
FEDERATIA ROMANA DE NATATIE 
SI PENTATLON MODERN 

TAXE şi VIZE
2018

Taxe de transfer:
- Copii 11 ani si mai mici   – 300 lei
- Cadeti (12-13-14 ani baieti / 12-13 ani fete)   – 500 lei
- Juniori (15-16 ani baieti / 14-15 fete) + Tineret (17-18 ani baieti / 16-17 ani fete)   – 700 lei
- Seniori (19 ani si mai mari baieti / 18 ani si mai mari fete) – 1000 lei

Taxa de inscriere in competitie:
- 30 lei pentru fiecare sportiv inscris in competitie

Nr.
crt

Taxa Valoarea

1 Taxă AFILIERE la FRNPM 1.500 lei
2 Taxă de TRANSFER SPORTIVI:

      -  Copii 11 ani si mai mici                          
      -  Cadeţi 12-13-14 ani baieti / 12-13 ani fete
      -  Juniori 15-16 ani baieti/14-15 ani fete si  Tineret 17–18 ani baieti/16-17 ani fete
      -  Seniori 19 ani si mai mari baieti / 18 ani si mai mari fete

300 lei
500 lei
700 lei
1000 lei

3 Taxa ANUALA a secţiei 500 lei
4 Taxă ELIBERARE  – carnet legitimare 30 lei
5 Taxă VIZA ANUALĂ 30 lei
6 Taxă DUPLICAT legitimaţie sportiv 200 lei
7 Taxă DUPLICAT diplomă 30 lei
8 Taxă ÎNSCRIERE în concurs ÎNOT -1 sportiv pentru toate  categoriile de  vârstă 30 lei
9 Taxă ÎNSCRIERE în concurs SĂRITURI -1 sportiv Juniori – categoría C+D  30 lei
10 Taxă ÎNSCRIERE în conc. SĂRITURI -1 sportiv Juniori - A+ B+Sen 40 lei
11 Taxă ÎNSCRIERE în concursurile de:

- Pentatlon modern
- Triatlon si Biatlon

30 lei
20 lei

12 Taxă eliberare CARNET DE ARBITRU 30 lei
13 Taxă viză anuală CARNET DE ARBITRU 30 lei
14 Taxă viză anuală CARNET DE ANTRENOR 30 lei
15 Taxa viza a DOUA SPECIALIZARE 100 lei
16 Taxa viza AVANSARE ANTRENORI 60 lei
17 Taxă eliberare  ADEVERINŢĂ simplă 30 lei
18      Taxă eliberare ADEVERINŢĂ complexă (caracterizări, evoluţii, rezultate, cv-uri, etc) 80 lei
19T    Taxa contestatie 200 lei
20      Taxă penalizare nerealizare barem cadeți (probele 800 m liber și 1500 m liber) 50 lei
21 Taxă penalizare nerealizare barem juniori și tineret 50 lei
22 Taxă penalizare nerealizare barem seniori 100 lei
23      Taxa pentru netransmiterea in termen a centralizatorului de inscriere in competitie 500 lei
24      Taxa pentru corectarea greselilor de inscriere la 48 ore de la postarea lor pe site-ul 

FFFRNPM                                             
300

lei/proba



Prezentele TAXE se pot achita la casieria federaţiei sau în contul FRNPM cont 
IBAN:  RO 04 RNCB 0082 0441 6479  0001 la BCR Sucursala Unirea – Bucureşti, în
perioada:

- Vize anuale: 15 Ianuarie – 30 Aprilie 

- Legitimări: pe tot parcursul anului.

- Transferari: 15 Ianuarie – 15 Februarie  şi  15 Septembrie – 15 Octombrie 

- Taxa pentru inscriere în concurs  se va achita prin virament, cu mínimum 10 zile
înainte de competiţie (odată cu înscrierile pe centralizatoare ) sau la şedinţa tehnică a
competiţiei, în numerar. Dovada platii prin virament se va face prin transmiterea de catre
delegat a OP-ului prin fax cu confirmare de primire, aceasta fiind obligat a apela telefonic
FRNPM (Tel: 031 1011124; Fax: 021 3249235).

- Carnetele de legitimare expirate (după 3 ani) trebuiesc reînnoite. Pentru reînnoire sunt
necesare:

1 fotografie recentă, carnetul vechi.
Eliberarea noilor carnete şi vizarea lor se va face numai pe baza unui Tabel nominal

semnat de conducerea clubului.


