Președinte FRF
Primul an de existență al Academiei Naționale de Fotbal a adus o contribuție importantă la obiectivul
nostru, acela de a construi un ecosistem în care cluburile să planifice o strategie sustenabilă de viitor. Cele
24 de cursuri pe care le-am organizat alături de partenerii noștri au reunit aproximativ 800 de participanți,
cu toții mai pregătiți astăzi să contribuie la modernizarea fotbalului românesc.

Pentru a face fotbalul românesc cât mai competitiv la nivel european, avem nevoie ca toți ceilalți actori
implicați în fenomen să vorbească un limbaj comun și să adere la aceași viziune pe termen lung, pentru
dezvoltarea fotbalului. Iar cluburile sunt în prima linie și principalul punct de focus al cursurilor noastre,
încercând prin educație să le ajutăm să se dezvolte sănătos și sustenabil.

Suntem nerăbdători să vă avem alături și în acest sezon!

Director Executiv ANF
Succesul de care s-au bucurat cursurile Academiei Naționale de Fotbal în primul an ne dă încredere să
mergem mai departe și să trecem la pasul următor în formarea specialiștilor din toate ariile de suport ale
fotbalului. Am avut ocazia să aflăm direct de la cursanții noștri care le sunt nevoile și provocările, ceea ce a
dictat adaptarea cursurilor existente și crearea unora noi.

Sperăm să ducem împreună mai departe acest proces de educare a specialiștilor care pot susține
performanța fotbalului românesc și rămânem deschiși sugestiilor de formare pe care dumneavoastră le
identificați pe parcursul anului.

Vom continua să progresăm împreună!

Preparator sportiv
Instructor sportiv
Licență UEFA GRASSROOTS (D)

Youth Council ‘23
Youth Council Coaches
Marketing & comunicare pentru cluburile amatoare

Scouting pentru echipe de seniori
Introducere în scouting
Curs analist video

Voluntariatul în sport
Managementul stadioanelor
Managementul evenimentelor sportive

Marketing & comunicare pentru cluburile profesioniste
Comunicare & promovare pentru asociațiile județene de
fotbal
Competențe digitale
Responsabilitate socială & sustenabilitate în fotbal
Curs specialist relație mass-media

Brand Management în fotbalul feminin

Management financiar pentru fotbaliști
Personal Brand Management
UEFA CTP - Planul de tranziție post carieră fotbalistică
Suport mental în fotbalul de performanță

Coaching și leadership în fotbalul feminin

Fii parte din joc! Fii arbitru
Training anti-discriminare pentru arbitri

Business Excellence in Football Management
UEFA Certificate in Football Management
FRF Football Academies

Prim ajutor în sport
Curs introductiv în nutriție sportivă

Curs director sportiv
Curs Team Management
FRF Coach - workshop introductiv
Surse de finanțare nerambursabilă disponibile pentru
cluburi sportive / asociații județene

Anti-doping pentru sportivii de perfomanță
Rolul psihologiei în viața sportivului

UEFA Safeguarding - Siguranța copiilor în sport
Strategii de dezvoltare în futsal
Părinții - suport pentru o carieră de succes

PUBLIC ȚINTĂ
Antrenori, profesori de educație fizică
și sport, sportivi sau foști sportivi

CALENDAR
Verifică site-ul anf.frf.ro pentru data
de lansare

MOD LIVRARE
Online (teoretic)
Offline (partea practică)

LIMBĂ
Română

PARTENER
Academia Națională de Fotbal – curs acreditat
de Autoritatea Națională pentru Calificări

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Preparatorul sportiv este specialistul care se ocupă de pregătirea fizică a
sportivilor, unul dintre cele mai importante aspecte ale antrenamentului sportiv,
suport al exprimării tehnicii specifice, în scopul atingerii performanței sportive.
Admiterea la acest program de formare se organizează sub forma concursului de
dosare, pentru un număr minim de 25 cursanți. Cursul va fi livrat în format mixt,
atât online, prin videoconferință (pentru partea teoretică), cât și cu prezență
fizică (pentru partea practică) și are un total de 90 ore de învățare.

PUBLIC ȚINTĂ
Absolvenți de Bacalaureat, sportivi
sau foști sportivi

CALENDAR
Verifică site-ul anf.frf.ro pentru data
de lansare

MOD LIVRARE
Online (teoretic)
Offline (partea practică)

LIMBĂ
Română

PARTENER
Academia Națională de Fotbal – curs acreditat
de Autoritatea Națională pentru Calificări

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Instructorul sportiv este angajatul unor asociaţii sportive, cluburi sportive sau al
altor instituţii din sectorul public sau privat și reprezintǎ prima treaptǎ de
pregǎtire în vederea accederii la calificarea de antrenor. Admiterea la programul
de formare pentru specializarea Instructor sportiv se organizează sub forma
concursului de dosare, pentru un număr minim de 25 cursanți.
Cursul va fi livrat în format mixt, atât online, prin videoconferință (pentru partea
teoretică), cât și cu prezență fizică (pentru partea practică) și are un total de 120
ore de învățare.

PUBLIC ȚINTĂ
Profesori de educație fizică și sport,
părinți, persoane interesate de fotbal

CALENDAR
Disponibil online tot anul, pe platorma
Împreună Suntem Fotbal

MOD LIVRARE
E-learning

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Organizat de Federația Română de Fotbal, prin departamentul de Dezvoltare
Fotbalistică și Academia Națională de Fotbal, și destinat tuturor celor interesați
de antrenamentele de fotbal și totodată persoanelor care deja lucrează cu
jucători tineri, modulul UEFA Grassroots reprezintă o introducere în modul de
organizare a sesiunilor de antrenament în condiții de siguranță și este adaptat la
grupe de vârstă și gen.
După finalizarea cursului, absolvenții vor acumula cunoștințe generale despre
antrenorat și rolul antrenorului de fotbal grassroots.

PUBLIC ȚINTĂ
Tineri (18-35 ani), pasionați de fotbal,
lideri în comunitățile lor

CALENDAR
8-12 Mai 2023

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Lansat în 2017, Youth Council a devenit un program de leadership sportiv de
referință în România. Misiunea programului este de a se implica activ în educația
profesioniștilor din fotbal cu scopul de a forma o comunitate de lideri care
produc schimbări pozitive în sportul românesc. În cele șase ediții, peste 300 de
participanți au interacționat cu personalități din lumea sportului și au contribuit
la dezvoltarea comunităților sportive prin idei și proiecte de echipă.
De-a lungul timpului, 15 absolvenți ai programului au ajuns parte din echipa
Federației Române de Fotbal.

PUBLIC ȚINTĂ
Tineri antrenori de fotbal (18-35 ani)

CALENDAR
3-7 octombrie 2022

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Inspirați de succesul Youth Council, Federația Română de Fotbal a decis să
extindă acest program și către zona de antrenorat, pentru a identifica tinerii
lideri de pe bancă.
Astfel, prin Youth Council Coaches, urmărim să aducem împreună tinerii
antrenori cu inițiativă și cu idei de dezvoltare a comunității, idei ce pot fi
materializate prin proiecte în care fotbalul să fie un liant social.
Cursul se adresează tinerilor posesori ai unui carnet de antrenor.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanții cluburilor din Liga 3 și
ai celor de juniori

CALENDAR
6-10 martie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cu elemente despre marketing, branding, comunicare și social media, cursul de
Marketing & comunicare își propune o abordare completă pentru nevoile unui
club aflat la început de drum în procesul de definire a unei prezențe în online.
În prezentarea temelor de curs vor fi folosite exemple concrete ce pot fi aplicate
de cluburile aflate la început de drum. Specialiștii FRF vor da mai departe
instrumente și resurse academice pentru ca fotbalul românesc la nivel de bază
să devină un liant social în comunități.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanții cluburilor de fotbal din
Liga 1 și Liga 2

CALENDAR
23-25 ianuarie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cum te folosești de identitatea clubului tău pentru a aduce un public nou? Cum
segmentezi audiența pe care o ai deja? Ce metode de comercializare și licențiere
a brandului poți folosi? Sunt doar câteva din întrebările la care ne propunem să
răspundem în cadrul cursului de Marketing & comunicare pentru cluburile
profesioniste.
Programul va folosi exemple concrete din România și din străinătate pentru a
defini bune practici în comunicare, branding, marketing și social media, adaptate
nevoilor unui club profesionist.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanții Asociațiilor Județene
de Fotbal

CALENDAR
17-21 octombrie 2022

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cu elemente despre marketing, branding, comunicare și social media, cursul de
Comunicare & promovare își propune o abordare completă pentru toate nevoile
unei Asociații Județene de Fotbal, cu un impact pe dezvoltarea comunităților din
jurul echipelor amatoare.
Specialiștii FRF, UEFA și experți de la cluburi din străinătate, vor da mai departe
bune practici, instrumente și resurse academice pentru ca fotbalul românesc
să își crească valoarea prin strategii de engagement.

PUBLIC ȚINTĂ
Personalul cluburilor afiliate, angajații
FRF

CALENDAR
Verifică site-ul anf.frf.ro pentru data
de lansare

MOD LIVRARE
E-learning

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cursul de competențe digitale este dedicat membrilor afiliați ai FRF, dar și
tuturor persoanelor din familia fotbalului care vor să aibă acces la sesiuni
flexibile și personalizate de instruire.
Acest curs se concentrează pe toate elementele din suita Google, de la Gmail,
aplicație web de e-mail și Google Drive, serviciu de stocare online a fișierelor,
până la detalii despre Google Forms sau serviciile de online meeting.
Prin acest modul de e-learning ne propunem să sprijinim fotbalul românesc în
procesul de digitalizare.

PUBLIC ȚINTĂ
Membri ai cluburilor afiliate

CALENDAR
30 ianuarie – 3 februarie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Odată cu adoptarea Startegiei de Sustenabilitate, Federația Română de Fotbal șia asumat un angajament de durată să conducă toate activitățile și evenimentele
în baza valorii centrale a respectului și a principiilor sustenabilității.
Acest curs vine în sprijinul cluburilor, pentru a pune bazele unei abordări
sustenabile a fotbalului – de la principii precum anti-rasism, egalitate și
incluziune și respect pentru drepturile omului, până la organizarea unor
evenimente sustenabile. Prin exemplele autohtone și din străinătate,
participanții vor primi instrumente și resurse necesare pentru a-și construi
procese sustenabile în cadrul clubului.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanții media cluburilor de
Liga 1 și Liga 2

CALENDAR
12-15 decembrie 2022

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cursul descrie modul de lucru al unui specialist în relația cu mass-media și oferă
intrumentele necesare în exercitarea acestui rol. Printre sesiunile acestei formări
se numără cele dedicate poziționării lui în cadrul clubului, a modului de
organizare, nevoilor mass-media, dar și impactului partenerilor comerciali în
ceea ce privește expunerea în mass-media.
Cursanții vor avea ocazia să obțină informații despre cum pot relaționa cât mai
bine cu celelalte departamente – comercial, administrativ, tehnic – pentru
dezvoltarea unei strategii de comunicare cât mai specifice nevoilor clubului.

PUBLIC ȚINTĂ
Cluburile de fotbal feminin din
România

CALENDAR
5-15 decembrie 2022

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Campionatul European de Fotbal Feminin din Anglia ne-a arătat cât de
importante sunt poveștile jucătoarelor în a inspira generațiile viitoare de
fotbaliste. Totul depinde însă de cum sunt aduse aceste povești în prim plan.
Prin acest curs, vrem să oferim celor implicați în fotbalul feminin instrumentele
necesare pentru a duce aceste povești în comunitățile lor, pentru a inspira și
aduce suporterii aproape.

PUBLIC ȚINTĂ
Cluburile de fotbal feminin din
România

CALENDAR
13-23 februarie 2023

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest curs urmărește, pe modelul evenimentelor Youth Council, să scoată în față
tinerii lideri implicați în dezvoltarea fotbalului feminin.
Cu exemple din teren, din tribună sau din zona managerială, fotbalul feminin are
nevoie de inspirație, de susținere și de oameni dedicați care să creadă în succesul
acestui sport.
La Coaching și leadership în fotbalul feminin vom descoperi cum să ne
promovăm cluburile în comunitățile locale și cum să construim branduri
personale, folosindu-ne de storytelling.

PUBLIC ȚINTĂ
Președinți și manageri ai cluburilor din
primele trei ligi

CALENDAR
Noiembrie 2022-Martie 2023

MOD LIVRARE
Offline (în București)

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cluburile sportive profesioniste sunt businessuri cu creștere rapidă, care
necesită un leadership sustenabil și o viziune deschisă asupra dezvoltării pe
termen lung. Proprietarii și managerii cluburilor se confruntă astăzi cu multiple
provocări care includ decizii importante în zona operațională, crearea unei culturi
organizaționale orientate spre câștig, managementul schimbării sau aspectele
financiare.
Programul Business Excelence in Football Management a fost conceput pentru a
oferi liderilor și profesioniștilor din industria sportivă instrumentele de business
necesare pentru a avansa și dezvolta nivelul cluburilor pe care le conduc.

PUBLIC ȚINTĂ
Echipa FRF și reprezentanți ai
cluburilor de fotbal

CALENDAR
Ianuarie-Septembrie 2023

MOD LIVRARE
Online (teoretic)
Offline (3 sesiuni în București)

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest program dezvoltat de UEFA special pentru liderii din fotbal este unul dintre
cursurile fundamentale pentru cei care vor să înțeleagă pe deplin mecanismele
managementului fotbalistic. Fiecare modul este dedicat unei arii cheie din
managementul fotbalistic, necesare pentru oamenii din industria fotbalului.
Durata cursului este de 9 luni, iar sesiunile sunt organizate atât online, cât și față
în față. Întregul curs este livrat de lectori europeni, selectați de echipa UEFA.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanți ai academiilor de fotbal
din România

CALENDAR
Verifică site-ul anf.frf.ro pentru data
de lansare

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest program de pregătire dedicat managerilor de academii din România
abordează teme precum profilul unui director de academie, planificarea
strategică, filozofie de joc, identificarea talentelor și selecția, managementul
staffului, dezvoltarea individuală sau tranziția spre prima echipă.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Double Pass, companie belgiană cu 20 de
ani de experiență la nivel global, timp în care a lucrat cu peste 1.000 de cluburi,
cu federații sau ligi profesioniste din Belgia, Germania, Danemarca, Japonia,
Scoția, SUA sau Anglia. Double Pass este și partener FIFA în Talent Development
Programme.

PUBLIC ȚINTĂ
Team Managerii echipelor profesioniste
de fotbal din România

CALENDAR
7-9 februarie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Construit împreună cu colegii responsabili de loturile naționale, cursul de Team
Management definește acțiunile și responsabilitățile unui astfel de rol într-un
club de fotbal.
Folosind expertiza specialiștilor de la loturile naționale, acest program de trei
zile va intra în culisele muncii de team manager, persoana dedicată în
permanență nevoilor echipei și staff-ului, cea care degrevează antrenorii de
sarcinile organizatorice și nu interferează cu zona tehnică. Cursul își propune să
dea mai departe bunele practici de la marginea terenului, pentru noile generații
de team manageri din România.

PUBLIC ȚINTĂ
Antrenori ai echipelor de fotbal

CALENDAR
17-21 octombrie 2022

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Aplicația FRF Coach, dezvoltată în parteneriat cu Federația de Fotbal din Țările de
Jos, conține planuri de antrenament și modele de exerciții adaptabile pentru
fiecare grupă de vârstă și vine în sprijinul antrenorilor de la toate categoriile de
vârstă. În platforma FRF Coach se găsesc peste 7.600 de exerciții, în medie 600
pentru fiecare categorie de vârstă. De asemenea, sunt prezentate 996 de modele
de sesiuni de antrenament și 121 de planuri de pregătire.
În cadrul acestui workshop, antrenorii vor avea ocazia de a se familiariza cu
platforma, pentru a putea profita în întregime de funcționalitățile sale.

PUBLIC ȚINTĂ
Conducătorii cluburilor de fotbal
afiliate FRF

CALENDAR
1-4 noiembrie 2022

MOD LIVRARE
Offline (în București)

LIMBĂ
Română

PARTENER

ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
În dezvoltarea fotbalului din comunitățile lor, una dintre soluțiile la care pot
apela cluburile sportive și asociațiile județene este suportul financiar din fonduri
publice.
Cursul despre surse de finanțare nerambursabilă a fost creat pentru a descrie
cadrul legal în care pot fi accesate aceste fonduri și implicațiile legate de
accesarea unui astfel de sprijin.

PUBLIC ȚINTĂ
Scouteri de la cluburile din România

CALENDAR
7-11 noiembrie 2022

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest workshop va încerca să definească cel mai bun mod de evaluare a
jucătorilor recrutați pentru echipele de seniori, jucători care pot face tranziția
către jocul profesionist.
Cursul va încerca să descrie diferența dintre jucătorii tineri și jucătorii seniori de
la orice nivel. Cum fiecare vârstă are specificitățile ei, vom afla procedura de
evaluare specifică fiecăreia.
De asemenea, modulul va cuprinde și tematica biasului în scouting și a
impactului acestuia.

PUBLIC ȚINTĂ
Scouteri ai cluburilor și tineri care vor
o carieriă în domeniu

CALENDAR
13-17 martie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest curs este conceput pentru începători, cei aflați la începutul călătoriei lor în
cercetare și analiză în scouting. Chiar și așa, însă, este un curs captivant și pentru
cei care lucrează deja în domeniu sau pentru antrenorii care doresc să se
perfecționeze. Totodată, cursul este potrivit pentru reprezentanții academiilor
de fotbal din România.
Sesiunile din cadrul acestui program vor explica elementele de bază din scouting
și vor oferi fundamentul pentru următoarele formări.

PUBLIC ȚINTĂ
Responsabilii de scouting ai cluburilor
din România

CALENDAR
3-7 aprilie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Rolul analiștilor video în ecosistemul echipelor de fotbal a devenit vital în ultimii
ani. Cursul de analist video își propune să răspundă la întrebările de bază legate
de modul de lucru al unui analist video, locul său în cadrul clubului, dar și relația
cu celelalte departamente tehnice.
Ne propunem să le exemplificăm participanților cum pot folosi cât mai eficient
instrumentele specifice analizei video pentru a contribui la dezvoltarea echipei.

PUBLIC ȚINTĂ
Cluburi și asociații sportive

CALENDAR
23 septembrie 2022

MOD LIVRARE
Fizic (Cluj-Napoca)

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
După lecțiile UEFA EURO 2020 la București, cel mai mare program de voluntariat
la nivel național, ne dorim să devenim promotorii acestui tip de implicare în
sport.
EURO 2020 la București a însemnat, din punct de vedere al voluntarilor: 2.400 de
persoane înscrise; 780 de voluntari selectați în 24 de departament; 51.200 de ore
petrecute de voluntari în misiune.
Ne propunem să descoperim beneficiile voluntariatului în comunitate și să
prezentăm moduri în care cluburile pot dezvolta echipa din spatele echipei tale!

PUBLIC ȚINTĂ
Cluburile de fotbal, administrațiile publice,
organizatorii de evenimente

CALENDAR
30 ianuarie-3 februarie 2023

MOD LIVRARE
Offline (București)

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Cursul pentru managementul stadioanelor va fi livrat de către experții FRF
împreună cu partenerii de la UEFA și va acoperi o gamă largă de zone – de la
construirea de noi stadioane, la soluții tehnice, terenul de joc sau inovații
tehnologice.
Experiența UEFA EURO 2020 în România ne-a oferit ocazia să adunăm bune
practici în acest domeniu și ne dorim să venim în sprijinul administratorilor de
stadioane din țară, mai ales în contextul în care multe din stadioanele nou
construite au nevoie de experți care să le gestioneze.

PUBLIC ȚINTĂ
Organizatorii de evenimente sportive

CALENDAR
24-28 aprilie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Ce înseamnă un eveniment sportiv? Care sunt toate elementele de care trebuie
să ții cont? Care sunt situațiile la care ar trebui să fii atent în mod special?
Sunt câteva din întrebările la care va răspunde cursul pentru Managementul
evenimentelor sportive, dedicat organizatorilor de meciuri din România.
Vom dezvălui lecțiile învățate de echipa FRF din organizarea meciurilor echipei
naționale, bunele practici din domeniul securității la meciurile de fotbal, al
managemntului de spectatori și din procesul de ticketing.

PUBLIC ȚINTĂ
Fotbaliștii profesioniști din România

CALENDAR
Verifică site-ul anf.frf.ro pentru data
de lansare

MOD LIVRARE
E-learning

LIMBĂ
Română

PARTENER

ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Construit împreună cu partenerii de la Banca Transilvania, modulul de e-learning
despre management financiar oferă instrumente practice și cunoștințe
jucătorilor de elită, ca aceștia să își poată gestiona inteligent finanțele și viitorul
financiar.
Programul conține principiile de bază din finanțe (cash management, credit,
conturi de economii și investiții), dar și o introducere despre antreprenoriat.

PUBLIC ȚINTĂ
Fotbaliștii profesioniști din România

CALENDAR
5-9 iunie 2023

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
În contextul digital actual, în care viața fotbaliștilor este la fel de urmărită în
afara terenului precum evoluția lor de pe gazon, administrarea brandului
personal joacă un rol cheie într-o bună gestionare a carierei. În era știrilor false și
a dezinformării, jucătorii își pot folosi platformele pentru a transmite
informațiile relevante către cei care-i urmăresc.
Prin cursul de Personal Brand Management ne dorim să oferim suport acestora
pentru a-și clădi branduri autentice, prin stăpânirea platformelor de social media
și a felurilor în care acestea le pot influența cariera.

PUBLIC ȚINTĂ
Jucători în activitate, jucători retrași
recent

CALENDAR
18-20 noiembrie 2022

MOD LIVRARE
Fizic

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Planul de tranziție post-carieră este un program vocațional unic pentru jucătorii
care fie sunt aproape de finalul carierei, fie s-au retras recent și trebuie să-și
planifice viitorul profesional.
Cursul îi va ajuta să își identifice abilitățile transferabile, să obțină o mai bună
înțelegere a oportunităților de muncă disponibile și să afle cum își pot valorifica
experiența și cunoștințele.
La finalul modulului, jucătorii au posibilitatea să iasă cu un plan de acțiune
pentru viața de după încheierea carierei din teren.

PUBLIC ȚINTĂ
Jucătorii profesioniști din România,
cluburile de fotbal din România

CALENDAR
16 ianuarie 2023

MOD LIVRARE
Offline

LIMBĂ
Română & Engleză

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Într-un sport precum fotbalul, în care jucătorii poartă de cele mai multe ori pe
umeri presiunea rezultatelor, un mediu sigur creat în cadrul echipei oferă suport
esențial în perioadele dificile pe care fotbaliștii le pot experimenta pe plan
personal și profesional.
Cum ar putea fi construit acest mediu sigur? Cine sunt actorii responsabili să-l
creeze? Care sunt lucrurile la care trebuie să fie atenți cei din staff pentru a
putea interveni? Sunt câteva dintre întrebările pe care ne dorim să le abordăm în
cadrul acestui curs.

PUBLIC ȚINTĂ
Tineri de 18-25 de ani care își doresc
să devină arbitri

CALENDAR
Pe tot parcursul anului

MOD LIVRARE
Offline (prin AJF-uri)

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI

DESCRIERE
În cadrul acestui curs, participanții vor avea ocazia de a se familiariza cu Legile
Jocului de Fotbal, Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) şi
Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Fotbalistice (RODAF).
Elaborat de CCA și organizat în fiecare județ din țară prin intermediul Comisiilor
Județene de Arbitri, programul durează 20 de ore și va fi structurat pe o perioadă
cuprinsă între o lună și trei luni. Pe măsura posibilităților, una dintre ședințele de
curs va fi susținută de către un arbitru internațional.

PUBLIC ȚINTĂ
Arbitrii români

CALENDAR
9-13 ianuarie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest curs online, organizat de UEFA în colaborare cu CCA, este destinat în primul
rând arbitrilor români din primele două ligi și are ca obiectiv prezentarea
valorilor fotbalului european și a modului cum acestea se aplică în activitatea
oficialilor de jocuri.
Acest modul despre incluziune și anti-discriminare va deschide seria inițiativelor
educaționale pentru arbitrii români, inițiative care se vor desfășura prin
Academia Națională de Fotbal.

PUBLIC ȚINTĂ
Sportivi, staff-ul echipelor de fotbal,
voluntari

CALENDAR
Verifică site-ul anf.frf.ro pentru datele
de curs din fiecare județ

MOD LIVRARE
Offline (prin AJF-uri)

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Acest curs online este potrivit pentru oricine dorește să își dezvolte cunoștințele
și înțelegerea îngrijirilor medicale pentru jucătorii de toate vârstele.
Urgențele medicale din fotbal se pot declanșa oricând. De la leziuni frecvente, la
situații care pun viața în pericol, cum ar fi stopul cardiac brusc, înțelegerea
primului ajutor de bază poate ajuta la salvarea de vieți. Cursul de prim ajutor în
fotbal este realizat astfel încât să poată fi accesibil tuturor participanților din
fenomen, la nivel local.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanți ai cluburilor sportive
din România

CALENDAR
14-18 noiembrie 2022

MOD LIVRARE
Offline (în București)

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Dezvoltarea unei strategii de nutriție este importantă pentru a sprijini și a
complementa programul de reintegrare la efort și a maximiza sănătatea și
performanța fotbaliștilor în timpul unui sezon disputat la intensitate maximă.
De aceea, rolul unui nutriționist sportiv este din ce în ce mai important în fotbalul
de performanță. Ne propunem ca prin acest curs să formăm noua generație de
specialiști care să se alăture cluburilor din România, unde să poată implementa
principii și strategii nutriționale eficiente.

PUBLIC ȚINTĂ
Sportivi de performanță, staff-ul
medical din cadrul cluburilor

CALENDAR
5-9 iunie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Pentru sportivii de performanță, antidoping-ul este un element important care
trebuie avut în vedere.
Realizat împreună cu UEFA, acest curs își propune să clarifice lista substanțelor
interzise, să definească responsabilitatea unui caz de dopaj în cadrul unui club de
fotbal, regimul suplimentelor nutriționale și orice alte întrebări pot apărea din
partea actorilor principali din acest sport.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanți ai cluburilor de fotbal,
sportivi

CALENDAR
2-5 mai 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Dacă pregătirea fizică este unul dintre primele aspecte la care ne gândim când
vine vorba de performanța sportivilor, pregătirea lor psihologică este factorul
invizibil care poate face diferența la cel mai înalt nivel.
Psihologia sportivă utilizează resurse științifice pentru a optimiza performanța
și bunăstarea atleților, pentru a gestiona aspectele legate de dezvoltarea
sportivilor și a adresa provocările din carierele sportivilor. Acest curs vine în
sprijinul celor care vor să înțeleagă mai bine cum își găsește loc această știință în
sportul modern.

PUBLIC ȚINTĂ
Antrenorii de copii și juniori, stafful
echipelor de sport din România, părinți

CALENDAR
Disponibil pe tot parcursul anului pe
site-ul anf.frf.ro

MOD LIVRARE
E-learning

LIMBĂ
Română

DESCRIERE

PARTENER
TERRE DES
HOMMES

ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI la curs.

UEFA, în parteneriat cu Terre des hommes, a lansat un proiect privind siguranța
copilului în fotbal pentru a ajuta asociațiile membre UEFA să-și dezvolte
cunoștințele și abilitățile privind siguranța copiilor cu care lucrează.
Din 2021, acest curs, în format de e-learning, a fost tradus de FRF și este
disponibil în platforma Academia by FRF. Cursul evidențiază conceptul de
siguranță și responsabilitatea noastră comună în a face ca fotbalul să fie un
mediu sigur pentru copii, fiind recomandat tuturor celor implicați în sport în
general, inclusiv părinților și celor interesați de subiect.

PUBLIC ȚINTĂ
Reprezentanți ai cluburilor de futsal
din România

CALENDAR
15-19 mai 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Prin webinarul Strategii de dezvoltare în futsal ne propunem să aducem la masă
cei mai relevanți actori din futsal, să înțelegem mai bine trendurile industriei, să
descoperim cum putem aduce sponsorii mai aproape de echipele sau să
împărtășim experiențe similare cu cluburile din România și din străinătate.
Cursanții vor avea ocazia să afle și să discute trendurile relevante din futsal,
implicarea comunității în viața cluburilor, dar și cum ar putea arăta un plan de
dezvoltare, în funcție de obiectivele clubului.

PUBLIC ȚINTĂ
Părinții ai jucătorilor de fotbal din
România

CALENDAR
19-23 iunie 2023

MOD LIVRARE
Online

LIMBĂ
Română

PARTENER

PRE-ÎNSCRIERE
Înscrie-te AICI pentru a primi notificări despre
curs

DESCRIERE
Alături de antrenori, părinții sunt cel mai important suport al sportivilor în
drumul loc către înalta performanță și construirea unei cariere de succes. Care
este cel mai eficient mod prin care părinții pot colabora cu antrenorii în
dezvoltarea copilului? La ce ar trebui să fie atenți când vine vorba de educația
sportivilor?
Despre cum pot părinții să își sprijine copiii în momentele dificile, dar și cum îi pot
susține în punctele importante ale carierei, vom discuta la cursul Părinții - Suport
pentru o carieră de succes.

După cum știm și vedem, lucrurile n-au mers foarte bine în fotbal și, ca să meargă mult mai bine ca până
acum, cluburile trebuie să se profesionalizeze mult mai mult. Iar campionatul nostru trebuie să-și crească
cu totul valoarea. Ceea ce trebuie să urmeze e să dezvoltăm această comunitate. E nevoie să trimită
cluburile în continuare oameni, astfel încât să se mărească echipele de oameni profesioniști, care să
gândească business, comunitate și fotbal.

OVIDIU DÎMBEAN-CREȚA
Rector ASEBUSS și speaker la cursul Business Excellence in Football Management

Acest curs ne prezintă specific pentru România cum trebuie să etapizăm formarea și organizarea
academiei. S-a vorbit mult de planificarea activității tehnice și pregătirea echipelor din cadrul academiilor.
Noi suntem în proporție de 70% cu o planificare finalizată, dar ne fixează mai bine ce înseamnă viziunea
clubului, principiile, stilul de joc al clubului, profilul jucătorilor. Acest gen de curs ne ajută să găsim soluții,
nu să ridicam doar probleme.

ILIE ALEXE
Director al centrului de copii și juniori FCSB, participant la programul Football Academies

Pentru noi, cursanții, și pentru mine personal, experiența a fost deosebită, în primul rând pentru că
tematica acestui curs a fost extrem de adaptată contextului în care ne aflăm atât în plan național, cât și în
plan internațional. În cele 9 luni am reușit să împărtășim cu colegii de la alte cluburi atâtea exemple de
bune practici și să creăm atâtea relații care cred că vor dăinui.

CRISTIANA PARIZA
Director executiv la Farul Constanța, absolventă a Business Excellence in Football Management

