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INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI 

DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE  PENTRU 

OBȚINEREA LICENȚEI UEFA B JUNIORI – 2022, București 
 

Începând cu data de 15 IULIE 2022 până la data de 12 AUGUST 2022, F.R.F. – Școala 

Federală de Antrenori anunță perioada de depunere a dosarelor pentru candidații care doresc să 

urmeze cursurile licenței UEFA B JUNIORI. 

 

 

A. ÎNSCRIERE 

 

Pentru a putea fi admis la un concurs de admitere pentru diploma UEFA B, un candidat 

trebuie: 

a) să dețină un carnet de antrenor cu specializarea Fotbal eliberat conform Legii 

nr.69/2000; 

b) să fie titularul unei Licențe UEFA B valabile; 

c) să aibă cel puțin un an de experiență profesională ca antrenor de fotbal 

după obținerea licenței UEFA B. 

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele: 

1) Fotocopie după carnetul de antrenor cu specializarea Fotbal completat cu 

numele clubului angajator și cu viza anuală la zi, eliberat conform Legii 

nr.69/2000 (însoțită de diplomă de licență/diplomă de master/certificat de 

absolvire/calificare și foaia matricolă din care să reiasă specializarea fotbal) - 

(fotocopie legalizată sau originalul) 

sau 

• Adeverință eliberată de C.N.F.P.A. din care să reiasă ocupația de Antrenor 

de fotbal; 
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2) Dovada prin care se atestă experiența profesională de minimum 1 an ca antrenor de 

fotbal după obținerea licenței UEFA B (adeverință de la clubul angajator în original 

sau fotocopie de pe contractul de muncă); 

3) Fotocopie după diploma de licență UEFA B; 

4) Fotocopie după cartea de identitate sau pașaport; 

5) Dovada medicală care atestă că este clinic sănătos şi este apt pentru efort fizic, 

eliberată de o policlinică competentă (în original); 

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

7) Cazier judiciar (în original); 

8) Două fotografii color tip ¾ recente;  

9) Cerere înscriere curs Licența UEFA B JUNIOR; 

10) Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;  

11) 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); 

12) Dosar plic.  

Notă: 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. 

 

Taxa de înscriere: 400 lei (taxa nu este rambursabilă) 

Taxa de curs: 2500 lei 

 

Examenul de admitere va avea loc în data de:  

• 17 AUGUST 2022 – PROBA TEORETICĂ 

• 18-19 AUGUST 2022 – PROBA PRACTICĂ 

 

PERSOANĂ DE CONTACT: RĂZVAN POPESCU – 0744 847 088 


