
Sesiune speciala bacaluareat 2017 
 

 
Sportivii care doresc sa  sustina probele de bacalaureat in sesiune speciala in anul 2017 
trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii si proceduri: 
 

A) Criteriul  Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului: 
 

 1) Sportivii participanti la un turneu international (ATP, WTA, ITF) care 
reprezinta Federatia Romana de Tenis in perioada sustinerii examenul de bacalaureat in 
sesiune normala in anul 2017, pot solicita Federatiei Romane de Tenis inscrierea in 
sesiunea speciala de bacaulareat 2017. 
 2) Solicitarea trebuie sa fie efectuata in conformitate cu cerintele Ministerului 
Tineretului si Sportului (MTS), asemeni documentului atasat (Anexa); 
 
IMPORTANT!!!:  Federatia Romana de Tenis nu este responsabila pentru eventuala 
anulare a sesiunii speciale de bacalaureat (a unui sportiv propus de catre FRT si acceptat 
de catre MTS) de catre Ministerului Educatiei  Tineretului si Sportului (MTS) in situatia in 
care solicitantul nu a indeplinit criteriile impuse de MTS sau a furnizat date incomplete 
si/sau incorecte. 
 
B)        Criteriile Federatiei Romane de Tenis: 
 
 1) Solicitarea fiecarui sportiv trebuie sa aibe avizul clubului sportiv la care este 
legitimat; solicitarea poate fi facuta individual de catre fiecare sportiv sau de catre un 
reprezentant al clubului sportiv;  
 
 2) Solicitantul  trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele cerinte: 
  • Medaliat la Campionatul European Individual, “Winter Cups”, 
“Summer Cups”, Masters European (la orice categorie de varsta); 
  • Sa se fi clasat in primii patru sportivi de la Campionatele Nationale 
Individuale sau Campion cu Echipa de club in ultimii  4 ani de zile (la orice categorie de 
varsta si proba) – pe formular trebuie specificat anul, proba si rezultatul inregistrat ; 
   • Sa fi facut parte din loturile nationale de juniori 16 si 18 ani in 
ultimii 4 ani de zile - pe formular trebuie specificat anul in care solicitantul a facut parte 
din loturile nationale; 
   • Sa fi avut clasament  ITF Juniors (primii 500 ) sau clasament ATP / 
WTA in anul 2015 (pentru clasamentele ATP / WTA se va lua in calcul orice clasament in 
proba de simplu si numai TOP 300 la dublu) – pe formular trebuie specificat clasamentul 
international; 
 
 3) Solicitantul trebuie sa fie in relatii de colaborare cu Federatia Romana de 
Tenis. 



 
 
 
Proceduri trimitere inscrieri: 
 
Aplicatiile trebuie trimise: 
                         

In format electronic la adresa de email:                               

atecsor@frt.ro 

 (formularul sa fie de tip excel si nu alt document: word, jpeg, pdf etc). Fiecarui solicitant 
I se va trimite un email de confirmare a primirii aplicatiei in format electronic. 

 
 
Termenul limita de trimitere a aplicatiilor este  26  februarie  2017. 
 
Sportivii care nu trimit toate aceste informatii in intregime sau care nu indeplinesc 
aceste conditii de acceptare nu vor putea fi nominalizati de catre Federatia Romana de 
Tenis pe lista cu sportivii ce pot sustine examenul de bacalaureat in sesiune speciala in 
anul 2017. 
 
Obtinerea de informatii ulterioare depunerii adresei Federatiei Romane de Tenis la 
Ministerului Tineretului si Sportului (noutati despre bacalaureat, date de desfasurare, 
probe, locatie etc.) intra in responsabilitatea fiecarui solicitant acceptat. 
 


