
Pasi pentru emiterea licentei: 

Pasul 1 - Mă asigur ca stiu si respect Regulamentele si Statutul Federatiei Romane de 
Motociclism si ma oblig sa respect prevederile Legale de combatere a dopingului si a violentei in 
sport, 

Pasul 2 - Fac parte dintr-un club sportiv de motociclism afiliat la FRM și am stampila și 
semnătura clubului pe cererea de licențiere, 

Pasul 3 – Completez cererea de licențiere 2019 la absolut  toate rubricile, cerere care va fi 
însoțită de Adeverință emisă de Policlinica Sportivă (care are obligatoriu mentionat termenul de 
valabilitate). Adeverinta se va preda la FRM  în original (poate fi data reprezentantului FRM si 
direct la cursa), 

Pasul 4 – Voi depune la FRM copii ale certificatului de naștere și ale CI, plus declarația notarială 
a parinților pentru minori  în original (daca este cazul), 

Pasul  5 – Voi depune în contul FRM contravaloarea in lei a licenței pe un an, și voi transmite 
dovada plăti la FRM (IBAN RO19 RNCB 0094 0675 8846 0002) 

Pasul 6 – Voi depune contravaloarea asigurarii anuale (45 euro la cursul zilei), in contul Broker-
ului de Asigurări S.C. R.T.G. TOP S.R.L., CUI 34836796, deschis la Banca Raiffeisen Bank, IBAN 
RO35 RZBR 0000 0600 1823 2174 menţionând Numele Sportivului sau Numele Organizării 
Competiţiei la detaliile plăţii. 

Pascul 7– Voi transmite obligatoriu la FRM si o fotografie recenta a pilotului in format 
electronic realizata cu un aparat de min 8 Mp (doar bust, fotografie patrata). 

Pasul  8 – Toate aceste documente vor fi transmise la FRM  într-un singur mail (nu mai multe), 
o singură dată. Adresa de mail: viorel@frm.ro 

  

Costuri Licentiere 2019: 
 
-Licenta Motocros pe un an – 35 euro 
-Licenta Viteza pe un an – 35 euro 
-Licenta Tot-Teren (Hard-Enduro + Endurocross + Rally-Raid), pe un an: 

o Categoria A si B – 55 euro 
o Categoria C – 35 euro 

-Licenta Endurocross pe un an – 35 euro 
-Licenta Hard Enduro pe un an – 35 euro 
-Licenta Rally-Raid pe un an – 35 euro 
-Licenta Regionala pe un an – 15 euro 
 
Plata pentru Taxa Licenţei anuale va fi efectuată în contul Federaţiei Române de Motociclism, CIF 
4203431 deschis la Banca BCR, sucursala Iancului, IBAN RO19 RNCB 0094 0675 8846 0002 
menţionând Numele Sportivului la detaliile plăţii; 

 


