
PROCEDURI FRT 

-LEGITIMAREA SPORTIVILOR, TRANSFERUL și
VALIDAREA VIZEI ANUALE ȘI A VIZEI MEDICALE- 

 

LEGITIMAREA 

Legitimarea sportivilor în cadrul Federației Române de Tenis se 

face exclusiv pe site-ul FRT accesând acest LINK: 

www.frt.ro/ro/inregistrare 

Documentele necesare pentru Legitimare sunt: 

- Cerere de Legitimare, completata, si cu acordul clubului la care

se solicita legitimarea:
(http://www.frt.ro/main_resources/uploaded_files/documente/pdf/fi

le_2022_03_17_16_34_57_cerere-legitimare-frt.docx).

Cererea de Legitimare, cu acordul clubului, se trimite și către

FRT, pe adresa de mail legitimatii@frt.ro, pentru validarea

contului de sportiv;

- Copie după Certificatul de naștere sau, după caz, buletinul /

cartea de identitate / pașaportul sportivului;

- Dovada plății Taxei de Legitimare – Informații despre valoarea

acesteia și contul în care se plătește găsiți accesând LINK-ul de

mai jos:
(http://www.frt.ro/main_resources/uploaded_files/documente/pdf/fil

e_2021_11_09_10_21_16_taxe-2021.pdf)

- Viza medicală – Viza medicală este valabilă șase luni de la data

emiterii și este obligatorie pentru sportivii care doresc să

evolueze în competițiile organizate de FRT;
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VIZA MEDICALĂ și VIZA ANUALĂ 

Viza Medicală și Viza Anuală se încarcă EXCLUSIV în contul 

personal de pe www.frt.ro al fiecărui jucător 

(http://www.frt.ro/ro/autentificare), urmând a fi aprobate de 

administratorul site-ului. 

 

 

Vizele NU SE TRIMIT către FRT pentru a fi încărcate în contul 

privat al sportivului. 

IMPORTANT VIZA MEDICALĂ – ATENȚIE, Viza Medicală, potrivit 

prevederilor legale în vigoare, este VALABILĂ 6 (șase) luni de la data 

emiterii. De ex., o Viză emisă în data de 11.03. 2021 este valabilă 

până în data de 10.09.2021. 

IMPORTANT VIZA ANUALĂ – ATENȚIE, Viza Anuală ar trebui 

plătită înainte de participarea la primul concurs în fiecare an 

competițional. Data de 31 martie nu este data limită până la care 

trebuie plătită Viza Anuală, ci este data până la care se plătește cu 

reducere. 

Valoarea Vizelor aflate în vigoare în acest moment poate fi 

aflată accesând acest LINK:  
(http://www.frt.ro/main_resources/uploaded_files/documente/pdf/file_202

1_11_09_10_21_16_taxe-2021.pdf) 
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TRANSFERUL  

Transferul unui sportiv se face numai pe baza Cererii de 

Transfer semnată de sportiv sau, în cazul în care acesta este minor, 

de părinte/tutore legal, precum și, obligatoriu, de reprezentantul 

clubului de la care sportivul pleacă și de reprezentantul clubului la 

care sportivul se transferă. Cererea tip poate fi descărcată accesând 

acest LINK: 
(http://www.frt.ro/main_resources/uploaded_files/documente/pdf/file_202

2_07_06_22_16_16_cerere-de-transfer-frt.docx ) 

Informații despre valoarea Taxei de transfer și contul în care se 

plătește puteți găsi accesând LINK-ul de mai jos: 

(http://www.frt.ro/main_resources/uploaded_files/documente/pdf/file_202

1_11_09_10_21_16_taxe-2021.pdf) 
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