
 

COMPETENȚELE UNUI PERSONAL TRAINER 

Conform legislaţiei din România, respectiv legislaţiei Uniunii Europene, şi respectând SO (standardul 

ocupational) PESRONAL TRAINER reprezintă competență a COD COR 342304 – INSTRUCTOR AEROBIC-

FITNESS. Această competență poate fi obținută doar după absolvirea cursului de Personal Trainer, 

absolvenții a cursului de dor Instructorul Aerobic – Fitness nu au această competență. De asemenea, 

la cursul de Personal Trainer pot participa doar cei care au absolvit cursul  de Instructor Fitness.  

Un PERSONAL TRAINER îşi desfăşoară activitatea în mod independent sau ca angajat al unor diverse 

instituţii cu caracter public sau privat, cum ar fi şcoli şi cluburi de fitness, centre de agrement, centre 

educative pentru copii şi adolescenţi, conform normelor legale din domeniul activităţilor instructive, 

recreative şi de divertisment. 

PERSONAL TRAINER-ul este specialistul care se ocupa de optimizarea potenţialului fiziologic şi estetica 

corporală a participanţilor/clienţilor, precum şi de dezvoltarea calităţilor motrice la un nivel superior 

celui iniţial, fapt care reclamă o pregătire aprofundată şi polivalentă.  Doar PERSONAL TRAINER poate 

elabora programe de antrenament și efectua antrenamente personale individuale cu clienții. 

PERSONAL TRAINER-ul utilizează o serie de criterii funcţionale pentru stabilirea grupelor de lucru, cum 

ar fi: aptitudini individuale, vârstă, sex, interese, experienţă, disponibilitatea individuală a 

participanţilor, cerinţe şi nevoi speciale, capacitatea sălilor de instruire, structura necesară pe sexe, 

etc. 

În funcţie de opţiunile exprimate de unii participanţi/clienţi, el poate derula programe asistate unu la 

unu, în regim de ”personal trainer” (instructor personal). În regim de ”personal trainer”, instructorul 

poate colabora cu o echipa de specialişti: nutriţionişti, medici, laboranţi care efectuează testări 

biomotrice, psihologi, fizioterapeuţi, maseuri, etc. În acest caz PERSONAL TRAINER-ul pregăteşte 

evaluarea şi aplică metodele de evaluare, realizează documente şi rapoarte privind rezultatele 

înregistrate la probe şi testari. Evaluează curent (prestaţia, eficacitatea şi alţi indicatori), pe parcurs, 

dar şi la datele prevăzute în planul de pregătire. Elaborează analize şi sinteze scrise ce urmează a fi 

corelate cu rezultatele de laborator şi testele efectuate de colectivul de specialişti cu care colaborează 

şi raportează starea de antrenament, parametrii antropometrici s.a. ai persoanei/clientului înscris în 

programul de tip ”personal trainer”. 

Important! 

La cursul de PERSONAL TRAINER se pot înscrie doar cei ce au făcut cursul de INSTRUCTOR FITNESS 

(nivelul I) sau cei ce se înscriu la ambele cursuri. 

DESFĂȘURAREA CURSULUI DE PERSONAL TRAINER 

Cursul presupune 7 module de studiu plus modulul bonus, fiecare modul conține filmulețe video, fișiere 

pdf, testare sau temă pentru acasă. În fiecare zi de sâmbătă și duminică, 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. 

La sfârșitul cursului va fi necesar să elaborați un proiect. 

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 

cele două 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 Personal Trainer, 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) 

• Certificatul de INSTRUCTOR FITNESS (la cursul de personal trainer se pot înscrie doar cei ce au 

făcut  cursul de instructor fitness – nivelul I sau cei ce se înscriu la ambele cursuri) 

• 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! 

 

 


