
 

COMPETENȚELE UNUI INSTRUCTOR FITNESS 

Parcurgerea cursului de INSTRUCTOR FITNESS presupune deţinerea unor competenţe referitoare la: 

• Identificarea cerinţelor clienţilor; 

• Stabilirea tipurilor de programe de întreţinere corporală şi a tipurilor de exerciţii de fitness 

adecvate acestor cerinţe; 

• Stabilirea necesarului de aparate şi accesorii în funcţie de tipurile de exerciţii de fitness ce 

urmează să fie efectuate de către clienţi; 

• Asigurarea funcţionalității aparatelor de fitness disponibile în sala de fitness. 

DESFĂȘURAREA CURSULUI DE INSTRUCTOR FITNESS 

Cursul presupune 10 module de studiu, fiecare modul conține filmulețe video, fișiere pdf, testare sau 

temă pentru acasă. În fiecare zi de sâmbătă, la ora 7:00 (ora Moldovei) se va activa câte un modul de 

curs care va fi urmat de o testare sau o temă pentru acasă. 

În cazul unui modul cu testare, va fi necesar să acumulați minim 70 de puncte pentru a trece la 

următorul modul. Testarea poate fi repetată de câte ori este necesar.  

În cazul unui modul cu temă pentru acasă practică, tema va fi verificată de coordonatorul cursului, 

ulterior veți primi un feedback. Tema poate fi acceptată de coordonator sau nu. În cazul în care tema 

nu va fi acceptată, va trebui să o rectificați și să o transmiteți repetat. Doar după ce tema va fi acceptată, 

vi se va deschide următorul modul de curs. 

Temele pentru acasă se vor verifica de luni până vineri, între orele 12:00 și 17:00. 

Cursul include 3 webinarii LIVE cu trainerii principali unde veți putea adresa întrebări care au apărut 

în timpul studierii modulelor și să primiți răspuns. Deasemenea, în cadrul fiecarui webinar va fi 

abordată o temă specifică pentru a demonta mituri și a crea claritate în informațiile studiate. 

Webinarele necesită prezența dvs, iar orarul îl veți găsi în cabinetul personal, după procurarea 

cursului. 

 Important! 

Studierea se face în ritm propriu, în totalitate pe online. Dumneavoastră decideți când să accesați 

tema și cât timp dedicați studierii modulului. Însă, e necesar să dedicați maxim o săptămână pentru 

fiecare modul și să transmiteți tema pentru acasă la timpul potrivit pentru a avea acces la webinarele 

LIVE și la pregătirea pentru examen.   

Cursul va fi activ, după procurare, pentru 90 de zile de la începerea lui.  

 

Pentru înscrierea completă la cursul de Instructor Fitness, e necesar să transmiteți actele dvs scanate 

sau pozate la mailul office.abcfitness@gmail.com, managerul nostru va întocmi contractul de formare 

profesională cu semnătură electronică, ulterior, după semnarea contractului veți face achitarea 

cursului în rate sau integral.  

 



ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CURSUL DE INSTRUTOR FITNESS 

• Copie BULETIN 

• Copie CERTIFICAT DE NAŞTERE 

• Copie CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – dacă este cazul 

• Copie DIPLOMĂ DE STUDII (BAC sau Licențiat) 

• ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – clinic sănătos, apt pentru studii 

La transmiterea actelor, specificați numele și prenumele dvs, cursul la care doriți să participați și un 

număr de contact.  

În cazul persoanelor care nu au diploma de BAC, se va emite doar certificatul care atestă participarea 

la curs! 

 

 


