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 INTRODUCERE 

 

 Colegiul Central al Antrenorilor este o comisie tehnică a Federaţiei Române de Volei, 

care activează pe baza unui program, în vederea aplicării atribuţiilor conferite de hotărârea 

Adunării Generale a F.R.Volei. 

 Identificarea neajunsurilor şi cauzelor lor, a deficienţelor, ca şi a împlinirilor, sunt 

acţiuni indispensabile elaborării strategiilor de dezvoltare a voleiului românesc. Progresul, 

în continuare ascendent, nu poate fi conceput si realizat fără o abordare corelată, 

integratoare, a tuturor componentelor performanţei, pornind de la resursele umane 

(sportivi, tehnicieni), ştiintifice (cercetare, metodologie, medicina), tehnico-tactice şi 

cadrul organizatoric (unităţi specializate, sisteme competiţionale, management) şi până la 

intimităţile procesului de pregătire, conţinutul instruirii şi al jocului ( programare, metode 

şi mijloace, control, dirijare, evaluare, actiuni tehnico-tactice, modele de joc etc.). 

 

Misiunea Colegiului Central al Antrenorilor este de a elabora strategia generală, 

privind componenta de specialitate a dezvoltării jocului de volei pe plan intern şi 

internaţional şi de a stabili sistemul de pregătire al sportivilor prin prisma pregătirii 

antrenorilor. 

 

 

 



 

Componenţa Colegiului Central al Antrenorilor 

 

COJOCARU Adin - preşedinte 

ŞTEFĂNESCU Alina - secretar şi loturi naţionale feminine 

DUMITRESCU Virgil - loturi naţionale masculine 

LĂZĂRESCU Dan - şef comisie metodică 

STANCU Petrică - membru comisie metodică 

GRĂDINARU Sorin - şef comisie Relaţii Internationale, Statistica si  

Perfectionare 

RADU Adrian - membru comisie Relaţii Internationale, Statistica si  

Perfectionare 

CEAMURU Ramona - membru comisie Relaţii Internationale, Statistica si  

Perfectionare 

IUHASZ Alexandru - relaţia cu AMVB 

GÂTEJ Mircea - responsabil juniori 

  

Pentru o mai buna coordonare şi control a implementării deciziilor, Colegiul a ales şi 

numit urmatorii responsabili zonali: GAVRIL Dan, SPATACEAN Mircea, 

BOLDISTEANU Marian şi GHEORGHITA Marius.  

 

 

ACTIVITATEA COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR 
 

 În conformitate cu misiunile specifice, Colegiul s-a întrunit, a analizat şi propus, 

conform atribuţiilor sale, următoarele: 

 

 a nominalizat si propus spre aprobare Consiliului Director, antrenorii loturilor 

pentru anul 2012/2013 ( cadeti – feminin si masculin, sperante - feminin si 

masculin ) ; 

 a analizat programul de pregatire a loturilor de cadeti si juniori pentru anul 2012   

( participarea la Jocurile Balcanice ) şi 2013 ( jocurile de calificare pentru 

Campionatul European) ; 

 a analizat activitatea si rezultatele obtinute de loturile nationale de juniori si 

cadeti ( masculin si feminin ) in anul 2012 şi 2013 ;  

 a initiat, a organizat si a desfasurat cursurile de perfectionare pentru antrenorii de 

juniori si seniori : 



- I etapă - Piatra Neamţ ; 

- II etapă - Bucureşti ; 

 

 a organizat si a desfasurat testarea pentru obtinerea „Licentei” antrenorilor 

echipelor de juniori si seniori, pentru campionatul 2012/2013; 

 a stabilit, in colaborare cu Comisia de Competitii, sistemul competitional pentru 

campionatul 2012/2013; 

 a desfasurat actiunea de sustinere a probelor de control – 2012/2013 (inclusiv pe cea 

de restante), pentru echipele de juniori si cadeti; 

 analiza rezultatelor probelor de control desfăşurate; 

 

Pentru eficientizarea şi ridicarea nivelului activităţii, Colegiul Central de Antrenori 

şi-a propus în această perioadă, următoarele : 

 
 organizarea  cursurilor de perfectionare pentru antrenorii echipelor de seniori si 

juniori – realizat ; 

 testarea “experimentala” a antrenorilor echipelor de minivolei şi speranţe (urmând ca 

începând din anul competiţional 2013/2014 aceasta să devină cerinţă pentru 

conducerea echipelor) – cu aplicare din acest an ; 

 organizarea Consfatuirii anuale a antrenorilor – de rezolvat ; 

 stabilirea sistemului competitional 2012/2013 la toate nivelurile – realizat ; 

 stabilirea datelor pentru sustinerea probelor de control – realizat; 

 stabilirea “regulamentului de ordine interioara” pentru loturile nationale  -   în lucru ; 

 realizarea unui indrumar metodologic pentru antrenorii echipelor de minivolei, 

sperante, cadeti si juniori, elaborate de catre federatie – în lucru ; 

 introducerea obligativitatii echipelor de A1 de a transmite Match Report-ul 

(statistica jocului) după meci observatorului si postarea lor pe site-ul federatiei – 

realizat ; 

 elaborarea unor modele de planuri de pregătire pentru antrenorul de lot naţional – 

realizat ; 

 stabilirea unor criterii de selecţie a antrenorului de lot – propunere ; 

 Introducerea înregistrărilor jocurilor la turneele semifinale şi finale, a echipelor de 

speranţe, cadeţi şi juniori. 

 

     
 
Presedinte C.C.Antrenori 
     Adin COJOCARU 



  


