Ce înseamnă licenţierea antrenorilor?
În ţara noastră funcţionează sistemul de pregătire şi licenţiere a antrenorilor care
lucrează în fotbalul profesionist. În anul 2005, Moldova a aderat la Convenţia UEFA cu
privire la recunoaşterea reciprocă a calificărilor antrenorilor, ceea ce a permis
specialiştilor noştri să lucreze în străinătate. Specialiştii autohtoni sunt instruiţi, apoi
susţin examene şi deja în acest sezon, nici un antrenor principal din Divizia Naţională
„A” și B, nu poate lucra fără a deţine categoria corespunzătoare.. De asemenea,
licenţierea se va referi şi la tehnicienii şcolilor pentru copii şi tineret.
Schema unică europeană de pregătire a antrenorilor, garantul căreia este UEFA,
acţionează eficient şi pe o bază democratică, ceea ce ridică nivelul transparenţei pieţei
de muncă şi întăreşte sentimentul de încredere şi solidaritate între diferite asociaţii
naţionale de fotbal. Astfel, schema unică europeană de pregătire a antrenorilor
contribuie la recunoaşterea egalităţii dintre diferite asociaţii naţionale de fotbal. În acest
sens, programul contribuie la promovarea fotbalului şi susţinerea relaţiilor internaţionale
pentru un schimb de păreri şi idei, necesare în scopuri sportive şi sociale. Nu trebuie de
neglijat nici importanţa educaţiei ca bază a tuturor formelor de activitate şi nici
necesitatea elaborării standardelor unice de antrenare pentru a asigura o activitate de
calitate a antrenorilor europeni. O legislaţie corespunzătoare protejează jucătorii de
antrenori neprofesionişti, care pot avea o influenţă negativă asupra pregătirii lor fizice şi
psihologice, precum şi a tehnicii de joc.
Licenţa internaţională UEFA poate fi de trei feluri:
1. Licenţă UEFA, categoria „B” - fotbal pentru tineret şi amatori.
2. Licenţă UEFA, categoria „A” - fotbal pentru tineret şi amatori, de calitate
înaltă.
3. Licenţă UEFA, categoria „PRO” - fotbal profesionist.
Conform regulilor UEFA, indiferent de calificarea antrenorului, procesul de instruire are
loc într-o succesiune strictă „B” – „A” – „PRO”, iar după fiecare nivel, persoana care a
audiat cursul trebuie să lucreze cel puţin un an după specialitatea sa.
În completare la licenţele internaţionale, FMF a introdus licenţe interne, valabile pe
teritoriul Republicii Moldova.
1. Licenţă FMF, categoria „D” – fotbal pentru copii.
2. Licenţă FMF, categoria „C” – fotbal pentru copii şi tineret.

PRINCIPIILE ŞI CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU OBŢINEREA LICENŢEI DE
CATEGORIE „D” A FMF
Licenţa „D” este o parte a licenţei „C” a FMF şi instruirea se face în corespundere cu
compartimentul fotbalul pentru copii (U 8-10). Absolvenţii cursului pentru obţinerea
licenţei „D” sunt potenţiali ascultători ai cursului pentru obţinerea licenţei „C”. Cursurile
pentru obţinerea licenţei „D” sunt organizate în raioane, cu aportul celor mai buni
specialişti ai FMF, precum şi a instructorilor din asociaţiile regionale. Cursurile teoretice
se vor desfăşura în una din localităţile raionului, cea mai accesibilă din punct de vedere
geografic şi al infrastructurii pentru toţi ascultătorii acestui curs. La curs pot participa
maximum 30 de persoane şi minimum 15.
Programul de studii prevede cursuri cu următoarea tematică:
1. Psihologia copiilor
2. Protecţia copiilor
3. Regulile de joc în fotbal, organizarea competiţiilor pentru copiii cu vârsta de 8,
10, 12 ani.
4. Metodica învăţării, organizării şi structura antrenamentului, planificarea.
5. Primul ajutor medical
6. Coordonarea
7. Jonglarea
8. Jocuri sprintene şi ştafetele
9. Exerciţii de joc
Cursul teoretic cuprinde nu mai puţin de 30 ore de instruire. Cursul se desfăşoară
timp de trei zile (de exemplu miercuri – sâmbătă), iar în ultima zi sunt organizate
competiţii demonstrative pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8 – 10 ani.
Cursul practic presupune desfăşurarea a 16 competiţii sau festivaluri de fotbal de
către ascultători pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 8 şi10 ani la nivel regional timp de
un an. Aceste acţiuni sunt efectuate cu susţinerea şi sub controlul Şcolii Federale de
Antrenori a FMF, antrenorul urmând să prezinte un raport însoţit de materiale video şi
foto.
Orice cetăţean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60 de ani,
indiferent de locul său de muncă, poate urma aceste cursuri pentru obţinerea licenţei
„D”. Criteriul de bază pentru selectarea candidaţilor este dragostea pentru copii şi
dorinţa de a contribui la dezvoltarea fotbalului în Moldova.

PRINCIPIILE ŞI CERINŢELE DE BAZĂ PENTRU OBŢINEREA LICENŢEI DE
CATEGORIE „C” A FMF
Licenţa „C” este o parte a licenţei „B” a UEFA şi instruirea se face în corespundere cu
compartimentul fotbalul pentru copii şi juniori. Această licenţă conferă dreptul
antrenorului să lucreze la toate nivelurile fotbalului pentru copii şi juniori din Republica
Moldova, cu excepţia echipelor naţionale. Absolvenţii cursurilor pentru obţinerea licenţei
„C” sunt potenţiali ascultători ai cursurilor pentru obţinerea licenţei „B”. Cursurile pentru
obţinerea licenţei „C” sunt organizate în raioane, cu participarea celor mai buni
specialişti ai FMF. Cursurile teoretice se desfăşoară în una din localităţile raionului, cea
mai accesibilă din punct de vedere geografic şi al infrastructurii pentru toţi ascultătorii
acestui curs. La curs pot participa maximum 30 de persoane şi minimum 15.
Cursurile teoretice şi practice cuprind nu mai puţin de 60 ore de instruire din
programul de licenţă al UEFA, categoria „B”. Cursul se desfăşoară timp de 5-6 luni
Programul de studiu include instruirea şi susţinerea examenelor cu următoarea
tematică:
1. Principiile pedagogice de bază ale procesului de instruire şi educaţie
2. Psihologia tânărului fotbalist
3. Principiile de planificare şi de control în fotbalul pentru copii
4. Metodologia de instruire, de organizare şi structura antrenamentului
5. Regulile de joc în fotbal, organizarea competiţiilor pentru copiii cu vârsta de 8,
10, 12 ani
6. Primul ajutor medical
7. Coordonarea
8. Jonglarea
9. Conducerea balonului şi driblingurile
10. Transmiterea şi primirea balonului
11. Luptă corp la corp
12. Jocurile sprintene şi ştafetele
13. Loviturile pe poartă
14. Exerciţiile de joc
Orice cetăţean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 16 şi 60 de ani, indiferent
de locul de muncă, poate urma aceste cursuri pentru obţinerea licenţei „C”. Criteriul de
bază pentru selectarea candidaţilor este dragostea pentru copii şi dorinţa de a contribui
la dezvoltarea fotbalului în Moldova.
După prezentarea tuturor actelor şi după susţinerea unui tur preliminar,
reprezentanţii asociaţiilor regionale informează FMF despre faptul că regiunea îşi
doreşte să organizeze cursul.

