Regulamentul
cu privire la aderarea la Federaţia de Tenis din RM

Aprobat
În conformitate cu decizia
Biroului Federal din 11.05.2012
Preşedintele FTM
Tauber Marina _____________

1. Dispoziţii generale.
1.1. Calitatea de membru al Federaţiei de Tenis din RM este binevolă.
1.2. Membrii Federaţiei de Tenis a RM pot fi persoane juridice şi persoane fizice, care se devizează
în trei categorii: membri cu drept de vot, membri afiliaţi şi membri de onoare ai federaţiei.
1.3. Membrul FTM cu drept de vot poate fi doar persoana juridică, organizaţie necomercială,
înregistrată în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM, care îşi realizează activitatea în acest
domeniu şi susţine scopurile Asociaţiei. Doar membrul cu drept de vot are autoritatea să voteze la
Conferinţele FTM.
1.4. Membrii afiliaţi ai federaţiei pot fi sportivii, antrenori, instructori, metodişti la fel şi alti specialişti
care au legătură directa cu FTM prin intermediul calităţii de membru pe care o au în clubul-membru
al FTM.
1.5. Membri de onoare ai FTM sunt persoane juridice care au avut o contribuţie importantă la
susţinerea activităţii Asociaţiei şi a ramurii de sport sau care sprijină tehnic, organizaţional activitatea
Asociaţiei şi a ramurii de sport .
1.6. Fondatorii FTM automat devin membri ai Federaţiei. Toţi membri Federaţiei au drepturi şi
obligaţii egale.
1.7. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile
Organizaţiei.
1.8. Drepturile membrului FTM:
-Dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei.
-Dreptul de a alege şi a fi ales în orice funcţie a FTM.
-Dreptul de a publica materialele proprii şi altă informaţie folosind sursa oficială a
Asociaţiei.
-Dreptul de a participa la toate proiectele Asociaţiei.
-Dreptul de a dispune de toate beneficiile stabilite pentru membrii Federaţiei.
-Dreptul de a participa personal la discutarea întrebărilor ce se referă la drepturile
obligaţiile sale.
-De a înainta propuneri în oricare dintre organele Federaţiei la întrebările ce au legătură cu
activitatea sa.
-Dreptul de a se retrage din componenţa Asociaţiei, prezentînd sau nu motivele respective.
1.9. Obligaţiile membrului FTM:
- Trebuie să respecte prevederile Statutului FTM, hotărîrile Conferinţei, Biroului Federal,
şi a Preşedintelui FTM.
- Trebuie să participe activ în realizarea scopurilor şi obiectivelor statutare a FTM.
- Să contribuie la sporirea prestigiului Federaţiei .
- Să prezinte Federaţiei, în ordinea stabilită, informaţia necesară acesteia privind activitatea
sa pentru buna funcţionarea a federaţiei.
- Să îndeplinească deciziile organelor de conducere al Federaţiei.
- Să îndeplinească obligaţiile sale ce rezultă din acordurile cu FTM.
-Să achite în timp cotizaţia de membru şi taxa anuală la FTM.

2. Ordinea de adoptare a deciziilor privind aderarea la FTM.
2.1. Organul înputernicit pentru a decide asupra aderării la FTM este Biroul Federal, acesta se obligă
să revizuie în termen de 30 de zile cererea de aderare la FTM de la organizaţia necomercială .
2.2. Decizia Biroului Federal despre aderarea noului membru se protocolează, extrasul din protocol,
cu semnăturile Preşedintelui şi Secretarului şedinţei se înmînează organizaţiei în termenii stabiliţi (nu
mai tîrziu de 30 de zile din momentul depunerii cererii).
2.3. În afară de extrasul din protocolul şedinţei Biroului Federal, membrul FTM primeşte un certificat
cu numărul de înregistrare în FTM.
2.4. Decizia de acceptare a membrului FTM se adoptă prin simpla majoritate de voturi a
membrilor Biroului Federal.
2.5. Fiecare membru al Biroului Federal deţine un singur vot.
2.6. În cazul egalităţii de voturi, votul Preşedintelui Biroului Federal este decisiv.
2.7. Şedinţa Biroului Federal este deliberativă în cazul în care s-a adunat numărul necesar de membri,
în particular din 9 membri trebuie să fie prezenţi minim 5 pentru posibilitatea adoptării deciziei.
2.8. Decizia referitoare la acceptarea în componenţa FTM a membrului nou, ulterior se aduce la
cunoştinţă Conferinţei.
2.9. Biroul Federal este în drept de a refuza organizaţiei cererea privind aderarea la FTM , fără
indicarea motivului.
2.10. În caz de refuz, organizaţia , la fel, primeşte în termenii stabiliţi extrasul din Protocol cu
semnăturile Preşedintelui şi Secretarului şedinţei.
2.11. Documentele care atestă statutul juridic al organizaţiei sunt certificatul de înregistrare a
organizaţiei şi extrasul de la Ministerul Justiţiei al RM.
3. Documentele necesare pentru aderarea la FTM.
3.1. Cererea înaintată pe numele Preşedintelui Biroului Federal.
3.2. Protocolul deciziei membrilor organizaţiei referitoare la aderarea la FTM.
3.3. Copia paşapoartelor membrilor organizaţiei.
3.4. Copia certificatului de înregistrare a organizaţiei, autentificată cu ştampilă şi semnătura
preşedintelui.
3.5. Copia Extrasului de la Ministerul Justiţiei al RM, autentificată cu ştampilă şi semnătura
preşedintelui.
3.6. Copia Statutului organizaţiei autentificată cu ştampilă şi semnătura preşedintelui.
3.7. Cererea la care se anexează documentele menţionate mai sus , se înaintează la secretariatul FTM,
cererea dată fiind înregistrată.
4. Procedura de contestare a deciziei privind aderarea la FTM.
4.1. În cazul refuzului Biroului Federal privind aderarea organizaţiei şi dezacordul solicitantului ,
acesta este în drept să conteste decizia dată, înaintînd cererea spre revizuire Conferinţei.
4.2. Conferinţa este obligată să ia o decizie şi să o aducă la cunoştinţa solicitantului nu mai târziu de
90 de zile calendaristice.
4.3. În cazul în care decizia Conferinţei la fel nu mulţumeşte solicitantul, acesta este în drept să
depună plîngere în judecată, dar doar după pronunţarea deciziei finale a Conferintei FTM.
5. Cotizaţiile de membru şi ordinea de achitare a acestora :
5.1. Fiecare membru este obligat să achite cotizaţia la aderare în sumă de 10 000 lei şi cotizaţia anuală
de membru în sumă de 2000 lei.
5.2. Cotizaţia de aderare se achită în timp de o lună după aderare.
5.4. Cotizaţia anuală de membru se achită până la data de 31 martie anul curent.

6. Încetarea calităţii de membru la FTM
6.1. Încetarea calităţii de membru la Federaţie încetează în cazul :
-Retragerea din componenţa membrilor Federaţiei este binevolă.
În cazul în care retragerea din componenţa membrilor FTM este binevolă, calitatea de membru se
consideră pierdută din momentul primirii de către organul ce a decis aderarea la FTM a a cererii
individuale scrise din partea organizaţiei.
-Excluderii din componenţa membrilor Federaţiei.
6.2. Membrul Federaţiei poate fi exclus din componenţă acesteia în baza următoarelor criterii :
-neîndeplinierea deciziilor şi/sau alte acte ale organelor de conducere a Federaţiei;
-neachitarea cotizaţiei anuale de membr până la data de 31 martie a anului următor;
-comiterea acţiunilor care discreditează Federaţia şi îi aduce daune, şi încălcă normele eticii
sportive;
-neîndeplinirea obligaţiile sale ce rezultă din acordurile cu Federaţia;
-orice alte acţiuni de nerespectare a cerinţelor Regulamentului dat, Statutului FTM şi contradicţia
activităţii membrului în realizarea scopurilor şi obiectivelor statutate a Federaţiei.
6.3. Decizia de excludere din componenţa membrilor Federaţiei este adoptată de către Biroul Federal şi
ulterior adusă la cunoştinţa Conferinţei.

