Proces verbal al sedintei Comitetului Director din data de 19.02.2014
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1

intalnirea din 19.02.2014 – locatia: Bucuresti , Tenis Club Bucuresti
Participanti: George Cosac , Dinu Mircea Pescariu, Adrian Marcu , Razvan Itu, Ion Moldovan, Ciprian Savulescu
Tema punctului discutat

Comentarii / Decizia luata
-

Avand in vedere data limita ceruta de Departamentul financiar-contabil si
evenimentele sportive organizate in luna aprilie, se stabileste ca data orientativa
pentru organizarea Adunarii Generale 29,30 aprilie 2014.

-

Se aproba defalcarea analitica a devizului general pentru faza I de executie
respectiv achizitie, adica pentru cele 9 terenuri de tenis (central +8 terenuri) plus
amenajari exterioare si imprejmuire incinta astfel incat sa ne incadram in
fondurile allocate in acest moment.
Se aproba demararea procedurii de achizitie publica pentru faza I de executie.

Adunarea Generala
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Doherty
-

3

Fed Cup

Tenis 10 FRT

4

Sponsorizari

5

-

-

S-a prezentat situatia de moment si strategia dezvoltarii programului
S-a prezentat schema logica pregatita pentru realizarea site-ului si s-a aprobat ca
prioritara realizarea acestuia in limita bugetului prezentat.

-

Discutie referitoare la sponsori, la pachetele de sponsorizare care pot fi oferite
avand in vedere evenimentele: Fed Cup, turneu WTA, circuit Futures, FRT-Tour.
Comitetul Director hotaraste ca orice firma sau persoana care atrage bani ca
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Se stabileste ca locatie principala de desfasurare pentru barajul cu Serbia Arenele
BNR si ca locatie secundara Centrul National de Tenis.
Persoana responsabila din partea Comitetului Director este d-nul Adrian Marcu.
S-a stabilit in principiu structura Comitetului de Organizare, in masura in care
locatia stabilita va fi BNR fiecare pozitie din structura va fi discutata cu
organizatorii turneului ATP Tiriac-Nastase Brd Trophy pentru existenta unei
organizari unitare avand in vedere succesiunea imediata a celor 2 evenimente.

Termen
timp

Raspunzator
/delegat

Status

sponsorizare FRT sa primeasca un procent de pana la 10% din suma atrasa, in
urma unui contract incheiat pentru fiecare actiune de sponsorizare,discutata in
prealabil cu conducerea FRT.
-

Se aproba decizia prin care functia de Director General al FRT este asimilata
functiei de de Secretar General de Federatie Sportiva si ca urmare functia trebuie
sa beneficieze de spor de 25% de conducere in structura finantata de la MTS

-

La sesizarea Departamentului Tehnic , in urma analizarii tuturor aspectelor legate
de actele de indisciplina si a neparticiparii la actiunile de obiectiv ale federatiei in
mod repetat,Comitetul Director a decis suspendarea sportivului Palosi Stefan pe
timpul anului 2014, de la toate activitatile lotului national din tara si din
strainatate.

-

Avand in vedere rezultatele sportive deosebite, Comitetul Director al FRT
hotaraste sa ceara MTS acordarea titlului de Maestra a Sportului pentru sportiva
Simona Halep

-

Se aproba urmatoarele:
o incheierea unui contract de inchiriere cu Fundatia Olimpica Romana
o plata cheltuielilor pentru operatiuni de dezmembrare/alipire referitoare
la terenul aflat in administrarea FRT pentru trecerea din proprietate
publica in proprietate private a statului, din venituri proprii ale FRT
o incheierea unui contract de comodat cu Asociatia Sportiva Viitorul,
pentru folosinta terenului de fotbal.
o incheierea unui contract de prestari servicii pentru activitatea referitoare
la achizitii, achizitii publice, SEAP.

Personal administrativ
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Masuri disciplinare
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Cerere acordare titlu
Maestru al Sportului

Administrativ
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Cosac George – Presedinte FRT
………………………………………………………..
Ion Moldovan – Vicepresedinte
……………………………………………………..
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Pescariu Dinu Mircea– Vicepresedinte
……………………………………………………….
Itu Razvan – Vicepresedinte
……………………………………………………….

Adrian Marcu – Vicepresedinte
………………………………………………….
……………………………………………………….

