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METODOLOGIE 

Privind perfecționarea și licențierea predării tenisului de 

antrenorii și instructorii de tenis din România 

 

 

Având în vedere prerogativele conferite de Legea nr.69/2000 privind educația fizică și a 

sportului, de statutul și regulamentul de organizare ale Federației Române de Tenis, 

COMITETUL DIRECTOR este îndrituit și emite Metodologia privind perfecționarea și 

licențierea predării tenisului de către antrenorii și instructorii de tenis din România, denumită 

în continuare metodologie. 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

Art.1. (1) Federația Română de Tenis, denumită în continuare F.R.T., este structura 

sportivă de interes național, constituită în conformitate cu prevederile legii nr.69/2000 

privind educația fizică și a sportului, având dreptul de a organiza, coordona și controla 

activitatea de tenis din România. 

(2) F.R.T. are competențe exclusive la nivel național pentru organizarea perfecționării 

continue a antrenorilor și instructorilor de tenis și care împreună cu C.N.F.P.A, organizează 

formarea și ridicarea nivelului de calificare și, după caz, de clasificare a specialiștilor 

pentru tenis: antrenori, instructori, preparatori fizici, manageri, arbitrii. 

Art.2. (1) Obiectivele perfecționării pregătirii în vederea obținerii licenței de către antrenori 

și instructori sunt: 

a) – asigurarea unui cadru unitar de perfecționare și evaluare; 

b) – îmbunătățirea nivelului de cunoștințe specifice antrenorilor și instructorilor pentru 

nivelul de vârsta la care activează; 

c) – creșterea calității procesului de antrenament; 

d) – susținerea apariției și promovării jucătorilor cu o valoare sportivă ridicată. 
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II. ORGANIZAREA PERFECȚIONĂRII PREGĂTIRII ȘI OBȚINEREA 

LICENȚEI 

Art.3. (1) Cursurile de pregătire/perfecționare pentru obținerea licenței vor fi organizate 

prin grija F.R.T, în colaborare cu cluburile sportive și asociațiile sportive afiliate acesteia. 

(2) La cursuri vor putea participa toți antrenorii și instructorii de tenis, indiferent de 

categoria de clasificare pe care o dețin în prezent, obținută în țară sau străinătate. 

(3) Dreptul de participare la cursuri îl au numai antrenorii și instructorii de tenis care fac 

dovada unui act justificativ ce atestă calificarea lor în această meserie, conform legii, și 

care au taxa achitată la zi și viza anuală a F.R.T. 

Art.4. (1) Pentru perfecționarea pregătirii vor fi organizate, în etape, trei nivele de pregătire, 

astfel: 

a) Nivelul I, ce cuprinde patru categorii, după cum urmează; 

a.1 – perfecționare F.R.T. – Tenis 10; 

a.2 – perfecționare F.R.T. – Performanță în tenis; 

a.3 – perfecționare F.R.T. – Tranziție în tenis; 

a.4 – perfecționare F.R.T. – Adulți tenis. 

            b) Nivelul II – Perfecționare F.R.T. – Antrenor Specialist. 

            c) Nivelul III – Perfecționare F.R.T. – Antrenor Maestru 

Art.5. (1) Fiecare curs de perfecționare a pregătirii, indiferent de nivel, va consta în 24 ore 

de curs, pe parcursul a trei zile, respectiv 16 ore tenis practică în două zile și testare practică și 

scrisă 1 zi. 

Art.6. (1) În urma absolvirii cursurilor de perfecționare a pregătirii, antrenorii și instructorii 

vor primi licențe și vor fi înregistrați în NOUL REGISTRU NAȚIONAL AL ANTRENORILOR 

ȘI INSTRUCTORILOR F.R.T, care se va constitui începând cu data de 01.01.2022. 

          (2) Licența va fi emisă și acordată de F.R.T, având forma și conținutul prevăzute în 

anexa nr.2⁎⁎ la prezenta metodologie.1 

 
1 Anexele 1 și 2 vor fi adăugate ulterior. 
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III. DISPOZIȚII FINALE 

Art.7. (1) Organizarea, modul de desfășurare și alte aspecte concrete privind cursurile de 

perfecționare a pregătirii antrenorilor și instructorilor în vederea obținerii licenței sunt prevăzute 

în anexa nr.1⁎ la prezenta metodologie. 

(2) Informațiile cu privire la desfășurarea cursurilor de perfecționare a pregătirii vor fi 

anunțate, în timp util, înaintea fiecărui curs, pe site-ul F.R.T. la rubrica Antrenori. 

Art.8. (1) Prin grija F.R.T, se va asigura transparența înregistrării în NOUL REGISTRU 

NAȚIONAL AL ANTRENORILOR ȘI INSTRUCTORILOR F.R.T a absolvenților cursurilor de 

licențiere, pe site-ul www.frt.ro la rubrica Antrenori. 

Art. 9. (1) Prezenta metodologie va fi pusă în aplicare de către cluburile și asociațiile 

sportive teritoriale cu atribuții în domeniul tenisului, cu sprijinul F.R.T.. 

Coordonatorul acestui proiectului este domnul FLORIN NIȚĂ. 

Înscrierile pentru aceste cursuri se vor face la adresa de email fnita@frt.ro 

sau la numărul de telefon 0726.92.00.33 

COMITETUL DIRECTOR AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TENIS 
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