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Bucuresti 
PREAMBUL 
 
 

In conformitate cu prevederile statutare, Adunarea Generala a Federatiei Romane 
de Tenis din data de 19 decembrie 2001 a aprobat reorganizarea Federatiei Romane de 
Tenis potrivit Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si a adoptat prezentul Statut, 
elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi, cu regulamentul de punere a ei in 
aplicare, prevederile Statutelor Federatiei Internationale de Tenis si Federatiei Europene 
de Tenis si celelalte prevederi legale aplicabile. 
In interpretarea acestui statut, termenii de mai jos au urmatorul inteles: 
 
 
FRT Federatia Romana de Tenis 

 
 

AG Adunarea Generala 
 
 

ANS Agentia Nationala pentru Sport  
 

ITF Federatia Internationala de Tenis 
 
 

ETA Federatia Europeana de Tenis 
 
 

CIO Comitetul International Olimpic 
 
 

COR Comitetul Olimpic Roman 
 
 

DSJ Directii pentru Sport Judetene  
 

ASOCIATIE SPORTIVA Se refera la structurile sportive fara personalitate 
juridica, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 
69/2000 
 
 

AJT Asociatia Judeteana de Tenis si a Municipiului 
Bucuresti 
 
 

COMITETUL DIRECTOR Inseamna Comitetul Director al FRT, organ de 
conducere intre adunarile generale constituit in 
conformitate cu prezentul statut 
 
 
 

ATP Asociatia jucatorilor profesionisti 
 

WTA Asociatia feminina de tenis 
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EXECUTIVUL FRT Organ executiv al FRT 

 
Federatia Romana de Tenis se organizeaza si functioneaza in baza prezentului Statut. 
CAPITOLUL I 
DENUMIRE, SCOP, COMPONENTA, FORMA JURIDICA, DURATA DE FUNCTIONARE, 
PATRIMONIU INITIAL, SEDIU, INSEMNE 
 
Art. 1 
In conformitate cu Legea educatiei fizice si sportului 69/2000 FRT este o structura sportiva 
de interes national, singura autorizata sa organizeze si sa controleze activitatea de tenis 
din Romania, fiind succesoarea legala a fostei Federatii Romane de Tenis, fondata in anul 
1929. 
 
Art. 2 

(1) FRT este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, 
neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ. 

(2) Personalitatea juridica a FRT este dobAndita in conditiile legii, pe baza Legii 
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 fiind 
inscrisa in Registrul Sportiv si avAnd Certificatul de identitate sportiva nr. 
B/C/00027/2002, data eliberarii 11.02.2002. 

 
Art. 3 
FRT este constituita prin asocierea sectiilor si cluburilor de tenis, AJT si a Municipiului 
Bucuresti afiliate si recunoscute de ea, care respecta si recunosc Statutul si regulamentele 
sale. 
 
Art. 4 
Durata de functionare a FRT este pe termen nedeterminat. 
 
Art. 5 

(1) Obiectul de activitate al FRT il constituie organizarea si controlul oricarui mod de 
practicare al tenisului pe teritoriul Romaniei, la toate nivelurile si prin toate 
mijloacele pe care le apreciaza necesare, in concordanta cu Strategia miscarii 
sportive din Romania. 

(2) Organizarea activitatii de tenis din Romania, precum si propria activitate a FRT se 
realizeaza in temeiul prezentului statut si pe baza regulamentelor, normelor si 
hotararilor (deciziilor) adoptate de organele sale potrivit competentelor stabilite de 
statut. 

 
Art. 6 
La data adoptarii prezentului statut, intregul patrimoniu al  FRT fondata in anul 1929, 
constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si mijloacelor materiale si 
banesti specificate in anexa, cAt si toate celelalte drepturi si foloase pe care aceasta le-a 
avut sau a beneficiat de ele pot trece la actuala FRT, ca succesoare legala a fostei 
federatii, respectAnd legislatia in materie. 
 
Art. 7 

(1) Sediul FRT este in Bucuresti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2. 
(2) Sediul Federatiei Romane de Tenis va putea fi schimbat, in baza unei hotarari a 

Adunarii Generale a FRT, luata cu majoritatea prevazuta in prezentul Statut. 
 
Art. 8 
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FRT are emblema proprie aprobata de Adunarea Generala, care va fi inregistrata la Oficiul 
de Stat pentru Inventii si Marci. 
Emblema este prezentata in anexa, care face parte integranta din prezentul statut. 
 
CAPITOLUL II 
RELATIILE CU ITF }I ETA 
 
Art. 9 

(1) FRT este afiliata la ITF si ETA si recunoscuta de acestea, conform statutelor lor ca 
singura conducatoare a tenisului din Romania.  

(2) Statutele si regulamentele ITF si ETA sunt obligatorii pentru FRT si membrii afiliati 
la FRT. 

(3) FRT asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive internationale de tenis 
si organismele internationale la care este afiliata, iar Comitetul Director decide 
asupra participarii FRT la alte asociatii si/sau organizatii, solicitAnd avizul ANS. In 
astfel de situatii, drepturile FRT si ale membrilor sai nu pot fi atinse de aceste 
participari. 

 
CAPITOLUL III 
SCOP SI OBIECTIVE 
 
Art. 10 

(1) Scopul FRT este sa dezvolte pe scara nationala baza acestui joc spre folosinta 
populatiei in interesul educatiei tineretului si miscarii sportive. 

(2) Principalele obiective ale Federatiei Romane de Tenis sunt: 
a) dezvoltarea si promovarea practicarii jocului de tenis pe teritoriul Romaniei, sub 

toate formele sale, si fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, 
rasiale, de nationalitate, sex sau vArsta; 

b) organizarea, conducerea, controlul si spijinirea activitatii de tenis pe plan national 
(financiar si logistic); 

c) promovarea tenisului Romanesc, prin echipele reprezentative si cele ale cluburilor, 
in competitiile internationale; 

d) dezvoltarea si statornicirea unor relatii constante intre federatie, AJT, a Municipiului 
Bucuresti si cluburi in cadrul unui sistem de gestiune democratica a activitatii de 
tenis, bazat pe autonomie, raspundere, incredere, transparenta, loialitate si 
coeziune; 

e) elaborarea si organizarea sistemului competitional intern prin care sa se asigure 
desfasurarea de campionate si competitii de tenis la toate nivelurile, un cadru 
obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorica a jucatorilor si echipelor 
participante, desemnarea echipelor campioane si jucatorilor campioni; 

f) organizarea procesului de selectie, formare, pregatire si perfectionare continua a 
jucatorilor de tenis in concordanta cu evolutiile si cerintele performantiale de pe plan 
international; 

g) prevenirea incalcarii statutului, regulamentelor si normelor FRT, ITF si ETA, precum 
si cele ale COR si CIO; 

h) contracararea introducerii unor metode si practici neregulamentare in tenis precum 
si protejarea acestuia de eventualele abuzuri; 

i) promovarea spiritului de fair-play in activitatea de tenis, combaterea violentei si 
interzicerea folosirii substantelor dopante in practicarea acestui sport; 

j) formarea, perfectionarea continua si ridicarea nivelului de calificare si/sau 
clasificare a specialistilor pentru tenis, antrenori, preparatori fizici, instructori, 
manageri, personal medical, metodologi, arbitri, observatori, alti tehnicieni necesari 
– in corelatie cu nevoile activitatii de tenis; 
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k) atragerea si implicarea cercetarii stiintifice si a medicinei sportive in obiectivizarea si 
dirijarea procesului de selectie si pregatire a jucatorilor de tenis, inclusiv a 
reprezentativelor nationale, precum si in formarea si perfectionarea continua a 
specialistilor din activitatea de tenis; 

l) dezvoltarea bazei materiale de interes national destinata tenisului; 
m) reprezentarea si apararea intereselor tenisului Romanesc pe plan intern si 

international; 
n) sprijinirea membrilor federatiei aflati in situatii de necesitate deosebite; 
o) largirea relatiilor de cooperare cu federatiile similare din alte tari si asigurarea unei 

reprezentari marcante a tenisului din Romania in competitiile sportive si in 
organismele internationale mondiale, europene si zonale ale tenisului la care FRT 
este afiliata (ITF, ETA, ATP, WTA, Comitetul Balcanic, altele) cu avizul ANS; 

p) atragerea de finantari, promovarea de actiuni menite sa genereze surse proprii 
financiare; 

q) in masura creearii conditiilor economice organizarea tenisului profesionist in 
Romania; 

r) gestionarea si derularea de proiecte destinate tenisului Romanesc. 
CAPITOLUL IV 
ATRIBUTII 
 
Art. 11 
In scopul realizarii obiectivelor sale, FRT indeplineste urmatoarele atributii principale: 

a) FRT reprezinta Romania in relatiile cu ITF, ETA, WTA, ATP si alte organisme 
zonale; 

b) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a tenisului si controleaza aplicarea 
acesteia de catre membrii afiliati; 

c) elaboreaza si adopta regulamente si norme de organizare si functionare, 
tehnice, financiare si de asigurare materiala pentru activitatea de tenis in 
general; 

d) stabileste calendarul sportiv anual in corelatie cu programele de participare a 
echipelor nationale si de club, a jucatorilor, la competitiile internationale oficiale; 

e) organizeaza activitatile, campionatele si competitiile oficiale de tenis la nivel 
national, in baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit prezentului statut 
si omologheaza rezultatele acestora; 

f) elaboreaza si realizeaza programele si planurile de pregatire si de participare a 
reprezentativelor nationale la competitiile internationale de tenis cu avizul ANS; 

g) colaboreaza cu Institutul National de Cercetare pentru Sport si Institutul National 
de Medicina Sportiva pentru sporirea capacitatii de cuprindere si asigurare a 
asistentei metodico-stiintifice si medicale de specialitate la nivelul cluburilor si al 
echipelor nationale de tenis, precum si pentru modernizarea metodelor de 
antrenament in conformitate cu standardele atinse pe plan international; 

h) colaboreaza cu ANS, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu institutiile din 
structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din 
domeniului tenisului; 

i) poate organiza impreuna cu institutiile de invatamAnt superior acreditate sau 
autorizate in conditiile legii, cursuri, stagii de instruire, examene pentru 
perfectionarea si ridicarea gradului de calificare si clasificare a antrenorilor de 
tenis, precum si a altor tehnicieni din domeniu; 

j) perfectionarea, clasificarea si promovarea sportivilor, antrenorilor si arbitrilor, pe 
baza unui regulament propriu de functionare; 

k) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale internationale de tenis, care au 
loc pe teritoriul Romaniei cu obtinerea avizului ANS; 
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l) intreprinde masuri pentru prevenirea, controlul si sanctionarea folosirii 
substantelor interzise si a metodelor neregulamentare destinate sa mareasca in 
mod artificial capacitatea fizica a sportivilor sau sa modifice rezultatele 
competitiilor; 

m) intreprinde masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la competitiile de 
tenis, precum si promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea de 
tenis; 

n) administreaza si gestioneaza mijloacele financiare si materiale aflate in 
patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale, precum si ale statutului, 
regulamentelor si normelor proprii; 

o) stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor care se 
aplica in activitatea de tenis; 

p) asigura mijloace financiare si materiale prin efort propriu, in legatura cu scopul si 
obiectul de activitate al federatiei, din activitati nepatrimoniale specifice activitatii 
de tenis sau din activitati economice directe realizate in unitati proprii cu sau fara 
personalitate juridica; 

q) se poate asocia cu alte persoane juridice si fizice in scopul constituirii de 
societati comerciale pentru o cAt mai buna realizare a obiectivelor sale; 

r) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu 
alti factori interesati, pentru dezvoltarea si/sau modernizarea bazei materiale 
destinate practicarii jocului de tenis; 

s) elaboreaza si editeaza publicatii proprii privind activitatea de tenis; 
t) organizeaza baza de date  a federatiei privind activitatea de tenis din Romania; 
u) exercita autoritatea disciplinara in domeniul sau de activitate in termenii 

prevazuti de Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si potrivit  statutului si 
reglementarilor proprii; 

v) reprezinta, sustine si apara interesele membrilor sai si ale tenisului Romanesc 
pe plan intern, in relatiile cu ANS, COR, autoritatile publice centrale si locale, cu 
alte institutii si organizatii, precum si pe plan international, in relatiile cu ITF, 
ETA, ATP si WTA, federatiile nationale de tenis din alte tari sau alte foruri 
sportive internationale cu implicatii in domeniul tenisului; 

w) asigura membrilor sai prin comisiile centrale, asistenta de specialitate. 
 

Art. 12 
FRT elaboreaza si adopta in cadrul organelor sale, potrivit competentelor care le sunt 
atribuite in prezentul statut urmatoarele: 

a) Regulamentul de organizare si functionare a activitatii de tenis din Romania; 
b) Regulamentul disciplinar; 
c) Regulamentul privind statutul si transferul jucatorilor de tenis; 
d) Regulamente privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor de tenis, 

observatorilor si alte categorii de personal; 
e) Regulamentul de clasificare sportiva; 
f) Regulamentul intern al FRT, precum si regulamentele de organizare si functionare 

ale organelor si comisiilor federatiei; 
g) Regulamentul echipelor nationale de tenis ale Romaniei si Regulamentul echipei 

nationale olimpice; 
h) Norme de organizare si functionare, tehnice, financiare si de asigurare materiala, 

pentru propria activitate si cu caracter general obligatoriu pentru activitatea de tenis; 
i) Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru indeplinirea obiectivelor 

prevazute la art. 9 din prezentul statut. 
 
Art. 13 
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Statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) organelor FRT sunt obligatorii 
pentru membri afiliati si membrii acestora. 
 
 
CAPITOLUL V 
MEMBRI AFILIATI, DREPTURILE }I OBLIGATIILE ACESTORA 
 
Art. 14 

(1) Conform Legii educatiei fizice si sportului 69/2000 la FRT se pot afilia numai 
structurile sportive cu personalitate juridica legal constituite si recunoscute oficial. 

(2) Asociatiile sportive constituite ca structuri sportive fara personalitate juridica potrivit 
legislatiei in vigoare si oficial recunoscute, se pot afilia la asociatia judeteana de 
tenis din judetul respectiv, legal constituita, oficial recunoscuta si afiliata la FRT. 

(3) Afilierea structurilor sportive, la FRT si, respectiv, la AJT si Municipiul Bucuresti, se 
poate face numai dupa ce le este recunoscuta oficial calitatea de structura sportiva, 
ca urmare a inscrierii in Registrul sportiv tinut de ANS si primirii numarului de 
identificare si a Certificatului de identitate sportiva, in conformitate cu procedurile 
prevazute in Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice 
si sportului nr. 69/2000. 

(4) FRT poate acorda titlul de membrii de onoare unor persoane fizice care au 
contribuit in mod deosebit la prestigiul tenisului Romanesc. 

 
 
Art. 15 

(1) Un club sau o AJT si a Municipiului Bucuresti care doreste sa devina membru al 
FRT trebuie sa adreseze o cerere scrisa catre federatie, prin care solicita afilierea 
si se obliga sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) 
acesteia, specificAnd numarul terenurilor de tenis, al sportivilor si antrenorilor 
autorizati. 

(2) In sensul prevederilor de la alin (1), FRT va emite o cerere tip de afiliere in care 
trebuie completate de catre solicitanti, sub sanctiunea nulitatii, toate datele mai jos 
mentionate: 

a) numarul de identificare al respectivei structuri sportive; 
b) numarul si data emiterii Certificatului de identitate sportiva; 
c) denumirea structurii sportive, 
d) sediul-judetul, localitatea, adresa oficiala, telefon, fax, e-mail; 
e) componenta nominala a organului de conducere executiv; 
f) culorile (in cazul cluburilor); 
g) reprezentantii legali/persoanele imputernicite sa-i angajeze interesele si tabel 

nominal cu specimene de semnaturi; 
h) data completarii, semnatura, stampila. 

 
(3) La cererea de afiliere se ataseaza urmatoarele inscrisuri doveditoare: 
A.    In cazul structurilor sportive persoanele juridice de drept privat: 

a) actul constituirii si statutul, autentificate; 
b) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a 

personalitatii juridice; 
c) copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva; 
d) copie legalizata dupa Certificatul de inscriere in Registrul national al 

persoanelor juridice fara scop patrimonial, in cazul structurilor sportive 
persoane juridice fara scop patrimonial; 

e) copie legalizata dupa Certificatul de imatriculare in Registrul comertului, in cazul 
structurilor sportive organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni; 
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f) dovada sediului; 
g) dovada patrimoniului. 

 
      B.    In cazul cluburilor sportive persoane juridice de drept public 

a) actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate, autentificat; 
b) actul de dispozitie prin care este aprobat regulamentul de organizare si 

functionare, autentificat; 
c) copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva; 
d) dovada sediului; 
e) dovada patrimoniului. 

 
C. In cazul unitatilor de invatamAnt cu program sportiv: 

a) actul  de dispozitie prin care au fost infiintate, autentificat; 
b) actul de dispozitie, autentificat, prin care se stabileste ca respectiva unitate 

de invatamAnt sa desfasoare, pe lAnga activitatea de invatamAnt si activitati 
de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional de tenis; 

c) copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva; 
d) dovada sediului; 
e) dovada patrimoniului. 

(4) Afilierea structurilor sportive la AJT si a Municipiului Bucuresti se va face in 
conditiile prevazute in statutele acestora in conformitate cu prezentul statut. 

 
Art. 16 

(1) Adunarea Generala a FRT este competenta sa ratifice afilierea (admiterea) 
definitiva a membrilor. 

(2) Comitetul Director poate hotari afilierea (admiterea) cu titlu provizoriu a unui 
membru, aceasta hotarare urmAnd sa fie supusa ratificarii primei Adunari generale 
a FRT, care va decide afilierea (admiterea) definitiva, data de la care respectivul 
membru are drept de vot. 

(3) Un membru afiliat trebuie sa achite cotizatia anuala potrivit art. 50, alin (1) din 
prezentul statut, pentru anul in cursul caruia a fost admis. Plata cotizatiei trebuie 
efectuata in termen de 30 de zile de la data admiterii ca membru al FRT de catre 
Comitetul Director; in caz contrar se vor aplica prevederile art. 50, alin (2) din 
prezentul statut. 

 
Art. 17 

(1) Schimbarea situatiei juridice a unui membru afiliat, impune obligatia reafilierii la 
FRT potrivit procedurilor prevazute in prezentul statut si in regulamentele in materie 
ale federatiei. 

(2) Fiecare membru are obligatia sa notifice FRT si ANS, in termen de 15 zile de la 
data pronuntarii definitive a instantei judecatoresti, orice modificare intervenita in 
actul constitutiv, pentru a fi operata in documentele federatiei si, respectiv, in 
Registrul sportiv. 

 
 
Art. 18 

(1) La competitiile oficiale organizate sub egida federatiei pot participa numai membri 
afiliati la FRT si, respectiv, la AJT si a Municipiului Bucuresti, dupa caz. 

(2) Pentru participarea la competitiile oficiale nationale si internationale de tenis, 
cluburile si jucatorii trebuie sa fie afiliati si legitimati la FRT. 

(3) Pentru participarea cu unele dintre echipele lor la competitiile oficiale judetene de 
tenis, cluburile se vor afilia si la AJT si Municipiul Bucuresti respectiva. 
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(4) Asociatiile sportive fara personalitate juridica trebuie sa se afilieze la AJT si 
Municipiului Bucuresti din raza lor teritoriala pentru participarea la competitiile 
judetene de tenis organizate de respectiva AJT si Municipiul Bucuresti. 

 
Participarea la o competitie oficiala nationala, necesita, potrivit prevederilor Legii educatiei 
fizice si sportului nr. 69/2000 transformarea respectivei asociatii sportive in club, 
dobAndirea personalitatii juridice in conditiile legii, inscrierea in Registrul sportiv pentru a fi 
atestata (recunoscuta) in aceasta calitate si afilierea sa la FRT. 
 
Art. 19 

(1) Calitatea de membru afiliat al FRT inceteaza prin: 
a) retragerea din federatie; 
b) dizolvarea membrului afiliat; 
c) excluderea membrului afiliat din federatie; 
d) revocarea recunoasterii ca structura sportiva, potrivit legii, si in consecinta, 

radierea sa din Registrul sportiv; 
e) dizolvarea FRT. 

(2) Excluderea unui membru afiliat din FRT se aproba de Adunarea Generala la 
propunerea Comitetului Director. 

 
Art. 20 
Detaliile privind afilierea, dezafilierea (pierderea calitatii de membru afiliat) si reafilierea 
la federatie sunt precizate in art. 14,15,17 si 19 din prezentul statut. 
 
Art. 21 
Afilierea la FRT, inseamna implicit pentru membri afiliati, acceptarea prezentului Statut, 
a Regulamentelor, normelor, hotararilor (deciziilor) federatiei. 
Membri afiliati la FRT au urmatoarele drepturi: 

a) sa exercite competentele care le sunt conferite de statutul, regulamentele, 
normele si hotararile (deciziile) federatiei; 

b) sa exercite autonom atributiile stabilite prin statutul si regulamentele proprii, in 
limitele lor de competenta si fara a incalca autoritatea FRT; 

c) sa participe la competitiile oficiale nationale organizate de federatie, precum si la 
competitii internationale de tenis, in conditiile stabilite de prezentul statut; 

d) sa aiba reprezentanti in Adunarea Generala a FRT si sa fie desemnati in 
organele federatiei, potrivit normelor de reprezentare prevazute in prezentul 
statut; 

e) sa faca propuneri pentru organele de conducere alese ale FRT, sa participe, 
prin reprezentantii lor, la Adunarea Generala a FRT si sa-si exercite dreptul de 
vot, fiecare membru afiliat, conform prevederilor prezentului Statut avAnd 
dreptul la 1 (unu) vot in Adunarile generale ordinare si extraordinare ale FRT; 

f) sa prezinte propuneri Comitetului Director si Adunarii generale, sa initieze 
proiecte de hotarari sau sa participe la elaborarea hotararilor, dupa caz. 

 
Art. 22 
Membrii afiliati la FRT sunt obligati: 

a) sa respecte statutul, regulamentele, normele, hotararile si deciziile federatiei, si 
regulile jocului de tenis stabilite de ITF si ETA, precum si principiile de loialitate, 
coeziune, moralitate si spirit sportiv, ei trebuie sa-si inscrie aceasta prevedere in 
statutele proprii si au obligatia sa vegheze ca jucatorii si oficialii lor sa o respecte; 

b) sa conserve si sa respecte scopul si obiectivele propriilor statute si regulamente; 
c) sa respecte si sa apere imaginea si prestigiul FRT, precum si ale organelor si 

oficialilor acesteia; 
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d) sa asigure preluarea obligatiilor pentru membrii lor individuali (conducatori, 
antrenori, alti oficiali) fata de FRT; 

e) sa garanteze desemnarea organelor lor de conducere prin alegeri libere; FRT nu 
va recunoaste un organ de conducere al unui membru afiliat, inclusiv in cazul in 
care acesta are un caracter interimar, daca nu a fost desemnat prin alegeri libere; 

f) sa transmita numai cu acordul FRT orice gen de corespondenta adresata ITF si 
ETA; 

g) sa permita controlul dispus de federatie; 
h) sa-si achite integral toate obligatiile fata de FRT, la termenele si in conditiile 

stabilite de federatie. 
 
 
 
CAPITOLUL VI 
ORGANELE DE CONDUCERE }I CONTROL ALE FEDERATIEI 
 
Art. 23 

(1) Adunarea Generala este organul legislativ al FRT si, in consecinta autoritatea 
suprema. 

(2) Comitetul Director este organul de conducere al FRT intre Adunarile generale. 
(3) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al FRT. 

 
Art. 24 
Comitetul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive din 
cadrul sau din afara sa pentru: 

a) a incheia acte juridice in numele si pe seama FRT 
b) a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala. 

 
 
ADUNAREA GENERALA 
 
Art. 25 

(1) Adunarea Generala este ordinara si extraordinara. 
(2) Adunarea Generala ordinara se desfasoara anual. 
(3) Adunarea Generala de alegeri are loc la patru ani. 
(4) Adunarea Generala extraordinara se convoaca oricAnd este necesar. 
(5) In principiu, Adunarea Generala poate fi publica, accesul fiind permis pe baza de 

invitatii. 
 
 Persoanele invitate pot fi insa scoase din Adunarea Generala, daca majoritatea 
(jumatate plus unu) a delegatilor cu drept de vot prezenti la adunare hotarasc astfel. 
 
Art. 26 
(1) La Adunarea Generala participa reprezentantii tuturor membrilor afiliati care au 

drept de vot egal pentru toti membrii afiliati, adica un vot pentru fiecare membru 
afiliat, inclusiv pentru membrii Comitetului Director care sunt reprezentanti – 
mandatati cu drept de vot ai structurilor sportive afiliate. 

(2) Numele delegatilor trebuie comunicate la Executivul FRT cu minimum 5 zile 
calendaristice inainte de data desfasurarii Adunarii generale. Acestia se vor 
prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris in original emis de membru afiliat 
respectiv. 

(3) Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor 
supuse la vot. 
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(4) Votul prin corespondenta sau imputernicire (procura) nu este admis. 
 
Art. 27 

(1) Convocarea Adunarii generale ordinare se face in scris de catre Comitetul Director 
cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data cAnd urmeaza sa se 
desfasoare, direct la membrii afiliati. 

(2) Convocarea va cuprinde data, ora si locul desfasurarii, precum si ordinea de zi a 
Adunarii generale. 

(3) Daca in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea sau completarea 
statutului, convocarea trebuie sa cuprinda si textul integral al acestora. 

(4) Pot fi introduse propuneri si cereri in Adunarea Generala numai de catre Comitetul 
Director si membrii afiliati cu conditia ca acestea sa fie inaintate la Executivul FRT 
cu cel putin 20 de zile inainte de adunare. Numai acele propuneri si cereri 
transmise la timp si incluse pe ordinea de zi vor putea fi discutate in Adunarea 
Generala. 

(5) In cadrul desfasurarii Adunarii Generale se verifica si se stabilesc: 
- prezenta delegatiilor cu mandate scrise din partea membrilor afiliati; 
- desemnarea persoanelor care vor intocmi procesul verbal se face prin votul 

deschis al delegatilor participanti la adunare; 
- componenta Comisiei de validare – desemnarea membrilor acesteia se face 

prin votul deschis al delegatilor participanti la adunare. 
 
Art. 28 

(1) Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata la cererea presedintelui, 
Comitetului Director, la solicitarea scrisa a jumatate plus unu (50%+1)  din membrii 
cu drept de vot la FRT. 

(2) Adunarea Generala extraordinara trebuie sa aiba loc in termen de minimum 15 zile 
de la data convocarii acesteia sau maximum 45 de zile de la data la care au fost 
inaintate solicitarile la convocare. 

(3) Ordinea de zi a Adunarii Generale extraordinare va fi comunicata o data cu 
convocarea acesteia. 

 
Art. 29 

(1) Ordinea de zi a Adunarii generale ordinare va include cel putin urmatoarele puncte: 
a) raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioada parcursa de la 

ultima Adunare generala; 
b) prezentarea bilantului contabil pe anul precedent; 
c) raportul Comisiei de cenzori; 
d) planul anual de activitate si a bugetului anual de venituri si cheltuieli; 
e) alte probleme (diverse) 

(2) Ordinea de zi a unei Adunarii generale extraordinare va include numai temele 
(problemele) care au determinat necesitatea convocarii ei. 

 
Art. 30 

(1) O Adunare generala este statutar constituita si are putere de decizie in prezenta 
reprezentantilor a 2/3 din numarul total al membrilor afiliati cu drept de vot 
desemnati. 

(2) In situatia in care Adunarea Generala ordinara nu este statutara, se convoaca a 
doua zi si este statutara indiferent de numarul celor prezenti, cu aceiasi ordine de 
zi. 

(3) Adunarea Generala de alegeri impune prezenta obligatorie a 2/3 din membrii afiliati 
cu drept de vot. 
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In cazul in care se constata ca Adunarea Generala nu poate lua decizii ca urmare a 
neintrunirii numarului  de membri cerut de Statut,  se va convoca o noua Adunare 
Generala intr-un termen de 30 de zile, in care hotararile se vor lua cu jumatate plus 
unu din numarul membrilor afiliati cu drept de vot. Daca nici in acest caz nu se pot lua 
hotarari datorita neintrunirii numarului suficient de membrii cu drept de vot se va 
convoca in termen de 30 de zile o noua Adunare Generala de alegeri unde hotararile 
se vor adopta cu numarul de membri afiliati care participa si au drept de vot. 
(4) Prezidiul Adunarii Generale este format din Presedintele federatiei, Vicepresedinti, 

Directorul General,  delegatii ANS si COR. 
(5) Adunarea Generala este condusa de Presedintele federatiei, care in deschiderea 

adunarii, in baza procesului verbal al comisiei de validare, trebuie sa prezinte 
situatia numerica a prezentei delegatilor cu drept de vot, sa faca cunoscuta lista 
nominala a acestora si indeplinirea cvorumului obligatoriu pentru desfasurarea 
Adunarii generale. 

 
Art. 31 

(1) Hotararile Adunarii Generale a  FRT se iau cu majoritate jumatate plus unu 
(50%+1) din membrii prezenti cu drept de vot, in afara cazurilor de mai jos, in care 
este necesara o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor afiliati prezenti cu 
drept de vot ai FRT pentru: 

- modificari si completari laStatut; 
- completari la ordinea de zi a Adunarii Generale; 
- excluderea membrilor afiliati; 
- schimbarea sediului federatiei. 
- dizolvarea federatiei; 

(2) De regula, hotararile se iau prin vot deschis, cu exceptia: 
- alegerii Presedintelui FRT si a Vicepresedintilor care formeaza Comitetul 

Director, cAnd votul este secret; 
- atunci cAnd pentru o anumita problema Adunarea Generala decide votul 

secret. 
(3) Propunerile trebuie sa fie supuse la vot in ordinea in care au fost prezentate. 
(4) Votarea cu vot deschis se poate face prin apel nominal cAnd cererea in acest sens 

este acceptata de majoritatea delegatilor cu drept de vot prezenti la Adunarea 
Generala. 

(5) Distribuirea si numararea buletinelor de vot se face de catre Comisia de validare. 
(6) Numarul buletinelor de vot eliberate va fi anuntat de presedintele Comisiei de 

validare inainte de numararea voturilor. Daca numarul buletinelor returnate este 
egal sau inferior celui al buletinelor eliberate, votul este validat. Daca numarul 
buletinelor returnate il depaseste pe cel al buletinelor eliberate, votul este anulat si 
se va proceda la o alta votare. 

(7) La stabilirea rezultatului votarii se iau in calcul numai buletinele valabile returnate. 
Buletinele necompletate si buletinele anulate nu intra in calcul. 

 
Art. 32 

(1) Pentru alegerea Presedintelui federatiei, si a vicepresedintilor, membrii afiliati vor 
depune propuneri nominale la Executivul FRT cu cel putin 15 zile calendaristice 
inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de alegeri. 

(2) Membrii Comitetului Director vor fi alesi prin vot secret de Adunarea Generala, 
pentru un mandat de 4 ani. 

(3) Propunerile pentru functia de Presedinte trebuie insotite de programe scrise si un 
CV ale fiecarui candidat privind obiectivele pe care doreste sa le realizeze pe 
perioada mandatului. 



Statutul Federa\iei Române de Tenis 
 

 13

(4) Pentru alegerea Presedintelui federatiei este necesara obtinerea majoritatii 
(jumatate pus unu) a voturilor exprimate si validate. In situatia ca, dupa primul tur 
de scrutin nici un candidat nu obtine majoritatea, se va organiza al doilea tur de 
scrutin cu participarea primilor doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de 
voturi. Daca pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de 
voturi, superior celui realizat de candidatul imediat urmator, scrutinul va avea loc 
intre ei. 

(5) Pentru functiile de vicepresedinti, membrii  ai Comitetului Director, sunt declarati 
alesi candidatii care intrunesc cel mai mare numar de voturi, in ordine 
descrescatoare.  
In caz de egalitate a doi sau mai multi candidati situati pe ultimul loc, se va organiza 
un nou scrutin pentru ocuparea ultimului loc.  
Dupa al doilea scrutin, in situatia de balotaj (nici un candidat nu intruneste 
majoritatea voturilor exprimate), va fi declarat ales candidatul care obtine numarul 
cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate si validate. In cazul egalitatii 
numarului de voturi, scrutinul se repeta. 

(6) Candidatii nu pot fi supusi alegerii fara a fi prezenti la Adunarea Generala. 
(7) Pot candida pentru o functie in Comitetul Director urmatorii reprezentanti, propusi 

de catre membrii afiliati: 
- fosti jucatori de tenis; 
- antrenori de tenis si alti tehnicieni ; 
- conducatori de cluburi de  tenis; 
- personalitati din domeniile publice cu contributii la dezvoltarea tenisului. 

(8) Componenta Comitetului Director trebuie sa fie alcatuita in proportie de 80% din 
persoane ale tenisului. 

 
Art. 33 

(1) Adunarea Generala poate acorda titlul de “Presedinte de onoare” sau “Membru de 
onoare” persoanelor cu contributii meritorii in tenisul Romanesc sau in activitatea 
federatiei. 

(2) Nominalizarile in acest sens vor fi facute de catre Comitetul Director. 
(3) Un Presedinte de onoare sau Membru de onoare este autorizat sa participe la 

Adunarea Generala, sa ia parte la discutii, dar fara drept de vot. 
(4) Presedintele de onoare este autorizat sa participe si la sedintele Comitetului 

Director, in conditiile prevazute la alin (3) de mai sus. 
 
Art. 34 

(1) Adunarea Generala este imputernicita sa ia hotarari in orice problema a Federatiei 
Romane de Tenis. 

(2) Adunarea Generala are urmatoarele atributii principale: 
a) aproba statutul FRT modificarile si/sau completarile acestuia, cu avizul ANS si in 

conformitate cu procedurile prevazute in Legea educatiei fizice si sportului nr. 
69/2000; 

b) aproba Regulamentul de organizare a activitatii tenisului din Romania, 
Regulamentul disciplinar, precum si modificarile si/sau completarile acestora; 

c) aproba programele strategice privind activitatea tenisului din Romania elaborate 
pe perioade de patru ani  (intre doua Adunari generale de alegeri), conform 
Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si 
sport din Romania; 

d) aproba planurile anuale de activitate si bugetele anuale de venituri si cheltuieli 
ale federatiei; 

e) aproba sistemul competitional national, precum si modificarile acestuia; 
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f) alege Presedintele federatiei, confirma validitatea alegerilor desfasurate pentru 
functiile de vicepresedinti si membri ai Comitetului Director si stabileste 
componentele acestui organ; 

g) alege membrii Comisiei de cenzori si Comisiei de Apel aprobAnd Regulamentul 
intern de organizare si functionare al acestora; 

h) are drept de control permanent asupra Comitetului Director si Comisiei de 
cenzori; 

i) revoca individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Director si al 
Comisiei de cenzori, precum si ai celorlalte organe ale FRT cAnd faptele lor pun 
in pericol interesele federatiei; 

j) aproba raportul privind activitatea Comitetului Director, bilantul contabil si 
raportul Comisiei de cenzori; 

k) decide asupra afilierii (admiterii), suspendarii si excluderii membrilor federatiei, 
potrivit prevederilor prezentului statut; 

l) isi da acordul in legatura cu infiintarea structurilor sportive constituite prin 
asocierea cluburilor de tenis, AJT si Municipiul Bucuresti si/sau alte grupari de 
cluburi si stabileste atributiile, drepturile si obligatiile acestora in concordanta cu 
prevederile Statutului; 

m) aproba cuantumul cotizatiei anuale pentru membrii federatiei; 
n) hotaraste in legatura cu mutarea sediului, dizolvarea federatiei si lichidarea 

patrimoniului, conform legii; 
o) indeplineste orice alte atributii, in conformitate cu prevederile prezentului statut; 
p) aproba procesul verbal oficial al Adunarii Generale. 

(3) Procesul verbal al Adunarii Generale semnat de persoanele desemnate sa-l 
intocmeasca, se pastreaza la Executivul FRT. 

(4) Hotararile Adunarii generale devin operante si obligatorii pentru federatie si membrii 
sai, ele fiind difuzate sub semnatura Presedintelui, dupa adoptarea acestora. 

 
PRE}EDINTELE 
 
Art. 35 

(1) Presedintele reprezinta FRT in toate relatiile. 
(2) Presedintele FRT este de drept si Presedintele Comitetului Director. 
(3) Presedintele poate propune spre aprobare Comitetului Director mandatarea scrisa 

cu unele din prerogativele si atributiile sale unuia dintre Vicepresedinti, in 
conformitate cu art. 24 din prezentul Statut. 

(4) In cazul egalitatii voturilor Comitetului Director, votul presedintelui este decisiv. 
(5) Presedintele poate convoca Comitetul Director ori de cAte ori este nevoie. 
(6) Presedintele supune spre aprobare  Comitetului Director  organigrama si statul de 

functii proprii ale federatiei si unitatilor subordonate, conduce politica de personal si 
salarizare, stabilita prin organigrame, buget de venituri si cheltuieli, regulamente de 
ordine interioara si fise ale posturilor – in conformitate cu legislatia muncii in 
vigoare. 

(7) Presedintele numeste Directorul General, cu care incheie un contract de munca. 
(8) Presedintele FRT supune spre aprobare Comitetului Director, presedintii comisiilor 

centrale, dintre membrii acestuia si a altor persoane competente, cu experienta in 
activitatea de tenis. 

(9) Presedintele FRT poate convoca, ori de cAte ori interesele federatiei o cer si dupa o 
consultare prealabila cu Comitetul Director – Adunarea Generala extraordinara a 
FRT. 

(10) Presedintele este ordonatorul de credite al FRT si in lipsa acestuia, 
Directorul General poate prelua aceasta insarcinare. 
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(11) Presedintele incheie acte juridice in numele FRT potrivit competentelor din 
prezentul statut. 

(12) Presedintele federatiei prezideaza toate sedintele Adunarii Generale si ale 
Comitetului Director. 

(13) Presedintele aplica strategiile si politicile de dezvoltate a activitatii tenisistice. 
 
COMITETUL DIRECTOR 
 
Art. 36 

(1) Comitetul Director se compune din 5 persoane alese, dupa cum urmeaza: 
- Presedinte  FRT 
- 4 vicepresedinti ai FRT 

(2) Presedintele si membrii Comitetului Director se aleg potrivit prevederilor prezentului 
statut pentru o perioada de patru ani, mandatul putAnd fi reinnoit. 

(3) Daca presedintele FRT nu-si poate exercita atributiile sau isi inceteaza activitatea, 
vicepresedintele desemnat de Comitetul Director, le va prelua pAna cel mult la 
Adunarea Generala urmatoare. In acest caz, Adunarea Generala va alege, un nou 
presedinte, urmAndu-se procedura de la art. 32 din prezentul statut, sau se va 
convoca Adunarea Generala extraordinara. 

(4) Daca unul sau mai multi din membrii Comitetului Director nu-si mai pot exercita 
mandatul cu care au fost investiti de Adunarea Generala, Comitetul Director va 
constata daca isi poate derula activitatea in bune conditii in continuare, pAna la 
urmatoarea Adunare generala ordinara, sau este cazul convocarii unei Adunari 
generale extraordinare. 

 
Art. 37 

(1) De regula, Comitetul Director se intruneste lunar. El se poate intruni si ori de cAte 
ori este necesar, la solicitarea Presedintelui. 

(2) Comitetul Director este statutar constituit in prezenta a jumatate plus unu din totalul 
membrilor sai. 

(3) Comitetul Director isi desfasoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare 
si functionare aprobat in prima sedinta tinuta dupa alegerea sa. El poate fi 
modificat, ori de cAte ori este nevoie. 

(4) Comitetul Director decide in toate problemele care nu sunt de competenta Adunarii 
generale, cu exceptia celor pe care prezentul statut le rezerva altor instante. 

(5) Comitetul Director decide denumirea, modul de organizare si functionare precum si 
componenta nominala a Comisiilor centrale de specialitate ale FRT. 

(6) Hotararile Comitetului Director se adopta cu majoritatea simpla a voturilor 
exprimate. In caz de egalitate, decide votul Presedintelui. 

(7) Au dreptul sa voteze toti membrii Comitetului Director, cu un singur vot fiecare. 
(8) Voturile se pot exprima deschis sau secret, in functie de decizia membrilor 

Comitetului Director prezenti la sedinta respectiva. 
(9) Votul prin corespondenta este admis doar Presedintelui FRT. 
(10) Membrii Comitetului Director nu au drept de vot daca in cadrul acestuia se 

decide asupra unui litigiu in care membru afiliat din care face parte are interese. 
(11) Hotararile Comitetului Director vor fi emise sub semnatura Presedintelui FRT 

si distribuite de catre Executivul FRT membrilor Comitetului Director si dupa caz 
membrilor afiliati. 

(12) La fiecare sedinta a Comitetului Director se intocmeste un proces verbal, in 
care se transcriu problemele dezbatute si hotararile adoptate, semnat de membrii 
prezenti. Procesele verbale se consemneaza intr-un registru cu file numerotate, 
acestea constituind documentele oficiale ale FRT si se pastreaza la Executivul 
federatiei. Se pot folosi si alte mijloace de inregistrare a sedintelor, situatie in care 
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stenogramele, benzile audio sau casetele video se inventariaza si se pastreaza la 
Executivul federatiei ca documente oficiale. 

(13) }edintele Comitetului Director nu sunt publice. 
 
Art. 38 

(1) Comitetul Director conduce intreaga activitate a FRT intre Adunarile generale. 
(2) Comitetul Director urmareste si raspunde de aplicarea hotararilor Adunarii 

generale. 
(3) Comitetul Director poate lua decizii in problemele care ii sunt in competenta sau ii 

sunt delegate de Adunarea Generala. 
(4) Principalele atributii ale Comitetului Director sunt: 

a) adopta Regulamentul de organizare si functionare al FRT, Comitetului Director 
si Comisiilor Centrale ale FRT; 

b) aproba Regulamentul privind transferul jucatorilor de tenis, Regulamentul de 
clasificare sportiva, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea 
activitatii arbitrilor de tenis, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea 
activitatii observatorilor la competitiile interne de tenis, Regulamentul echipelor 
nationale de tenis ale Romaniei, statutele si regulamentele AJT si a 
Municipiului Bucuresti, precum si alte acte normative privind activitatea 
tenisului din Romania, cu exceptia celor din competenta Adunarii generale; 

c) elaboreaza si supune spre aprobare Adunarii generale calendarul sportiv 
national anual; organizeaza campionatele si competitiile de tenis de nivel 
national; aproba omologarea rezultatelor finale ale competitiilor interne de 
tenis; 

d) supune spre aprobare Adunarii generale cuantumul taxelor, contributiilor si 
penalitatilor din activitatea de tenis la nivel national; 

e) ia decizii in legatura cu afilierea (admiterea) sau suspendarea provizorie a 
membrilor afiliati ai FRT si le supune aprobarii Adunarii generale pentru afiliere 
sau suspendare definitiva; aproba cererea de retragere a unui membru afiliat 
din federatie si informeaza Adunarea Generala la proxima sa intrunire; 

f) aproba structura si componenta nominala a comisiilor centrale ale FRT, 
precum si suspendarea sau eliberarea din functie a membrilor respectivei 
comisii; coordoneaza activitatea acestora, avAnd competenta de a desfiinta 
hotararile si de a lua decizii noi, ca ultima instanta de recurs; 

g) aproba componenta nominala a colectivelor tehnice si a loturilor reprezentative 
de tenis ale Romaniei, planurile de pregatire, precum si inscrierea si 
participarea acestora in competitiile internationale oficiale, cu avizul ANS; 

h) aproba transferul jucatorilor Romani la cluburi din strainatate, cu respectarea 
prevederilor ITF, ETA, si a reglementarilor FRT; 

i) desemneaza reprezentantii FRT in organismele ITF si ETA, in Comitetul 
Balcanic sau in alte foruri internationale, precum si participantii la congrese, 
consfatuiri si intruniri internationale ale tenisului, cu avizul ANS; 

j) aproba calendarul sportiv intern si international al FRT; 
k) conlucreaza cu structurile cu caracter sindical din domeniul tenisului si cu 

organizatiile reprezentative ale jucatorilor in solutionarea problemelor sociale 
sau specifice; 

l) aproba organigrama, politica de personal si salarizare ale FRT stabilite prin 
Regulamentele de ordine interioara si fise ale posturilor; 

m) aproba normele financiare proprii, normele privind drepturile de deplasare in lei 
si valuta si normele privind drepturile in lei si valuta ale jucatorilor, antrenorilor, 
ceilalti tehnicieni, specialisti, oficiali, arbitri si sportivi ai echipelor 
reprezentative de tenis ale Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare; 
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(prime de joc, indemnizatii de convocare si instalare, diurne, prime de obiectiv 
si altele); 

n) aproba programele de dezvoltare a bazei materiale a FRT; 
o) aproba acte juridice si contracte care angajeaza FRT, altele decAt cele care 

sunt date in competenta imputernicitilor federatiei prin Regulamentul intern al 
FRT; 

p) aproba, in prealabil, si prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe 
perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul 
contabil, proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli si proiectul planului 
anual de activitate ale federatiei; 

q) indruma si controleaza activitatea cluburilor, AJT si a Municipiului Bucuresti; 
r) decide orice masuri menite sa asigure buna desfasurare a activitatii FRT si a 

activitatii tenisistice in general, in conditiile respectarii prevederilor prezentului 
statut si a regulamentelor federatiei; 

s) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea 
Generala; 

(5) Comitetul Director poate decide suspendarea membrilor afiliati in conditiile 
prevazute la art. 63 din prezentul statut, precum si suspendarea unor membri ai 
sai sau ai altor organe ale FRT, doar cu acordul Adunarii generale a federatiei, in 
situatia in care acestia si-au incalcat propriile atributii sau au comis neregularitati 
de natura grava. 

(6) Pentru motivele prevazute la art. 36, Comitetul Director poate dispune destituirea 
membrilor comisiilor centrale ale FRT si inlocuirea acestora pentru perioada 
ramasa pAna la terminarea mandatului. 

 
COMISIA DE CENZORI 
 
Art. 39 

(1) Controlul financiar intern al FRT este asigurat de o comisie formata din 1-3 cenzori, 
in functie de numarul membrilor afiliati, numiti de Adunarea Generala, dintre care, 
obligatoriu, un cenzor trebuie sa fie specializat in domeniul financiar-contabil. 

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioada de patru ani. 
(3) Membrii Comitetului Director nu pot fi cenzori. 
(4) In realizarea competentei sale, Comisia de cenzori are urmatoarele atributii: 

a) verifica modul in care este administrat patrimoniul FRT; 
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii generale; 
c) poate participa la sedintele Comitetului Director, fara drept de vot; 
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul statut sau stabilite de 

Adunarea Generala. 
(5) Comisia de cenzori este subordonata Adunarii generale a FRT. 
(6) Regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori se aproba de 

Adunarea Generala. Comisia de cenzori isi poate elabora un regulament intern de 
functionare. 

 
COMISIILE CENTRALE 
 
Art. 40 

(1) Comisiile Centrale ale FRT au  caracter permanent si functioneaza conform art. 
37(5). 

 
CAPITOLUL VII 
EXECUTIVUL FRT 
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Art. 41 
(1) FRT are organigrama si stat de functii propriu. 
(2) Incadrarea personalului salariat se face potrivit legislatiei in vigoare, pe baza de 

contracte de munca individuale. 
(3) Personalul federatiei lucreaza pe baza Regulamentului de ordine interioara. 
(4) Executivul FRT este organul executiv, de administrare si gestionare permanent al 

FRT care asigura punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale, Presedintelui 
si Comitetului Director. 

(5) Executivul FRT este condus de Directorul General si cuprinde personalul salariat al 
FRT. 

(6) Executivul FRT are urmatoarele atributii: 
- decide in legatura cu solutionarea unor chestiuni urgente care intervin intre 

sedintele Comitetului Director; 
- decide asupra tuturor problemelor care intervin in activitatea curenta a 

federatiei – organizatorice, tehnice, juridice, financiare si de asigurare 
materiala; 

- supravegheaza activitatea Comisiilor Centrale ale FRT; 
- elaboreaza proiecte de regulamente si norme privind activitatea tenisistica si 

le prezinta spre aprobarea Comitetului Director si/sau Adunarii Generale 
dupa caz; 

- intocmeste proiecte de programe privind activitatea tenisistica si le prezinta 
Comitetului Director; 

- intocmeste proiecte de organigrama si politica de personal a federatiei; 
- intocmeste proiectul de buget  al federatiei si-l prezinta Comitetului Director; 
- intocmeste raportul Comitetului Director catre Adunarea Generala, executia 

bugetului de venituri si cheltuieli si bilantul contabil si le prezinta Comitetului 
Director; 

- aproba acte juridice si contracte ale FRT in limita competentei stabilite prin 
Regulamentul intern al FRT; 

- prezinta la cerere Rapoarte de activitate Comitetului Director; 
- exercita orice atributii delegate de Adunarea Generala sau Comitetul Director 

cu respectarea prevederilor prezentului Statut; 
- intocmeste si supune aprobarii Comitetului Director, bugetul anual de venituri 

si cheltuieli si  procedurile contabile interne ale FRT. 
(7) Executivul FRT se intruneste in sedinte convocate de Directorul General ori de cAte 

ori este necesar pentru rezolvarea unor aspecte ale activitatii FRT. 
(8) In Executivul FRT se prezinta informari, se analizeaza si se iau decizii pentru 

punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale si Comitetului Director, 
rezolvarea problemelor curente si urgente din activitatea FRT sau care privesc 
derularea activitatii FRT in general si stabilirea responsabilitatilor ce revin fiecarui 
membru al Executivului in solutionarea acestora. 

(9) Fondurile aferente salarizarii personalului executiv al federatiei pot fi asigurate din 
fondurile alocate de la bugetul de stat si din venituri proprii. 

(10) Directorul General al FRT: 
- Directorul General este numit de Presedinte, cu care incheie un contract;  
- Directorul General conduce Executivul sub denumirea de Executivul FRT; 
- Directorul General impreuna cu Executivul FRT este organ permanent al FRT; 
- angajeaza salariatii Executivului si-i supune spre aprobare Presedintelui; 
- reprezinta si angajeaza federatia in relatii cu tertii, in limitele delegarii de 

competente ce-i sunt date de Comitetul Director si de Regulamentele federatiei; 
- conduce structurile organizatorice ale Federatiei; 
- deleaga acele componente care i-au fost mandatate de catre Presedintele 

federatiei, in conformitate cu nevoile functionale si de administrare ale federatiei; 
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- organizeaza si conduce activitatea curenta a federatiei; 
- asigura aplicarea si respectarea legislatiiei in vigoare, a Statutului si 

Regulamentelor FRT; 
- asigura aducerea la indeplinire a deciziilor Comitetului Director si Presedintelui 

federatiei, carora le prezinta Rapoarte de activitate; 
- preia din sarcinile Presedintelui, in cazul in care acesta lipseste, in conformitate cu 

prevederile prezentului Statut; 
- reprezinta federatia in raporturile cu institutiile financiare interne si internationale 

precum si in derularea operatiunilor de atragere de fonduri;  
- in cadrul capitolelor bugetului, in cazul unor venituri suplimentare, pot fi acordate 

prime la propunerea Directorului General cu aprobarea Presedintelui. 
(11) Personalul salariat al federatiei formeaza Executivul FRT. 
(12) Executivul organizeaza activitatea financiar contabila impreuna cu contabilul, 

salariat al FRT in conformitate cu actele normative in vigoare si cu procedurile 
contabile interne, supravegheaza si controleaza personalul de specialitate in acest 
domeniu pentru respectarea dispozitiilor legale privind tinerea contabilitatii si 
efectuarea operatiunilor financiare. 

(13) Toate posturile din statul de functii se ocupa prin concurs organizat in 
conditiile legii pentru posturile vacante. 

 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL VIII 
ASOCIATIILE JUDETENE DE TENIS }I A MUNICIPIULUI BUCURE}TI 
 
Art. 42 

(1) AJT si a Municipiului Bucuresti, sunt persoane juridice de drept privat constituite 
din cluburile si asociatiile sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, 
afiliate si recunoscute de acestea. 

(2) DobAndirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca asociatii fara scop 
lucrativ. 

(3) La nivelul fiecarui judet, respectiv, al Municipiului Bucuresti, se poate constitui o 
singura AJT. 

(4) AJT si a Municipiului Bucuresti nu se pot infiinta fara acordul FRT. 
(5) AJT si a Municipiului Bucuresti se afiliaza la FRT, respectarea statutului si 

regulamentelor FRT fiind obligatorii pentru ele si membrii care le compun. 
 
Art. 43 

(1) Scopul AJT si a Municipiului Bucutresti constituie organizarea activitatii de tenis la 
nivel judetean, respectiv municipal. 

(2) Obiectivele, atributiile, drepturile si indatoririle AJT si a Municipiului Bucuresti 
decurg din statutul si regulamentele FRT si din puterea delegata de federatie. 

(3) AJT si a Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea pe baza statutului si 
regulamentelor proprii, aprobate de Comitetul Director al FRT. Modificarile si/sau 
completarile aduse acestora, fara aprobarea Comitetului Director al FRT, sunt nule 
de drept. 

(4) Statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) organelor AJT si a 
Municipiului Bucuresti  sunt obligatorii pentru membrii acestora. 

 
Art. 44 
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(1) Principalele atributii ale ATJ si a Municipiului Bucuresti sunt: 
a) elaboreaza programul strategic privind activitatea tenisistica in judetul 

respectiv, dezvoltarea si promovarea jocului de tenis la nivel teritorial; 
organizeaza, sprijina si controleaza aplicarea programului; 

b) Stabilesc calendarul sportiv judetean anual, in raport de cel national elaborat 
de FRT; 

c) organizeaza, conduc si controleaza sistemul competitional judetean si 
omologheaza rezultatele acestora, potrivit reglementarilor FRT, precum si 
propriilor regulamente; 

d) organizeaza impreuna cu FRT, la nivel judetean – Municipiul Bucuresti, 
direct sau in colaborare cu organismele sau institutiile abilitate, activitati 
pentru formarea si/sau perfectionarea arbitrilor; 

e) elaboreaza regulamente si norme proprii de organizare, tehnice, financiare si 
de asigurare materiala privind organizarea si desfasurarea activitatii de tenis 
din judet, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile FRT; 

f) stabilesc si aplica masuri pentru promovarea spiritului de fair-play in 
activitatea de tenis, precum si a folosiri substantelor interzise si a masurilor 
neregulamentare destinate sa mareasca in mod artificial potentialul fizic al 
sportivilor sau/si sa denatureze rezultatele competitiilor organizate la nivel 
judetean – Municipiul Bucuresti; 

g) colaboreaza cu DSJ-uri, cu autoritatile administratiei publice locale, cu alti 
factori interesati in scopul dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii 
tenisului pe teritoriul judetelor, Municipiului Bucuresti; 

h) asigura si administreaza mijloacele financiare si materiale din propriu 
patrimoniu, conform prevederilor legale si ale statutului, regulamentelor si 
normelor proprii; 

i) exercita autoritatea disciplinara asupra activitatii tenisistice de nivel judetean 
si Municipiului Bucuresti in termenii prevazuti de lege si potrivit statutului si 
regulamentelor FRT, puterii delegate de federatie, precum si statutului si 
regulamentelor proprii. 

(2) Membrii afiliati ai unei AJT si Municipiul Bucuresti sunt reprezentati de catre 
aceasta, prin delegatul sau cu drept de vot, in Adunarea Generala a FRT. 

(3) Conform legii, DSJ-urile recunosc si sprijina AJT si a Municipiului Bucuresti. 
 
 
 
CAPITOLUL IX 
MIJLOACE FINANCIARE }I MATERIALE 
 
Art. 45 

(1) Veniturile, indiferent de sursa si cheltuieli de orice natura ale FRT sunt cuprinse intr-
un buget anual propriu. 

(2) Sursele de finantare si baza materiala a FRT sunt constituite in conformitate cu 
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. 

(3) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel: 
a) potrivit competentelor stabilite in statutul si in regulamentele federatiei si in 

conformitate cu prevederile normelor proprii in materie aprobate de Comitetul 
Director al FRT si legislatiei in vigoare, pentru veniturile proprii; 

b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele 
acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea 
programelor FRT ca structura sportiva fara scop lucrativ, de utilitate publica; 

(4) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri urmatoarele: 
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a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele 
incheiate cu organele administratiei publice centrale si/sau locale, dupa caz, 
potrivit prevederilor art. 46  din prezentul statut; 

b) veniturile obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si 
obiectul de activitate al federatiei; 

c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati potrivit prevederilor prezentului statut, 
regulamentelor si normelor proprii; 

d) donatii si sponsorizari; 
e) subventii, donatii si contributii participare turnee de la ITF si ETA; 
f) alte venituri, in conditiile legii; 
g) sume ramase din exercitiul financiar precedent; 
h) dobAnzi si dividente din plasarea disponibilitatilor; 
i) venituri realizate din reclama si publicitate; 
j) venituri realizate din prestari servicii; 
k) incasari din vAnzari bilete la manifestari sportive. 

(5) FRT poate detine in proprietate, in coproprietate, in administrare directa, in folosinta 
si/sau prin inchiriere mijloace materiale necesare activitatii sale, ca: imobile, 
stadioane, baze si terenuri sportive, diferite constructii si spatii pentru sport, 
instalatii si dotari, spatii de cazare si masa pentru sportivi, mijloace de transport. 

(6) FRT, ca persoana juridica fara scop lucrativ, de utilitate publica poate primi in 
folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al 
unitatilor administrativ-teritoriale. 

(7) DobAndirea mijloacelor financiare si materiale ale federatiei, precum si 
administrarea acestora se fac in conditiile legii si conform prevederilor prezentului 
Statut. 

(8) FRT dispune de bunurile aflate in proprietatea sa, poate incheia contracte de 
imprumut si poate elibera titluri de credit cu conditia ca aceste acte juridice sa fie 
incheiate pentru realizarea obiectului sau de activitate. 

(9) FRT poate greva sau instraina bunuri mobile sau imobile, finantate total sau partial 
din fonduri publice, prin programe, sau poate schimba destinatia acestora numai cu 
aprobarea ANS. 

(10)  Din disponibilitatile banesti in cont, care se raporteaza in anul viitor, dupa caderea 
obligatiilor de plata, a incasarilor anticipate, precum si a sumelor rezultate din 
valorificarea bunurilor in conditiile legii, o cota de pAna la 50% se poate utiliza 
pentru premierea personalului salariat al federatiei, incadrat cu contract de munca, 
in raport cu responsabilitatile si performantele profesionale obtinute. Nu se pot 
utiliza pentru premii sumele disponibile de la bugetul de stat. 

(11)  FRT are organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si 
patrimoniului, constituite conform legii, precum si stututului si regulamentelor proprii. 

(12)  FRT se supune verificarilor financiare potrivit legii si statutului propriu. 
(13)  Bugetul anual se aproba de Adunarea Generala a FRT. 
(14)  Exercitiul financiar al federatiei este anual, se desfasoara pe parcursul anului fiscal, 

care incepe la data de 1 ianuarie si se sfArseste la data de 31 decembrie a fiecarui 
an, si se intocmeste bilant contabil. 

(15)  FRT, potrivit legii, este scutita de impozite si taxe locale. 
(16)  FRT, potrivit legii, este scutita de impozitul pe profit atunci cAnd utilizeaza cel putin 

80% din veniturile obtinute din orice sursa in scopul realizarii obiectivelor pentru 
care a fost autorizata, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotari, precum si 
pentru cheltuieli de functionare. 

 
Art. 46 

(1) FRT, in conditiile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, poate beneficia de 
sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale, inclusiv pentru finantarea de 
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programe sportive de utilitate publica. Aceste sume se asigura pe baza de 
contracte incheiate intre FRT si organele administratiei publice centrale sau locale, 
dupa caz. 

(2) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in 
norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ. 

 
 
Art. 47 

(1) Federatia Romana de Tenis detine exclusivitatea: 
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice si in miscare a 

sportivilor sai in echipament de concurs si de reprezentare, cAnd acestia 
participa la competitii in numele FRT; 

b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii; 
c) drepturilor de reclama, de publicitate si de transmisii televizate si/sau 

radiofonice la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa, dupa 
caz. 

(2) Drepturile mentionate la alin (1) pot fi cesionate de FRT in conditiile legii. 
 
Art. 48 

(1) Pentru fiecare editie a Campionatelor Mondiale si a Campionatelor Europene la 
care participa echipele nationale de tenis ale Romaniei si a Jocurilor Olimpice, 
Comitetul Director aproba Regulamentul echipelor nationale si, respectiv 
Regulamentul echipelor nationale olimpice, in care sunt stipulate drepturile de ordin 
financiar si material, precum si obligatiile jucatorilor, antrenorilor, medicului, 
masorilor si ceilalti tehnicieni si specialisti, pe de o parte, si FRT, pe de alta parte. 

(2) Acceptarea regulamentelor se face prin semnarea acestora de catre fiecare jucator 
convocat la respectivele echipe reprezentative ale Romaniei. 

 
Art. 49 

(1) FRT poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul sportivilor si echipelor 
nationale de tenis care se deplaseaza in tara si peste hotare la competitii si/sau 
cantonamente de pregatire, precum si al reprezentantilor federatiei participanti la 
reuniunile nationale si internationale. 

(2) Reprezentantii si salariatii federatiei pot efectua cheltuieli de deplasare si 
beneficiaza de  diurna in conformitate cu baremurile interne stabilite, prevederile 
legale si sursele de care dispune FRT. 

 
Art. 50 

(1) Fiecare membru afiliat la federatie plateste o cotizatie anuala fixa, care trebuie 
achitata integral pAna la data de 30 martie a anului in curs (sau in termen de 30 
zile de la data admiterii ca nou membru al federatiei). 

(2) Un membru afiliat care nu si-a achitat cotizatia pAna la data de 1 aprilie a fiecarui 
an este automat suspendat de catre Comitetul Director, ceea ce conduce implicit la 
ridicarea dreptului de participare in competitii, precum si a dreptului de 
reprezentare in organele FRT. Dupa plata cotizatiei, membru afiliat in cauza isi 
reintra in drepturile sale. 

(3) FRT este in drept sa perceapa taxe, contributii si penalitati specifice activitatii de 
tenis, pentru cluburi, jucatori, oficiali si alte persoane, potrivit statutului, 
regulamentelor si normelor aprobate de Adunarea Generala a federatiei. 

 
 
CAPITOLUL X 
REGULILE DE JOC 
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Art. 51 
Fiecare membru afiliat la federatie va respecta strict “Regulile Tenisului” promulgate de 
ITF, singurul for autorizat sa le modifice. FRT publica aceste reguli, precum si modificarile 
intervenite, anual. 
 
 
CAPITOLUL XI 
COMPETITII 
 
Art. 52 

(1) FRT este singura in masura sa decida in legatura cu organizarea competitiilor 
interne de tenis la care participa membrii afiliati. 

(2) Comitetul Director adopta regulamentele care stabilesc conditiile de participare si 
de organizare a competitiilor FRT. 

(3) Membrii afiliati se angajeaza, prin inscrierea la respectivele competitii, sa respecte 
regulamentele acestora, precum si alte decizii ale organelor competente ale FRT. 

(4) Comitetul Director hotaraste crearea sau reluarea unor competitii interne, precum si 
anularea unora dintre cele existente. 

 
Art. 53 

(1) Competitiile internationale de tenis care au loc pe teritoriul Romaniei si nu sunt 
organizate de FRT trebuie autorizate de federatie. 

(2) FRT este singura in drept sa autorizeze inscrierea si participarea echipelor 
reprezentative ale Romaniei si echipelor de club in competitii internationale oficiale 
de tenis, cu avizul ANS. 

(3) FRT are competenta exclusiva sa organizeze intAlniri ale echipelor reprezentative 
ale Romaniei cu echipele similare ale altor federatii nationale afiliate la ITF. 

(4) Membrii afiliati ai federatiei pot contracta, organiza si disputa intAlniri amicale cu 
echipe similare din alte tari in Romania sau peste hotare numai cu aprobarea FRT. 
In nici un caz, nu vor putea sustine competitii de tenis cu echipe din tarile aflate sub 
embargoul sportiv, cu echipe apartinAnd unor federatii neafiliate la ITF sau cu 
echipe din tarile cu care Romania nu are relatii diplomatice. Programarea 
respectivelor intAlniri nu trebuie sa aduca prejudicii derularii normale a 
campionatelor nationale de tenis. Datele lor de desfasurare vor fi comunicate la 
Executivul FRT imediat dupa ce au fost fixate. 

 
 
 
 
CAPITOLUL XII 
AUTORITATEA DISCIPLINARA 
 
Art. 54 

(1) Autoritatea disciplinara in activitatea de tenis se exercita deplin si legitim potrivit: 
a) competentelor date de Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 pentru 

exercitarea dreptului de supraveghere si control al FRT si al tuturor celorlalte 
structuri sportive din ramura de sport tenis de catre organul administratiei 
publice centrale de specialitate pentru sport, respectiv ANS; 

b) statutelor si regulamentelor FRT, AJT si Municipiului Bucuresti. 
(2) Potrivit art. 49, alin (2) din Legea nr. 69/2000, prin delegare, actiunea de 

supraveghere si control se poate exercita si de catre FRT pentru cluburile de tenis, 
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inclusiv cluburile profesioniste de tenis organizate ca societati comerciale sportive 
pe actiuni, pentru AJT si a Municipiului Bucuresti. 

(3) Conform prevederilor art. 50 din Legea nr. 69/2000, supravegherea si controlul nu 
se pot substitui  controlului propriu instituit de FRT potrivit prezentului statut si 
regulamentelor proprii, de AJT si a Municipiului Bucuresti, de cluburile de tenis si 
cluburile si asociatiile sportive cu sectii de tenis, corespunzator statutelor si 
regulamentelor proprii. Controlul financiar al structurilor sportive mai sus mentionate 
revine exclusiv comisiilor de cenzori, potrivit competentelor stabilite in statutele si 
regulamentele acestora. 

(4) In sensul alin (2) de mai sus, AJT si a Municipiului Bucuresti, isi vor prevedea 
modalitatile de exercitare a autoritatii disciplinare in statutele si reglementarile 
proprii, in raport cu competentele delegate prin statutul si regulamentele FRT si cu 
jurisdictia lor. 

(5) Puterea disciplinara da titularilor legitimi, mentionati la alin. 1, lit. b), de mai sus, 
facultatea de a investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in 
culpa. 

(6) Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin: 
a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator activitatii tenisistice, gradat, in 

functie de gravitatea faptelor; 
b) diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii 

dublei sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea 
sanctiunilor, interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savArsite anterior 
momentului comiterii faptei in cauza; 

c) cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza, agraveaza raspunderea 
faptuitorului  si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii; 

d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii; 
e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor 

aplicate. 
(7) Conform legii, revocarea recunoasterii functionarii FRT, AJT si a Municipiului 

Bucuresti, cluburilor de tenis si cluburilor profesioniste de tenis organizate ca 
societati comerciale sportive pe actiuni este de competenta ANS. Cazurile in care 
se poate declansa procedura de revocare sunt cele prevazute la art. 48, alin. 
(1)_(5) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. 

 
 
CAPITOLUL XIII 
MASURI DISCIPLINARE 
 
Art. 55 
In conformitate cu prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, 
comportamentul nesportiv, incalcarile “Regulilor Tenisului”, nerespectarea statutului, 
regulamentelor, hotararilor si deciziilor FRT de catre membrii afiliati si membrii acestora, 
precum si de catre oficiali sunt sanctionate in plan disciplinar. 
 
Art. 56 

(1) Masurile disciplinare aplicabile structurilor sportive afiliate sunt: 
a) Avertisment 
b) Blam 
c) Pierderea intAlnirii prin forfait 
d) Excluderea din competitiile in curs si/sau viitoare. 

(2) Masurile disciplinare aplicabile persoanelor fizice (sportivi, arbitri, antrenori, oficiali) 
sunt: 

a) Avertisment 
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b) Blam 
c) Suspendarea pentru o perioada determinata sau nedeterminata 
d) Suspendarea din functia detinuta in activitatea tenisistica pe o durata 

determinata sau nederminata 
e) Excluderea din activitatea competitionala sau tenisistica, in general 
f) Declararea “personna non grata” – persoana neagreata in structurile 

tenisului. 
(3) Masurile disciplinare pot fi cumulate si legate intre ele. 

 
 
Art. 57 

(1) Competenta solutionarii abaterilor disciplinare si sanctionarii celor in cauza revine: 
a) in prima instanta, comisiilor centrale ale FRT in functie de compatibilitatea 

dintre atributiile specifice fiecareia, natura cazului respectiv si ocupatia in 
activitatea tenisistica a persoanelor implicate; 

b) Comisiei de apel a FRT, pentru apelurile impotriva hotararilor pronuntate in 
prima instanta; 

c) Comitetul Director al FRT, pentru recursurile la deciziile Comisiei de apel, 
precum si pentru sanctiunile pronuntate asupra propriilor jucatori de catre 
cluburi. 

(2) Comitetul Director al FRT este ultima instanta de recurs, deciziile sale fiind 
definitive si obligatorii. 

 
Art. 58 

(1) La propunerea Comitetului Director, FRT emite “Regulamentul disciplinar” referitor 
la natura abaterilor si sanctiunilor disciplinare, instantele disciplinare ale federatiei 
si competentele lor, procedura disciplinara, modul de solutionare a cauzelor si 
adoptarea deciziilor de sanctionare a celor vinovati -  la propunerile Colegiilor si 
Comisiilor centrale. 

(2) Regulamentul disciplinar se aproba de Adunarea Generala a FRT. 
(3) Comitetul Director este autorizat sa confirme, sa modifice sau sa anuleze deciziile 

instantelor disciplinare ale FRT privitoare la abaterile disciplinare, precum si sa 
adopte hotarari proprii in legatura cu acestea potrivit prevederilor regulamentare. 

 
Art. 59 

(1) Comitetul Director poate hotari suspendarea, cu efect imediat si interdictiile 
prevazute in Regulamentul disciplinar, a “oficialilor” legati prin statutul si 
regulamentele FRT, pentru nerespectarea abuziva si repetata a acestora, precum 
si pentru incalcarea disciplinei si eticii sportive. 

(2) La propunerea Comitetului Director, Adunarea Generala a FRT poate hotari, cu 
efect imediat si consecintele prevazute in Regulamentul disciplinar, declararea unui 
oficial “persoana non grata” – persoana neagreata in structurile tenisului – in 
situatia in care acesta incalca grav statutul si regulamentele FRT sau, prin 
comportamentul sau ofensor, aduce atingere imaginii si prestigiului FRT, tenisului 
Romanesc in general. 

 
CAPITOLUL XIV 
LITIGII 
 
Art. 60 

(1) Membrii afiliati ai federatiei si membrii lor, precum si oficialii nu au permisiunea sa 
aduca in fata unei instante judecatoresti litigiile de natura sportiva cu FRT sau cu un 
membru al acesteia. El trebuie sa supuna oricare din aceste litigii jurisdictiei 
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federatiei, mentionata la art. 57 din prezentul statut, sau unei comisii de arbitraj 
stabilita de comun acord. 

(2) In legatura cu aplicarea alineatului precedent, membrii afiliati trebuie sa introduca in 
statutele proprii o prevedere conform careia atAt ei, cAt si membrii lor nu pot 
supune litigiile sportive cu FRT sau cu un membru al acesteia unei instante 
judecatoresti, avAnd obligatia sa epuizeze toate mijloacele legale ale jurisdictiei 
sportive pentru solutionarea diferendelor respective si, in acest sens, sa le inainteze 
jurisdictiei federatiei sau unei comisii de arbitraj stabilita de comun acord. In cadrul 
competentelor sale, federatia trebuie sa supravegheze ca membrii afiliati si membrii 
acestora sa respecte aceasta obligatie si sa fie responsabili de consecintele care 
decurg din nerespectarea ei. 

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1)_(2) de mai sus se sanctioneaza potrivit art. 64 
paragraful (1), alineatul a) din prezentul Statut. 

 
CAPITOLUL XV 
RETRAGEREA DIN FEDERATIE, DIZOLVAREA, PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU 
AFILIAT, SUSPENDAREA }I EXCLUDEREA MEMBRILOR AFILIATI 
 
Art. 61 

(1) Orice membru afiliat se poate retrage din FRT in urmatoarele conditii: 
a) notificarea FRT cu cel putin 60 de zile inainte de data la care doreste sa 

inceteze calitatea de membru; 
b) decizia de retragere sa fi fost luata de membru afiliat cu respectarea 

cvorumului si a conditiilor cerute de Statutul propriu si legislatia in vigoare. 
(2) Retragerea unui membru afiliat din FRT se aproba de Comitetul Director, care 

informeaza Adunarea Generala la proxima sa intrunire. 
(3) Un membru afiliat a carui retragere a fost acceptata isi pierde calitatea de membru 

al FRT si toate drepturile conferite de acesta. 
 
 
Art. 62 

Calitatea de membru a FRT se pierde de drept ca urmare a dizolvarii acestuia, in 
cazurile prevazute de legislatia in vigoare. 

 
Art. 63 

(1) Daca un membru afiliat incalca in mod grav si repetat Statutul, regulamentele, 
hotararile si deciziile FRT, Adunarea Generala, la propunerea Comitetului Director 
sau din oficiu, poate sa decida suspendarea acestuia. 

 
Art. 64 

(1) Un membru afiliat poate fi exclus din federatie pentru: 
a) incalcarea grava a Statutului, regulamentelor, hotararilor si deciziilor 

federatiei daca acest fapt a fost verificat si confirmat de catre organele de 
control si solutionare a litigiilor din federatie; 

b) efectuarea unor activitati sau a unor fapte care au produs un prejudiciu 
important FRT; 

c) neindeplinirea obligatiilor financiare fata de federatie, pe o perioada mai 
mare de 6 luni. 

 
(2) Pentru motivele mentionate la alin. (1), Comitetul Director poate adopta masura de 

excludere a membrului afiliat in cauza, pe care trebuie sa o supuna aprobarii 
Adunarii generale a FRT. 
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(3) Excluderea unui membru afiliat al FRT se pronunta numai cu o majoritate de 2/3 din 
voturile exprimate de delegatii cu drept de vot prezenti la Adunarea Generala 
respectiva. 

(4) Un membru afiliat trebuie sa-si indeplineasca obligatiile financiare fata de federatie 
pAna la pierderea calitatii de membru. 

(5) Membrii afiliati ai FRT, care isi pierd aceasta calitate, nu au nici un drept asupra 
patrimoniului social al FRT. 

 
 
CAPITOLUL XVI 
DIZOLVAREA FEDERATIEI }I LICHIDAREA PATRIMONIULUI 
 
Art. 65 

(1) Dizolvarea FRT poate fi hotarAta numai de Adunarea Generala convocata si facuta 
cunoscuta conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Hotararea de dizolvare se adopta cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliati. 
(3) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale in vigoare, bunurile 

ramase fiind atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop 
identic sau asemanator sau, in lipsa acesteia, unei persoane juridice de drept public 
reprezentAnd in stat interesele servite de persoana juridica dizolvata. 

 
CAPITOLUL XVII 
SUPRAVEGHEREA }I CONTROLUL ANS 
 
Art. 66 

(1) ANS executa supravegherea si controlul asupra activitatii FRT potrivit 
reglementarilor Legii nr. 69/2000 si a regulamentului de aplicare a acesteia. 

 
CAPITOLUL XVIII 
PREVENIREA VIOLENTEI IN SPORT }I LUPTA IMPOTRIVA DOPAJULUI 
 
Art. 67 

(1) Activitatea de tenis din Romania se organizeaza pe principiul asigurarii unui climat 
civilizat, de fair play si sportivitate, in baza conventiei Europene privind violenta in 
sport. 

(2) FRT va colabora cu Comisia Nationala de Actiune impotriva violentei in sport care 
stabileste normele obligatorii privind organizarea manifestarilor sportive si de 
prevenire a violentei, supravegheaza si controleaza modul in care sunt respectate 
si aplicate de catre organizatori, aplicAnd sanctiuni separate de cele cuprinse in 
statutul FRT. 

(3) Structurile sportive isi vor desfasura activitatea pornind de la excluderea utilizarii 
mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial performantele sportive, 
prejudiciind sanatatea sportivilor si etica sportiva. 

(4) FRT va sustine Programul national antidoping conform prevederilor Conventiei 
antidoping a Consiliului Europei. 

 
CAPITOLUL XIX 
DISPOZITII FINALE 
 
Art. 68 

(1) Comitetul Director al FRT decide in toate cazurile neprevazute in prezentul Statut, 
corespunzator conditiilor in materie ale ITF si ETA. 
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(2) Daca aceste dispozitii nu sunt suficiente Comitetul Director va decide pe baza 
principiului de drept si al echitatii. 

(3) Deciziile Comitetului Director sunt definitive. 
 
Art. 69 

Deciziile de natura legislativa  de la art. 68 nu devin operante decAt dupa ce au fost 
aprobate de Adunarea Generala. 

 
CAPITOLUL XX 
INTRAREA IN VIGOARE A STATUTULUI 
 
Art. 70 

(1) Prezentul statut a fost adoptat de Adunarea Generala a FRT din data de 19 
decembrie 2001 desfasurata la Bucuresti. 

(2) Adunarea Generala deleaga imputernicitii federatiei sa intreprinda demersurile 
necesare, in conformitate cu Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor 
Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, Regulamentului privind organizarea 
Registrului asociatiilor si cluburilor sportive, Registrul federatiilor si Registrului 
national al persoanelor juridice fara scop patrimonial aprobat prin Ordinul 
ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C/2000, pentru: 

a) solicitarea disponibilitatii denumirii actuale “Federatia Romana de Tenis” la 
directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei si rezervarea acesteia; 

b) obtinerea de la ANS a avizelor necesare in cadrul procedurii de reorganizare 
a FRT potrivit dispozitiilor Legii nr. 69/2000 si Regulamentul de punere in 
aplicare a Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000; 

c) inscrierea in “Registrul federatiilor” infiintat la tribunalul in a carei 
circumscriptie este sediul FRT si, pe aceasta baza, inregistrarea in evidenta 
fiscala a organului financiar in a carei raza teritoriala se afla sediul federatiei; 

d) inscrierea federatiei in “Registrul national al persoanelor juridice fara scop 
patrimonial” tinut de Ministerul Justitiei; 

e) inscrierea FRT in “Registrul sportiv” tinut de ANS si, urmare a inregistrarii, 
atribuirea “Numarului de identificare” si “Certificatului de identitate sportiva” 
in baza caruia Federatia Romana de Tenis este recunoscuta ca structura 
sportiva. Prezentul statut intra in vigoare la data cAnd a fost aprobat de 
Adunarea Generala a FRT. 
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