
 

  www.frf.ro 

 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE 

ADMITERE  PENTRU OBȚINEREA LICENȚEI UEFA B FUTSAL  
 

Începând cu data de 15 aprilie 2022 până la data de 10 iunie 2022, F.R.F. – Școala Federală de 

Antrenori anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să urmeze cursurile Licenței 

UEFA B Futsal. 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele: 

• Fotocopie după diploma de bacalaureat (fotocopie legalizată sau originalul); 

• Fotocopie după carnetul de antrenor cu specializarea fotbal eliberat conform Legii nr.69/2000 (însoțită de 

diplomă sau certificat de absolvire/calificare și foaia matricolă din care să reiasă specializarea fotbal); 

• sau  

• adeverință eliberată de C.N.F.P.A. din care să reiasă calificarea de antrenor de fotbal; 

• Carnetul de instructor  sportiv sau diploma de licență UEFA C NU reprezintă același lucru cu cel de 

antrenor; 

• Fotocopie după cartea de identitate sau pașaport; 

•  Dovada medicală care atestă că este sănătos clinic şi este apt pentru efort fizic, eliberată  de o policlinică 

competentă (în original); 

•  Aviz medical care să ateste că este apt din punct de vedere psihologic (în original); 

•  Cazier judiciar (în original); 

•  Două fotografii color tip ¾ recente; 

•  Cerere înscriere curs Licența UEFA B Futsal;  

•  Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal; 

•  Adeverință eliberată de către clubul angajator din care să reiasă acordul clubului de participare a   

candidatului la modulele cursului organizat de F.R.F. – Școala Federală de Antrenori; 

• Dovada plății taxei de depunere a dosarului (se va achita valoarea de 400 lei după verificarea și aprobarea 

dosarului de către S.F.A. – taxa nu este rambursabilă); 

•  Dosar plic.  

 

Nota: Pentru cetățenii străini sau cetățenii români care au absolvit studiile (ex: bacalaureat, calificare de 

antrenor) în alte țări, aceștia trebuie să depună documentele traduse în limba română, legalizate și echivalate 

conform Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România. Cetățenii străini trebuie să depună și testul de limba română scris și vorbit. 
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EXAMENUL DE ADMITERE va consta în: 

 

1. PROBA SCRISĂ va fi sub formă de test grilă – 20 de întrebări (fiecare întrebare va fi notată cu 0.45 puncte 

+ 1 punct din oficiu).  

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba scrisă. 

        Nota minimă de promovare a probei scrise este 5 (cinci). 

 

2. PROBA PRACTICĂ va consta din extragerea unui bilet care va conține o temă în care vor fi atinse 

elemente de bază din tehnica și tactica jocului de futsal. Candidatul va avea 10 minute la dispoziție pentru a 

gândi și elabora tema din biletul extras, apoi va prezenta în fața Comisiei de examinare viziunea sa privind tema 

din biletul extras.  

Comisia de examinare va urmări:  

-  înțelegerea corectă a temei de către candidat;  

-  alegerea unor exerciții sugestive cât mai simple; 

-  modul de prezentare a temei în fața Comisiei de examinare; 

-  dialogul cu jucătorii.  

    

Toți candidații înscriși au obligația de a participa la proba practică. 

Nota minimă de promovare a probei de demonstrare a competențelor de antrenor este 5 (cinci).  

 

Toate detaliile legate de organizarea și desfășurarea examenului de admitere 

(practic și teoretic) vor fi anunțate după ultima zi de depunere a dosarelor. 
 

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE DE 25. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Terminologie - Termeni specifici uzitați în FOTBAL – ediția a II-a (se achiziționează contra sumei 

de 20 lei de la sediul FRF-SFA).  

2. Manual de cultură fotbalistică – volumul I (site FRF-SFA).  

 

NOTĂ: 

ABSENȚA LA ORICARE DINTRE PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA DIN 

CONCURS. 

MEDIA FINALĂ SE CALCULEAZĂ FĂCÂND MEDIA ARITMETICĂ ÎNTRE NOTA DE LA 

PROBA PRACTICĂ ȘI NOTA DE LA PROBA SCRISĂ, MEDIA MINIMĂ DE ADMITERE FIIND 5 

(cinci). 
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DACĂ MEDIA PRIMULUI SAU PRIMILOR CANDIDAȚI PICAȚI ESTE EGALĂ CU CEA A 

ULTIMULUI ADMIS, ACEȘTIA SUNT DECLARAȚI ADMIȘI. 

OCUPAREA LOCURILOR (DACĂ NUMĂRUL DE CANDIDAȚI DEPĂȘEȘTE NUMĂRUL DE 

LOCURI) ADMITEREA SE VA FACE ÎN ORDINEA MEDIILOR FINALE OBȚINUTE, CU 

PRECIZAREA CĂ MEDIA MINIMĂ DE PROMOVARE TREBUIE SĂ FIE  5 (cinci). 

    NOTĂ: 

Din comisia de evaluare și examinare vor face parte angajați ai FRF-SFA, membri ai Comisiei Tehnice precum 

și colaboratori ai FRF-SFA. 

TAXA DE ÎNSCRIERE LA CURSUL DE LICENȚA UEFA B FUTSAL este de 400 lei (aceasta nu 

este rambursabilă). 

 

     TAXA DE CURS ESTE DE 2000 lei.  

 

CALENDAR: 

 

LICENȚA UEFA B FUTSAL   

 

Calendarul licenței și structura modulelor  vor fi comunicate în scris după terminarea examenului 

de admitere. 

 

 

PERSOANĂ DE CONTACT: Răzvan POPESCU – 0744 847 088  


