ  ANUALĂ  ANTRENOR / INSTRUCTOR   
(DUPĂ 01.04.2018 – MAJORARE 100% = 200 LEI) 

100 LEI 

4. VIZĂ  ANUALĂ  SPORTIV 
 

40 LEI 
 

5. LEGITIMAȚIE + VIZĂ ANUALĂ SPORTIV 
  

50 LEI 
 

6. VIZĂ  ANUALĂ  ARBITRI 
(DUPĂ 01.04.2018 – MAJORARE 100% = 20 LEI) 

  10 LEI 

7. ELIBERARE DUPLICAT LEGITIMAŢIE SPORTIV     10 LEI 
8. TAXĂ INSCRIERE SPORTIV ÎN COMPETIȚIE   

ASHIHARA KARATE, JU-JITSU, QWAN KI DO, WUSHU-KUNG FU 
KARATE SKDUN, EUREKA, WADO KAI 

 
30 lei/ probă 
30 lei/ sportiv 

9. TAXĂ CONTESTAȚIE DECIZIE ARBITRI (în competiție) 200 LEI 
10. OMOLOGARE GRADE 

-de la centura albă la centura neagră* 
*pt WUSHU KUNGFU se adaugă 10 lei/emblema brodată aferentă 
-centura neagra, CN 1 DAN, ori echivalent 
  2 DAN  =    40 lei                        6 DAN  =    640 lei 
  3 DAN  =    80 lei                       7 DAN   =    800 lei 
  4 DAN  =  160 lei                       8 DAN   =  1000 lei                                                                            
  5 DAN  =  320 lei                       9 DAN   =  1200 lei                                                                                                        

 
20 LEI 

 
30 LEI 

11. TAXĂ REAFILIERE STRUCTURĂ SPORTIVĂ 400 LEI 
12. TAXĂ AVIZARE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN CATEGORIE 

A  ANTRENORILOR  
100 LEI 

13. TAXĂ AVIZARE  ÎNSCRIERE / REÎNMATRICULARE  LA ȘCOALA NAȚIONALĂ 
ANTRENORI    

150 LEI 

14. TAXĂ ELIBERARE AVIZ SAU EVALUARE PENTRU FORMARE INSTRUCTORI    150 LEI 
15. TAXĂ DEPUNERE DOSAR COMISIE DE DISCIPLINĂ / APEL 500 LEI 



 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ARTE MARŢIALE 

 
REGULAMENT PLATĂ TAXE ŞI COTIZAŢII  2018 

 
1. AFILIERE STRUCTURĂ  SPORTIVĂ : se va achita după primirea înștiințării de la secretariatul federației că 
structura sportivă a fost acceptată de Biroul Federal ca membru afiliat provizoriu. 

 
2. AUTORIZAŢIA ANUALĂ FUNCTIONARE STRUCTURĂ SPORTIVĂ : se va achita înainte de data participării 
la acțiunile FRAM în 2018 (competiții, stagii, pregătiri lot etc), dar nu mai târziu de 01.04.2018, în 
cuantumul din tabel ;  după data de 01.04.2018, aceasta se va majora cu 100% (devenind 400 lei). 
Structurile sportive care se vor afilia după data de 01.04.2018 vor plăti aceată taxă în cuantumul din tabel 
în maxim 1 lună de la afiliere; după acest termen, suma se va majora cu 100%. 
  
3. VIZA ANUALĂ ANTRENOR / INSTRUCTOR : se va achita înainte de data participării la acțiunile FRAM în 
2018 (competiții, stagii, pregătiri lot etc) dar nu mai târziu de 01.04.2017, în cuantumul din tabel;  după 
data de 01.04.2016, aceasta se va majora cu 100% (devenind 200 lei). 
 
Pentru achitarea vizei anuale este obligatoriu sa se trimită carnetele de antrenor / respectiv instructor      
(sau copii ale certificatelor de calificare emise de autoritați cu competențe). In lipsa acestora nu se vor 
aplica vize, iar banii vor fi restituiți. 
 
Fiecare club sportiv este obligat să aibă cel puțin un antrenor sau un instructor calificat.  
Antrenorii Emeriți sunt scutiți de la plata vizei anuale de antrenor; celelalte taxe (sportiv, arbitru etc) se vor 
achita în cuantumul din tabel. 

 
4. VIZA ANUALĂ SPORTIV: Vizele anuale pentru sportivi se vor achita numai după obținerea autorizației 
anuale de funcționare a clubului și a vizei anuale pentru antrenori / instructori. 
Pentru achitarea vizelor anuale se va transmite prin e-mail formularul atașat, completat cu toate datele 
solicitate. Datele incomplete sau cele transmise în alt format nu vor fi procesate. Responsabilitatea 
pentru exactitatea datelor transmise revine in totalitate persoanei împuternicite de club să transmită 
documentul.  
Viza anuală conferă sportivului dreptul de a participa la acțiunile oficiale ale federației (competiții, stagii 
etc). 
Viza anuală sportiv este departamentală, astfel încât sportivii care doresc să participe și la activitățile altui 
departament din FRAM trebuie să aibă achitată și viza anuală respectivă. 
Sportivii care au titlurile de Maestru Emerit al Sportului sau Maestru al Sportului sunt scutiți de la plata 
vizei anuale de sportiv,  celelalte taxe achitându-se în cuantumul din tabel. 

 
 5. ELIBERARE LEGITIMAȚIE DE  SPORTIV: se va transmite prin e-mail tabelul din modelul atașat, același 
cu cel care va conține și sportivii pentru viza anuală, completat cu toate datele solicitate. Datele 
incomplete sau cele transmise în alt format nu vor fi procesate. 
NU SE VOR MAI TRIMITE LA FEDERAȚIE CERERILE DE LEGITIMARE – ACESTEA VOR FI PĂSTRATE LA 
CLUBURI. 
 
6. VIZĂ ANUALĂ ARBITRI: conferă arbitrilor dreptul de a arbitra în competițiile oficiale ale federației            
(pentru ramura sportivă în care sunt specializați), aceștia primind licența de a arbitra în competițiile din 
2018. Arbitrii care nu au licență pentru 2018 nu pot fi delegați de Colegiul arbitrilor să arbitreze în 
competițiile oficiale ale federației.  



Lista oficială a arbitrilor va fi transmisă federației de președintele Colegiului Departamental al Arbitrilor la 
inceputul fiecărui an; persoanele care nu se regăsesc pe aceasă listă nu pot achita viza anuală și nu au 
dreptul să arbitreze în competițiile oficiale ale FRAM. 
 
7. ELIBERARE DUPLICAT LEGITIMAȚIE SPORTIV: se va transmite federației cererea tip de eliberare 
duplicat.  
 
8. TAXĂ INSCRIERE  SPORTIV ÎN COMPETIȚIE: se va achita înainte de data desfășurării competițiilor, la 
termenul și în condițiile specificate în invitația transmisă de comisia sau colegiul departamental. 
 
9. TAXĂ CONTESTAȚIE LA DECIZIA ARBITRILOR: se va achita concomitent cu depunerea contestatiei la 
comisia de arbitri delegată să analizeze contestațiile; cererile depuse fară taxa nu vor fi analizate. 
În cazul în care cererea este soluționată în favoarea deponentului, taxa va fi restituită.   

 
10. CERTIFICATELE DE GRAD se eliberează numai pentru sportivii, instructorii și antrenorii care fac parte 
dintr-o structură sportivă afiliată FRAM și au viza anuală achitată pe anul 2018. 
Condițiile tehnice de omologare grade sunt stabilite la nivelul fiecărui departament de Comisia 
Departamentală de  omologare grade, conform propriului regulament. 
Secretariatul federației va înregistra în baza de date gradele acordate conform regulamentelor 
departamentale și va elibera diploma care va certifica gradul respectiv. 
Centura, insigna, emblema etc – nu sunt incluse in taxa din tabel. 
 
11. TAXĂ REAFILIERE STRUCTURĂ SPORTIVĂ: se aplică structurilor sportive care au fost dezafiliate și care 
doresc să se reafilieze la FRAM. 
   
TAXELE DE LA PUNCTELE 12,13,14 -  includ și examinarea la probele de specializare.  
 
TAXA DE TRANSFER: NU SE PERCEPE TAXĂ DE TRANSFER DIN PARTEA FEDERAȚIEI, dar este obligatoriu  
să se transmită la federație cererea de transfer, completată cu toate datele solicitate, semnată și 
ștampilată de ambele structuri sportive, pentru  a fi înregistrată. 
Transferul este valabil numai după înregistrarea la federație (pentru mai multe date, consultați 
regulamentul de transfer).  
Condițiile de transfer vor fi stabilite de comun acord de către cluburile implicate. 
  
DUBLA LEGITIMARE SPORTIV: NU SE ADMITE DUBLA LEGITIMARE. 
 
Cotizatiile și taxele pentru anul 2018 (prezentate in tabelul din pag.1), precum și precizările din paginile 
2 și 3, au fost aprobate în ședința Biroului federal, din data de 18.12.2017. 
 
Secretar general, 
Petru GRINDEANU 

 
 
 
 
 

TEL / FAX (021) 3170073 ; e-mail: frartemartiale@gmail.com 
 fram_w@yahoo.com 

www.fram.ro              
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