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DISPOZIŢII GENERALE 

 Art.1.  

Cursul de formare antrenori cu durată de 2 ani, organizat de Compartimentul de 

formare și perfecționare din cadrul Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a 

Antrenorilor îşi desfăşoară activitatea în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor 

normative elaborate de Ministerul Tineretului şi Sportului şi a prezentului regulament. 

 Art.2. 

(1). Activitatea de învăţământ se desfăşoară în baza prevederilor: 

 OG 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 H.G. nr. 11/09.01.2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Tineretului şi Sportului; 

 H.G. nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor 

profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, 

precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 343/30.03.2011 privind aprobarea Statutului Antrenorului; 

 Ordinului M.E.C. nr. 4475/2002 privind aprobarea standardului de pregătire 

profesională pentru meseria de antrenor; 

 Autorizației Seria B Nr. 0006494 pentru calificarea de antrenor prin cursul 

cu durată de 1252 de ore eliberată de Comisia de autorizare a furnizorilor de 

formare profesională din Municipiul București din cadrul Autorității Naționale 

pentru Calificări. 

 

 Art.3.  

Cursul de formare antrenori cu durată de 2 ani are drept scop pregătirea şi 

calificarea absolvenţilor cu diplomă de bacalaureat ca antrenori specializaţi pentru 

diferite ramuri de sport, care au fost sau sunt sportivi de performanţă, având categoria I 

de clasificare sportivă pentru sporturile individuale şi minim categoria a II-a pentru 

jocurile sportive sau sunt instructori sportivi într-o ramură de sport, respectând 

prevederile legale în vigoare. 

  

Capitolul II 
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI DE FUNCŢIONARE 

  

 Art.4. 

Compartimentul de formare și perfecționare a antrenorilor din cadrul Centrului 

Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, în conformitate cu prevederile 

prezentului regulament organizează şi îndrumă activitatea cursului de formare a 

antrenorilor cu durata de 2 ani şi îndeplineşte următoarele atribuţii: 

a. elaborează şi supune aprobării regulamentul de organizare şi funcţionare a 

cursului de formare antrenori cu durată de 2 ani; 
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b. elaborează şi răspunde de îndeplinirea planului de învăţământ cu numărul 

de ore aferente fiecărei discipline, pe anii de studiu; 

c. elaborează programul anual de activităţi, orarul cursurilor de pregătire şi a 

sesiunilor de examinare; 

d. propune cifra de şcolarizare; 

e. elaborează instrucţiuni cu privire la admiterea la cursul de formare 

antrenori cu durată de 2 ani; 

f. propune componenţa comisiei de admitere; 

g. validează rezultatele examanelor de admitere; 

h. avizează şi propune spre aprobare programele analitice; 

i. verifică situaţia şcolară a cursanţilor, avizează documentele şcolare şi 

asigură păstrarea lor;  

j. elaborează tabelul nominal cu absolvenţii cursului de formare antrenori cu 

durată de 2 ani şi ţine evidenţa acestora; 

k. propune regimul taxelor oficiale de înscriere, şcolarizare şi absolvire; 

l. eliberează certificatele de absolvire, suplimentele descriptive și situațiile 

școlare pentru absolvenţii cursului de formare a antrenorilor cu durată de 2 

ani; 

m. elaborează în colaborare cu federaţiile sportive naţionale studii de evaluare 

a necesarului de antrenori pe ramuri şi discipline sportive; 

n. răspunde de patrimoniul C.N.F.P.A. şi asigură condiţii pentru buna 

desfăşurare a procesului didactic; 

o. efectuează traduceri de specialitate, sinteze, cercetări şi studii în domeniu; 

p. elaborează prin multiplicare sau tipărire cursuri, broşuri, materiale tehnico-

metodice de specialitate. 

 Art.5.  

(1). Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de 

predare şi instruire, având rol consultativ în domeniul instructiv-educativ. 

(2). Profesorii trebuie să fie cadre didactice cu experienţă în activitatea de 

elaborare a programelor specifice, a cursurilor suport, a pachetelor de învăţare şi a 

tehnicilor de evaluare profesională. 

 

Capitolul III 
ADMITEREA, ÎNSCRIEREA ŞI REÎNMATRICULAREA CURSANŢILOR 

 Art.6. 

(1). Admiterea cursanţilor se face pe bază de concurs. Condiţiile de înscriere la 

concursul de admitere şi modul de desfăşurare a acestuia se stabilesc prin instrucţiunile 

aprobate prin decizia directorului Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a 

Antrenorilor. 

 (2). Candidaţii care au obţinut locurile I-VI la JO şi locurile I-IV la CE şi CM de 

seniori, tineret, juniori, cadeţi nu susţin examen de admitere; aceştia după înscriere şi 
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achitarea taxei vor fi înscrişi în anul I de studiu, peste cifra de şcolarizare aprobată, cu 

obligativitatea achitării taxei anuale de studiu până la sfârşitul anului I de studiu.  

 (3). Antrenorii care au absolvit cursul de formare cu durată de un an organizat de 

federaţiile sportive de specialitate se pot reînmatricula la cursul de formare antrenori cu 

durată de doi ani, în vederea continuării studiilor şi obţinerii certificatului de absolvire. 

 (4). Reînmatricularea antrenorilor în anul I sau în anul al II-lea se face în 

conformitate cu Instrucţiunile de reînmatriculare aprobate prin decizia directorului 

Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor. 

 

 

 

Art.7. 

(1). Cursanţii declaraţi admişi la cursul de formare antrenori cu durată de 2 ani 

vor fi înscrişi în anul I, cu obligativitatea achitării taxei anuale de studiu până la 

sfârşitul anului I de studiu. 
  

 Art.8. 

(1). Înscrierea cursanţilor în anul al II-lea, se face din oficiu, în urma promovării 

anului de studiu precedent, cu obligativitatea achitării taxei anuale de studiu până la 

sfârşitul anului al II-lea de studiu. 

 (2). Cursanţii care au cel mult 3 restante la disciplinele de curs din  în anul I de 

studiu, pot trece în anul al II-lea de studiu, cu obligativitatea promovării acestora în 

perioadele de recuperări şi restanţe organizate în cadrul cursului de formare antrenori cu 

durată de 2 ani. 

 (3). Cursanții care au cel puțin 4 restanțe la disciplinele de studiu din anul I sunt 

declarați exmatriculați cu posibiliatea de reânmatriculare conform Art. 9 din prezentul 

regulament. 
 

Art.9. 

Reluarea activităţii de cursant se face la cerere după caz, prin reînmatriculare în 

anul I sau al II-lea, aprobată de conducerea Centrului Naţional de Formare şi 

Perfecţionare a Antrenorilor cu echivalarea examenelor promovate, susţinerea 

diferenţelor şi a examenelor restante, după achitarea taxei de reînmatriculare. 

 

Capitolul IV 
EXERCITAREA CALITĂŢII DE CURSANT, DREPTURI ŞI SANCŢIUNI 

 Art.10.  

(1). Calitatea de cursant este atestată prin – carnetul de cursant – care permite 

frecventarea cursurilor şi participarea la toate activităţile curriculare existente în 

programul şcolii.  

(2). Evidenţa prezenţei cursanţilor se face la fiecare oră din programul obligatoriu 

de către responsabilul din partea C.N.F.P.A. şi se consemnează în catalog.  
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(3). Pentru activităţile programate ce se desfăşoară în afara cursului se vor 

prezenta referate metodice şi caietul de practică semestrial pentru specializarea 

respectivă. 

 Art.11.  

Absenţele datorate îmbolnăvirii sau altor cazuri de forţă majoră, se vor motiva cu 

acte legale. Aceste acte, vor fi prezentate în termen de maximum 3 zile de la reluarea 

activităţii, la secretariatul C.N.F.P.A. 

 Art.12.  

(1). Încetarea calităţii de cursant se poate obţine la cererea scrisă a cursantului cu 

aprobarea conducerii Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor 

acest fapt determinând  exmatricularea acestuia.  

 Art.13.  

(1). Încetarea calităţii de cursant se realizează de drept la încheierea studiilor prin 

promovarea examenului de absolvire. 

(2). Încetarea calităţii de cursant este determinată de nepromovarea examenelor la 

toate disciplinele de studiu din anii de şcolarizare, aceasta ducând la exmatricularea 

cursantului. 
 

Art.14.  

Cursanţii se bucură de toate drepturile legale şi nicio activitate din cadrul cursului 

nu le poate leza demnitatea sau personalitatea. 

Art.15.  

La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor sportive 

naţionale, directorul poate aproba motivarea absenţelor cursanţilor, care participă la 

cantonamente şi competiţii de nivel naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării 

materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

 Art.16.  

Cursanţii trebuie să aibă o comportare civilizată atât în cadrul cursului, cât şi în 

afara lui, trebuie să cunoască şi să respecte legile statului, regulamentul cursului, 

regulamentele şi statutele federaţiilor sportive naţionale, normele tehnice de apărare a 

sănătăţii, a securităţii şi protecţiei în activitatea sportivă. 

 Art.17.  

Este interzis cursanţilor: 

a) să distrugă documentele şcolare; 

b) să deterioreze bunurile din baza materială a C.N.F.P.A.; 

c) să aducă şi să difuzeze în incinta C.N.F.P.A. materiale care prin conţinutul lor 

atentează la morală şi la securitatea ţării. 

 

 

 

Art.18.  
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(1). Cursanţii care săvârşesc fapte care contravin legilor în vigoare sau nu 

respectă prezentul regulament, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor cu una 

din sancţiunile: 

a) observaţia individuală; 

b) mustrare în faţa clasei şi/sau în faţa consiliului clasei/consiliului profesoral; 

c) mustrare scrisă; 

d) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatricularea. 

(2). În aceste cazuri cursanţii vor fi înştiinţaţi în scris, de către conducerea 

C.N.F.P.A. Sancţiunea se aplică de către director sau de către directorul adjunct.  

(3). Contestaţiile privind sancţiunile vor fi rezolvate în termen de 30 de zile de la 

data depunerii. 

 

Capitolul V 
APRECIEREA ŞI EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR 

Art.19.  

Verificarea pregătirii cursanţilor constă din examinări orale, lucrări scrise, probe 

practice specifice specializării şi lucrări scrise semestriale. Evaluarea se face în fiecare 

semestru prin examene fixate în structura anului şcolar. 

Art.20. 

(1). Evaluarea se face prin note de la 1 – 10 de către cadrele didactice pe fiecare 

disciplină de studiu in parte. 

(2). Nota minimă de promovare a unui examen este nota 5. 

(3). Cursanţii sunt obligaţi să se prezinte la fiecare sesiune de examene şi să 

prezinte caietul de practică semnat de către îndrumătorul de la orele de practică şi 

stampilat de către unitatea sportivă unde a efectuat practica. 

Art.21.  

Situaţia şcolară a fiecărui cursant se consemnează în carnetul de cursant şi în 

cataloagele de la secretariat. 

Art.22. 

Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor organizează 

semestrial perioade de recuperări şi restanţe cu scopul recuperării disciplinelor la care 

cursanţii au absentat în timpul anului şi a reexaminării acestora la disciplinele la care au 

fost evaluaţi sub nota 5. 

Art.23. 

Situaţia şcolară a cursanţilor se prezintă şi se analizează în cadrul colectivului de 

conducere a C.N.F.P.A. şi va fi consemnată în registrul de procese verbale.  

 

 

Capitolul VI 
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DISPOZIŢII FINALE 

 Art.24. 

(1). După absolvirea cursului de formare antrenori cu durată de doi ani, cursanţii 

primesc certificat de absolvire, supliment descriptiv și situația școlară.  

 (2). Absolvenţii cursului de formare antrenori cu durată de 2 ani pot obţine la 

cerere carnetul de antrenor eliberat de Centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a 

Antrenorilor în baza certificatului de absolvire, a suplimentului descriptiv și a situației 

școlare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, carnet care atestă ocupaţia de 

antrenor ce se va exercita în condiţiile legii. 

 Art.25. 

(1). Prevederile prezentului regulament pot fi modificate prin Decizie a  

directorului Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor. 

(2).  Prevederile prezentului regulament vor intra în vigoare de la data aprobării. 

   
 

 

 


