
REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL COLEGIULUI DE ANTRENORI 
DIN CADRUL F.R.T. 

 
 
 
 
 
Art.1 FUNCTIONAREA SI SCOPUL  
 
1.l Colegiului de Antrenori al FRT are ca scop organizarea, controlul şi perfecţionarea  
antrenorilor (inclusiv a celor federali sau de lot) şi instructorilor de tenis.  
1.2 Colegiul de Antrenori al FRT functioneaza in baza prezentului Regulament si a 
statutului FRT. 
 
Art. 2 COMPONENTA 
 
2.1 Colegiul de Antrenori al FRT se compune din maximum 15 membri cu drept 
de vot si este condus de un Presedinte propus si votat din randul membrilor Colegiului 
si confirmat de catre Comitetul Director al FRT. 
2.2 Membrii Colegiului de Antrenori sunt propusi si validati de catre Comitetul 
Director al FRT. 
2.3 Principalele criterii ce trebuiesc avute in vedere la numirea membrilor 
Colegiului de Antrenori sunt : 

a) pregatirea profesionala  
b) rezultatele obtinute in ultimii 6 ani 
c) disponibilitatea si dorinta de implicare. 

2.4 Presedintele desemneaza din randul membrilor Colegiului un Vicepresedinte, 
care sa i se substituie in atributii in lipsa Presedintelui. 
2.5 La sedintele Colegiului de Antrenori participa un reprezentant al FRT in 
relatia cu SNA, precum si reprezentanti ai antrenorilor federali desemnati de catre 
Directorul General al FRT. 
2.6 Rolul reprezentantilor antrenorilor federali este unul informativ-consultativ, 
acestia neavand drept de vot in luarea deciziilor Colegiului de Antrenori. 
 
Art. 3  CONVOCAREA SI PROCEDURA DE LUCRU 
 
3.1 Lucrarile Colegiului de Antrenori se desfasoara de 4 ori pe an in sedinta 
ordinara, anuntata cu 30 de zile inainte, si ori de cate ori este necesar, in sedinta 
extraordinara, convocata cu 7 zile inainte. 
3.2 Stabilirea datei, a orei si a locului de desfasurare a tuturor sedintelor se face de 
catre Presedintele Colegiului de Antrenori. 
3.3 Presedintele Colegiului este cel ce dispune convocarea membrilor Colegiului 
in sedinte. 
3.4 Ordinea de zi a sedintei Colegiului va fi centralizata de catre unul dintre 
antrenorii federali reprezentant in Colegiu si va fi supusa avizarii Presedintelui 
Colegiului. Fiecare membru al Colegiului poate introduce pe ordinea de zi orice 
solicitare cu minimum 7 zile inainte de data desfasurarii sedintei ordinare. Cererea va 
fi adresata in scris antrenorului federal reprezentant in Colegiu pentru centralizarea si 
avizarea Presedintelui Colegiului. 



Ordinea de zi a sedintei Colegiului va fi trimisa tuturor membrilor Colegiului 
Antrenorilor de catre antrenorul federal reprezentat in Colegiu cu minimum 5 zile 
inaintea desfasurarii sedintei odata cu convocarea acesteia. 
3.5 La sedintele Colegiului pot fi invitati de catre Membrii Colegiului de 
Antrenori cu titlu consultativ si preparatori fizici, psihologi, nutritionisti sau orice alta 
persoana de specialitate a carei opinie este considerata a fi necesara. 
3.6 Orice sedinta a Colegiului se poate desfasura numai in prezenta unui numar 
egal cu jumatate plus unu din totalul membrilor sai. 
3.7 Deciziile Colegiului de Antrenori se iau cu majoritate simpla de voturi. In caz 
de paritate, votul Presedintelui decide. 
3.8 Modalitatea de lucru intre sedintele Colegiului Antrenorilor se realizeaza prin 
intermediul e-mail-ului. 
3.9 Luarea deciziilor va fi facuta in urma centralizarii opiniilor membrilor 
Colegiului. 
3.10 Datele vor fi centralizate de catre antrenorul federal reprezentant in Colegiu si 
vor fi prezentate spre avizare Presedintelui Colegiului. 
3.11 Membrii Colegiului trebuie sa isi exprime votul la orice solicitare. Membrii 
Colegiului care nu raspund solicitarilor privind luarea deciziilor sau nu participa la 
sedinte de 3 ori la rand vor fi exclusi automat din Colegiu. 
3.12 Lucrarile Colegiului de Antrenori vor fi reproduse in cuprinsul unui proces-
verbal la care vor fi atasate punctele de vedere exprimate prin email de catre membrii 
Colegiului, pastrindu-se confidentialitatea numelor.  
3.13 Termenul limita de asteptare a raspunsurilor este de maxim 7 zile din 
momentul in care Presedintele Colegiului solicita supunerea la vot. In situatii de 
urgenta termenul limita de exprimare a opiniei va fi facut cunoscut de catre 
Presedintele Colegiului de Antrenori. 
3.14 Deciziile Colegiului vor fi aduse la cunostinta in cel mai scurt timp 
Comitetului Director al FRT dar nu mai tarziu de 7 zile. 
 
Art. 4 ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI  
 
4.1       Presedintele Colegiului de Antrenori are urmatoarele atributii:  

a) organizează şi conduce activitatea Colegiului; 
b) urmareste strategia Colegiului; 
c) informează Comitetul Director despre activitatea Colegiului şi problemele 

apărute in cadrul acestuia; 
d) propune Comitetului Director, dupa consultarea, in prealabil, a Membrilor, 

proiectul de buget necesar Colegiului pentru desfăşurarea activităţii  
e) prezintă Adunării Generale Raportul anual al Colegiului. 

 
Art. 5 ATRIBUTIILE COLEGIULUI DE ANTRENORI 
 
5.1 Colegiul de Antrenori din cadrul FRT are urmatoarele atributii: 
 

a) stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de pregatire specifica a 
antrenorilor de tenis in cadrul Scolii Nationle de Antrenori; 

b) indrumă şi perfectioneaza activitatea antrenorilor si instructorilor si face 
propuneri de promovare a acestora; 

c) colaboreaza cu celelalte Comisii si Colegii din cadrul FRT; 



d) reprezinta intereselor antrenorilor din cadrul cluburilor afiliate la FRT (nu din 
punct de vedere juridic); 

e) propune spre nominalizare Comitetului Director noi membrii ai Colegiului de 
Antrenori, in vederea completarii acestuia; 

f) avizeaza programelele si cursurile de perfectionare a antrenorilor; 
g) analizeaza activitatea Scolii Nationale de Antrenori – in limitele atributiilor 

FRT; 
h) avizeaza criteriile de selectie pentru formarea loturilor nationale propuse de 

catre Antrenorii Federali;avizeaza nominalizarea membrilor loturilor nationale 
in urma propunerilor Antrenorilor Federali si a Capitanilor de Cupa Davis si 
Fed Cup; 

i) propune Comitetului Director antrenorii federali, de Cupa Davis si Fed Cup; 
j) analizeaza activitatea Antrenorilor Federali, a Capitanilor echipelor de Cupa 

Davis si Fed Cup in urma unei informari scrise; 
k) coordoneaza mijloacele de comunicare intre antrenori prin intermediul site-

ului FRT si/sau reviste de specialitate 
 

Art. 6 DISPOZITII FINALE 

6.1 Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor profesorilor, antrenorilor 
si instructorilor în activitate, din cadrul FRT.  
6.2 Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, va fi sanctionata conform 
Regulamentului Comisiei de Disciplina din cadrul FRT. 
6.3 Prezentul regulament a fost supus aprobarii Comitetului Director al FRT si 
intra in vigoare incepand cu 01.06.2010 


