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CONVOCATOR 

 

Catre,  

Toti Membrii Afiliati ai Federatiei Romane de Tenis 

 

In urma sedintei  din data de 25 septembrie 2017, Comitetul Director al    
Federatiei Romane de Tenis( denumita in continuare „Federatia”), cu sediul in 

Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, a hotarat in unanimitate, in 
conformitate cu prevederile art. 27, art. 29, art.30 din Statutul Federatiei 

Romane de Tenis, 

 

CONVOCAREA 

 ADUNARII GENERALE ORDINARE SI ALEGERI (denumita in continuare 
„AG”)  A FEDERATIEI ROMANE DE TENIS , 

dupa cum urmeaza: 

 

A. Data desfasurarii AG: JOI, 02 NOIEMBRIE, ORA 12,00 .  
B. Locul desfasurarii AG: RAMADA PARC HOTEL &RAMADA 

PLAZA HOTEL, situat  in Bucuresti , bld. Poligrafiei nr.3-5, sector 1 – 
Sala Terra. 

C. Ora 9.30: verificarea  prezentei delegatilor cu mandate scrise in original 
emise de membri afiliati ai FRT, in conformitate art. 27 alin. 5 din 
Statutul FRT. 
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D. Ordinea de zi: 
Sectiunea I 

(1). Prezentarea situatiei numerice a delegatilor cu drept de vot, 
comunicarea listei nominale a acestora si situatia indeplinirii cvorumului 
obligatoriu pentru desfasurarea AG, in conformitate cu art. 27 alin (5) si art. 
30 din Statutul FRT; 

 
(2).  Desemnarea persoanelor care vor intocmi procesul verbal al AG, in     
conformitate cu art.25 alin (5) din Statutul FRT; 

 
(3).  Desemnarea membrilor Comisiei de validare a votului in cadrul AG, 
conform art.25 alin (5) din Statutul FRT; 

 
(4).  Raportul Comitetului Director privind activitatea pe perioada parcursa 
de la ultima Adunare generala, respectiv mai 2016- octombrie 2017; 

 
(5).  Prezentarea bilantului contabil pe anul precedent, respectiv 2016;  

 
(6).  Raportul Comisiei de cenzori pe anul precedent, respectiv 2016;  

 
(7).  Planul anual de activitati si al bugetului anual de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2017 ( Prezentare Cerere Finantare pentru anul 2017 si 
Calendarul Sportiv pe anul 2017 si a Contractului de Finantare incheiat cu 
MTS pentru anul 2017);  

 
(8).  Afilierea definitiva a cluburilor afiliate provizoriu de catre Comitetul 
Director, in baza art. 16 alin (2) din Statutul FRT; 
 
(9).   Acordarea titlului de membru de onoare, in baza art. 33 din Statutul 
FRT, unor persoane cu contributii meritorii in tenisul romanesc sau in 
activitatea federatiei; 

 
(10). Alte probleme ( Diverse); 
Sectiunea II 

 
(11).  Alegerea Presedintelui Federatiei Romane de Tenis,  conform art. 30,  
art. 32 si art. 34 din Statut; 

 (12).  Alegerea celor patru Vicepresedinti ai Federatiei Romane deTenis, 
membrii ai Comitetului Director, conform art. 30, art. 32 si art. 34 din 
Statut; 
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(13).  Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, conform  

art. 34 din Statutul FRT; 

(14).  Alegerea membrilor Comisiei de Apel, conform art. 34 din Statutul 
FRT; 

(15).  Desemnarea  Presedintelui federatiei sa intreprinda demersurile 
necesare, in fata    tuturor autoritatilor, institutiilor si instantelor 
competente, pentru ducerea la indeplinire a hotararii  AG, sa semneze toate 
documentele necesare pentru efectuarea mentiunilor, inclusiv actele 
aditionale la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv modificat si sa 
indeplineasca orice alte formalitati cerute de lege in acest scop, in 
conformitate cu art. 70 din Statutul FRT, OG nr. 26/2000, Legii nr. 
69/2000, precum si dispozitii legale; 

(16)  Aprobarea procesului verbal oficial al AG conform art 34 alin. (2) 
litera p) din Statutul FRT. 

E. In cazul in care pe data de 02 noiembrie 2017 nu va fi intrunit cvorumul 
de catre AG, pentru punctele (4), (5), (6), (7), (8), (9) (10) de pe ordinea 
de zi, se aplica art. 30 alin 1 si 2 din Statutul FRT , motiv pentru care se 
va convoca o noua Adunare Generala a doua zi, pe data de Vineri, 03 
noiembrie 2017, ora 12,00 in aceelasi loc (RAMADA PARC HOTEL 
&RAMADA PLAZA HOTEL, situat  in Bucuresti , bld. Poligrafiei 
nr.3-5, sector 1 – Sala Terra, cu aceeasi ordine de zi, din care se elimina,  
punctele (11),(12), (13), (14). 

In cazul in care pe data de 02 noiembrie 2017 nu va fi intrunit 
cvorumul de catre AG  pentru punctele  (11), (12), (13), (14) de pe ordinea 
de zi, respectiv 242 , se aplica art. 30 alin 3 din Statutul FRT , motiv pentru 
care se va convoca o noua Adunare Generala, avand ca ordine de zi 
punctele (1), (2), (3), (11), (12), (13),(14),(15),(16), data si locul 
desfasurarii acesteia urmand a fi comunicate conform art. 27 si art. 30 alin 
3 din Statutul FRT. 

In vederea unei bune organizari si desfasurari a AG din data  de 02 
Noiembrie 2017, va aducem la cunostinta urmatoarele prevederi din 
Statutul FRT. 
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Art. 50 alin (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.”  

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 abilitati sa voteze vor putea decide asupra 
chestiunilor supuse la vot.  

4) Votul prin corespondenta sau imputernicire (procura) nu este admis.” 

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 la Statut; 
 
- completari la ordinea de zi a AdunariiGenerale;  
- 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” 
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Art.32 (2) Membrii Comitetului Director vor fi alesi prin vot secret de  

Adunarea Generala, pentru un mandat de 4 ani.  

 (4) Pentru alegerea Presedintelui federatiei este necesara obtinerea majoritatii  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. 

In considerentele celor de mai sus, facem urmatoarele precizari: 

-delegatiile persoanelor desemnate de catre membrii afiliati pentru a participa la 
AG, se comunica Executivului FRT prin adresa scrisa, fax sau e-mail, semnata si 
stampilata de membrul afiliat, la sediul FRT din  str. Vasile Conta, nr. 16, sector 
2, Bucuresti, respectiv la numarul de fax 0213171716 sau adresa de e-mail 
ftudor@frt.ro, pana cel mai tarziu pe data de 28.10.2017 orele 24.00. 

-membrii FRT a caror afiliere(admitere) nu a fost ratificata in mod definitiv de 
catre Adunarea Generala a FRT conform art. 16 din Statutul FRT pot participa in 
calitate de invitat la AG, fara a avea insa drept de vot. 

Comitetul Director al FRT 

Prin George Cosac - Presedinte 


