
Anexa 2 
FISA POSTULUI:  

Instituţia: C.S.M. RESITA 
Compartimentul: SPORT 
Numele şi prenumele ocupantului: ............................ 
Denumirea functiei de conducere: -    
Denumirea functiei de executie:  ANTRENOR  

  Nivelul postului: EXECUTIE 
 Punctajul postului: 

a) minim 
b) maxim 
c) mediu 
- Standardul de performanţă asociat ( exprimat în indicatori) 

Cantitate: 
- Îndeplineşte integral atribuţiile trasate de C.S.M. RESITA, conform normelor 

în vigoare. 
Calitate: 

- Lucrările ce se execută sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu 
normele MTS, cu respectarea termenelor de depunere. 
Cost: 

- Foloseşte eficient, respectând prevederile legale, toată dotarea instituţiei în 
vederea executării lucrărilor de calitate cu costuri cât mai mici. 
Timp: 

- 8 (opt) ore 
Utilizarea resurselor: 

- Utilizează cu maximă eficienţă baza materială din dotarea instituţiei şi 
colaborează cu toate celelalte compartimente. 
Mod de realizare: 

- Îşi exercită atribuţiile conform fişei postului, atât nemijlocit cât şi în 
colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei. 

 
 Model FISA POSTLUI NR.________________(marca) 

Locul de desfasurare a activitatii:               CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RESITA 
Numele si prenumele ocupantului:             _____________________________________ 
Denumirea postului:                                   _____________________________________ 
Gradul( treapata) profesional(a):                _____________________________________ 
Nivelul postului:                                         _____________________________________ 
I. PROFILUL CADIDATULUI 

1. Sa aiba o buna stare de sanatate(dovedita prin acte medicale); 
2. Sa doreasca  sa lucreze in sportul de performanta; 
3. Sa aiba calificarea corespunzatoare: antrenor 
4. Sa stapaneasca competentele care implica: o buna  experienta la nivelul tehnicii, 

disciplinei sportive promovate, cunostinte generale temeinice, o buna capacitate 
de analiza; 

5. Sa aiba o personalitate puternica, un comportament civilizat si un profil moral 
corespunzator. 

6. Sa fie un bun pedagog; 
7. Sa apere interesele sportului; 
8. Sa aiba domiciliul in Resita; 
9. Sa nu aiba antecedente penale; 
10. Sa cunoasca o limba straina de circulatie internationala; 
11. Sa aiba cunostinte primare de operare pe calculator; 



12. Sa militeze pentru respectarea principiului nediscriminarii. 
II. CONDITIILE MUNCII 

 Activitatea se desfasoara in conditii specifice: suprasolicitare pshica, mentala 
si fizica, munca in mai multe locuri, munca in zilele de sambata si duminica; 

 La natatie, munca specifica la bazinul de inot 
III. DESCRIEREA POSTULUI 
(Se vor avea in vedere criteriile de evaluare  a postului si alte criterii si elemente stabilite de 

conducatorul unitatii) 
 Organizeaza, supravegheaza, implementeaza si raspunde pentru toate operatiile de 
selectionare, formare si promovare a sportivilor de performanta la disciplina sportiva practicata. 

IV. FUNCTIILE SI SARCINILE ANTRENORULUI 
FUNCTII: 

 Sa creeze, sa antreneze si sa conduca sportivi sau echipe care sa atinga 
obiectivele vizate; 

 Sa impartaseasca din cunostintele sale privind performanta; 
 Sa reprezinte interesele CSM Resita. 

SARCINI: 
 1.Primeste si urmeaza indicatii in linii mari, generale: 

 Actioneaza in mod independent pentru organizarea managementului grupelor 
existente; 

 Informeaza pe directorul general despre activitatile realizate saptamanal, lunar, 
trimestrial si anual sau ori de cate ori este nevoie; 

 Programul de lucru este de ________ore/sapatamana, din care _____ore 
reprezinta timpul pentru desfasurarea antrenamentelor; 

 Lectia de antrenament dureaza minim 90 minute; 
 Norma este de ___________grupe pe urmatoarele nivele de pregatire: 

I. Incepatori___________cu_________sportivi; 
II. Avansati  ___________cu_________sportivi; 
III. Performanta juniori____cu_________sportivi; 
IV. Performanta seniori____cu________sportivi; 
V. Mare performanta_____cu_________ grupe. 

2. Citeste si analizeaza o varitate larga de materiale de instruire(didactic) 
 Aplica cele mai recente concepte si idei pentru antrenamente si concurs; 
 Elaboreaza testari, procedee, regului cerinte privind nevoile activitatii sportive 

proprii; 
 Pune in practica teoriile comportamentului organizational, valorificandu-se la 

maxim puterea, autoritatea si atributele postului 
 Se perfectioneaza continuu profesional; 
 Identifica competentele, actioneaza pentru punerea in practica si 

perfectionarea lor. 
3. Selecteaza, instruieste si dezvolta grupele si numarul sportivilor carora le asigura pregatirea 

sportiva 
 Se implica in realizarea programelor sportive ale Clubului Sportiv Municipal 

Resita 
 Organizeaza activitatea grupelor pe nivele de pregatire sportiva; 
 Respecta metodologia selectionarii si formarii etapizate a grupelor cu 

sportivi la Clubul Sportiv Municipal Resita(conform anexei); 
 Raspunde pentru realizarea in conditii optime a lectiei de antrenament 

conform planificarii; 
 Asigura instruirea si educatia specializata, respectand pricipiile, metodele si 

cerintele practicarii sportului de performanta; 
 Directioneaza programul de instruire si educare, implicandu-se in predare, 

demonstrare si/sau sfatuirea sportivilor cu privire la obiectivele propuse, 
aplica metodele de lucru cerute de metodica si teoria antrenamentului 
sportiv, forma sportiva, orientarea socio-profesionala, despre comunicarea 



eficienta, regulamente arbitraj, protectia muncii, PSI, reglementari anti-
doping, alimentatie, recuperare, igiena sportiva, comportament moral si 
civilizat etc. 

 Raspunde de aplicarea masurilor pentru securitatea sportivilor si a bazei 
sportive, protectia muncii si paza, PSI la locul de munca; 

 Respecta programul de lucru si orarul activitatilor din bazele sportive; 
 Investeste efort numai in sportivii care au aptitudini ce se incadreaza in 

parametrii stabiliti de practicarea sportului de performanta; 
 Promoveaza si respecta principiile nediscriminorii; inlatura orice  forma de 

incalcare a demnitatii sportivilor de performanta; 
 Dezvolta spiritul de aparteneta, cooperare si intelegere in randul sportivilor; 
 Urmareste aplicarea „Codului de conduita a sportivilor CSM Resita”. 

 4. Planifica, directioneaza, coordoneaza si raspunde de o varietate larga de sarcini 
operationale pentru pregatirea sportivilor. 

 Primeste, interpreteaza, formuleaza si furnizeaza decizii variate, de la sarcini 
foarte simple pana la sarcini complexe si tehnico-tactice specifice; 

 Respecta deviza clubului: „ mai intai sportivul si apoi victoria”; 
 Propune obiectivele de performanta si raspunde de realizarea lor (conform 

anexei); 
 Intocmeste calendarul competitional anual propriu; 
 Semneaza condica de prezenta; 
 Intocmeste planurile anuale, de etapa, sapatmanale si zilnice; 
 Intocmeste si respecta orarul de lucru lunar, spatamanal, zilnic; 
 Raspunde de legitimarea sportivilor, plata taxelor la zi, vizita medicala 

periodica a sportivilor si de situatia scolara a acestora; 
 Ia masuri si raspunde pentru organizarea competitiilor proprii si pentru 

participarea in conditii optime la actiunile si concursurile din calendarul 
sportiv; 

 Ia masuri si raspunde de securitatea sportivilor in bazele proprii, in tabere si 
cantonamente, pe toata perioada deplasarii la competitii sportive; 

 Promoveaza fair-play-ul si militeaza pentru respectarea codului antidoping; 
 Respecta circuitul documentelor financiar-contabile la CSM Resita; 
 Organizeaza propriul sistem de planificare si evidenta a actiunilor, 

programelor, inventarului; 
 Planifica necesarul consumurilor de materiale sportive, sustinatoare de efort, 

indemnizatie de efort; 
 Evalueaza, analizeaza si corecteaza periodic activitatea proprie; 
 Face propuneri cu bugetul de cheltuieli propriu si se preocupa de obtinerea 

veniturilor extrabugetare; 
 Colaboreaza cu persoanele implicate in fenomenul sportiv. 

 5. Interactioneaza si comunica cu reprezentantii unei varietati largi de unitati si organizatii; 
 Comunica direct si indirect, prin rapoarte, informari, referate scrise sau verbale 
cu toate partile implicate; 

- compartimentele CSM Resita; 
- cu federatia de specialitate; 
- cu DSJ Caras-Severin; 
- cu asociatia judeteana pe ramura de sport; 
- cu alte structuri sportive; 
- cu sectia pe ramura de sport a CSM Resita; 
- cu sportivii; 
- cu familiile sportivilor; 
- cu scoala; 
- cu mass-media; 
- cu alte parti implicate in activitatea sportivilor. 



 Tinuta la lectia de antrenament este in echipament sportiv ( pentru antrenori si 
sportivi); 

 Participa la sedintele de planificare organizationala; 
- la solicitarea partilor 
- din proprie initiativa pentru activitatea pe care o coordoneaza; 

 Comunica direct si indirect, prin referate si rapoarte scrise sau verbale, cu 
toate partile implicate; 

 6. Se preocupa de pastrarea in conditii de functionare a inventarului specific; 
 7. Antrenorilor le este interzis sa consume bauturi alcoolice sau droguri in bazele sportive ale 
CSM Resita si pe tot parcursul actiunilor sportive de care raspund; 
 8. Se informeaza, respecta si aplica legislatia in vigoare precum si prevederile 
Regulamentului de Organizare si functionare, Regulamentului intern si Fisei Postului, la CSM Resita. 
 9. Contribuie la promovarea imaginii Clubului Sportiv Municipal Resita. 
 10. Raspunde material, disciplinar, penal (daca este cazul) de prejudiciile cauzate clubului. 
 

Relatiile suplimentare sunt furnizate la Clubul Sportiv Municipal Resita (Complexul 
Sportiv Francisc Vastag, Bul. Muncii nr.5); telefon 0255/215349, la departamentul resurse 
umane, doamna Nagy Gabriela. 

 


