
 

 

PROCES VERBAL 

SEDINTA DEPARTAMENT TEHNIC-CONSILIU TEHNIC  

DIN DATA DE 10.03.2014 

 

 

Participanti: - Antrenor Federal Radu Badin, director tehnic Gheorghe Vaideanu, director Ciprian 

Savulescu, Alina Tecsor, reprezentant IT Florin Tudor din partea Consiliul Tehnic: Daniel Dobre, 

Manuel Niculae, vicepresedintii FRT Ionut Moldovan si Razvan Itu. 

 

Teme abordate: Educatie si perfectionare, Activitatea curenta a Departamentului Tehnic, Tenis 10, 

actualizare informatii site. 

 

  stabilirea unei intilniri saptamanale pentru ziua de luni, ora 12, intalnire la care cel 

putin un reprezentant al Departamentului Tehnic se va intalni cu unul sau mai multi 

membri ai Consiliului Tehnic sau ai CD.  

 

 Educatie si Perfectionare 

o cooptarea Alinei Tecsor in Departamentul Tehnic, aceasta facand parte din 

Comisia de educatie si perfectionare a antrenorilor si  urmand a participa activ la 

organizarea cursurilor pentru antrenori 

o s-a discutat despre primul curs de perfectionare FRT din acest an, propunerea 

fiind sa se tina inaintea meciului de Cupa Federatiei, participantii primind si 

invitatii la meciuri (in acest sens s-a readus in discutie necesitatea bazei de date 

cu antrenorii din tara, cei cu taxele platite avand acces gratuit- responsabilitatea 

revenind directorului tehnic) 

o tot in directia educarii antrenorilor, s a hotarat ca si cursurile de perfectionare “ 

private “ sa se incadreze in directia generala dorita de FRT 

o cooptarea MTS pentru a avea acces in scoli si a implementa tenisul in ora de 

educatie fizica, cele 2 posibilitati fiind prezenta antrenorilor in scoli sau aducerea 

copiilor in cluburi ( responsabil directorul tehnic, ajutat de presedintele FRT ) - 

momentan fiind posibila numai cu acordul scolii 

    

 Pentru imbunatatirea relatiilor cu cluburile, o persoana din FRT urmeaza sa fie 

permanent in contact cu TOATE CLUBURILE pentru a le informa despre activitatea 

FRT  

 

 a fost analizata activitatea din ultima saptamana a antrenorilor federali si a 

directorului tehnic, reiesind urmatoarele: 

o - echipele nationale au fost stabilite, regulamentele de selectie au fost 

definitivate, in perioada urmatoare ( pana la 31 martie daca se poate ) urmand 

a fi terminate contractele, planurile de dezvoltare, planurile anuale ale 

sportivilor de lot ( responsabili antrenorii federali ) 

 



 

 Tenis 10 

o Termen realizare site - 15 aprilie 2014, regulamentul de functionare trebuind 

deasemenea revazut si dezvoltat ( responsabil directorul tehnic ) 

 

 s a hotarat actualizarea periodica a Siteului FRT cu informatii, indiferent de natura 

lor ( rezultate, sedinte ale comisiilor, noutati etc. ), aratand astfel tuturor activitatea 

FRT in regim de transparenta totala.  

   

 De semnalat CD necesitatea accelerarii definitivarii aplicarii contractului cu ISM 

pentru rezolvarea problemei furnizarii de apa pentru turnee                                

                                             

 

 

 

 

  


