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1. Tarifele pentru anul 2016 
a. Cuantumul cotizației de membru este de 200 lei/an/persoană juridică. 
b. Cuantumul taxei de legitimare este de 30 lei/an/persoană fizică. 
c. Cuantumul taxei de emitere a unei legitimații este de 0 lei/legitimație. 

2. Plata cotizației anuale a asociațiilor membre și a taxei de legitimare. 
a. Conducerea organizației speologice (membru FRS) colectează taxele de legitimare de la 

proprii membri (persoane fizice) și efectuează plata în mod centralizat în contul 
RO23BTRLRONCRT0286858701 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Reșița. La 
mențiuni se specifică: “Cotizație organizație anul X; Taxe de legitimare pentru X persoane” 

b. Conducerea organizației speologice transmite la Responsabilul FRS pe adresa 
legitimari@frspeo.ro, copia sau fotografia în format jpg a Ordinului de Plată precum și lista 
nominală a persoanelor pentru care a fost efectuată plata taxei de legitimare. 

c. Responsabilul FRS transmite în termen de 30 de zile calendaristice centralizat la fiecare 
organizație speologică membră FRS timbrele de confirmare a legitimării pentru anul în 
curs, costurile poștale fiind suportate de beneficiar. 

3. Emiterea legitimațiilor 
a. Conducerea organizației speologice (membru FRS) colectează taxele de legitimare de la 

proprii membri (persoane fizice) și efectuează plata în mod centralizat în contul 
RO23BTRLRONCRT0286858701 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Reșița. La 
mențiuni se specifică: “Taxe de legitimare pentru X persoane” 

b. Conducerea organizației speologice transmite la Responsabilul FRS pe adresa 
legitimari@frspeo.ro, copia sau fotografia în format jpg a Ordinului de Plată, cererile tip ale 
persoanelor (vezi www.frspeo.ro ) și fotografiile în format electronic jpg pentru care se 
solicită legitimația și a fost efectuată plata taxei de legitimare. 

c. Responsabilul FRS transmite centralizat la fiecare organizație în luna martie și luna 
septembrie noile legitimații, costurile poștale fiind suportate de beneficiar; Prin excepție pot 
fi transmise legitimațiile și cu ocazia altor evenimente naționale ale FRS (ex. Speo Arta) 
pentru reducerea cheltuielilor poștale.  

4. În situația de urgență. 
a. Conducerea organizației speologice (membru FRS) transmite solicitarea de transmitere de 

urgență a legitimațiilor sau a timbrelor anuale pentru legitimații, la Responsabilul FRS pe 
adresa legitimari@frspeo.ro. 

b. Legitimațiile și timbrele legitimațiilor pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice la 
organizația speologică solicitantă, costurile poștale fiind suportate de beneficiar. 
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