
 

  

 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII 

FOTBALISTICE 
 

 DIN CAMPIONATUL  LIGA 4 ŞI CAMPIONATUL JUDEŢEAN Ediţia  2010 – 2011 

 

             Art. 1. Conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69 din 2000, AJF Arad este 

o structură sportivă de interes local, persoană juridică de drept privat având drept scop 

organizarea activităţii fotbalistice în judeţul Arad, singura autorizată în acest scop pe 

teritoriul său de competenţă. 

  Art. 2. AJF Arad este persoană juridică de drept privat, autonomă, 

neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ. 

 Art. 3. AJF Arad este constituită din secţiile de fotbal ale asociaţiilor şi cluburilor 

sportive, cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de aceasta. 

 Art. 4 . 

 a) AJF Arad îşi desfăşoară activitatea în baza legii, statutului şi regulamentelor proprii. 

 b) AJF Arad este afiliată la FRF, respectarea statutului şi regulamentelor FRF fiind 

obligatorii pentru ea şi membrii care o compun. 

 c)  Asociaţiile judeţene de fotbal nu se pot înfiinţa fără acordul FRF. 

 d) Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile organelor asociaţiilor judeţene de fotbal 

sunt obligatorii pentru membrii acestora. 

 e) AJF Arad se conduce conform Regulamentului de Organizare a Activităţii 

Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, Regulamentului pentru legitimarea şi transferul 

jucătorului de fotbal, elaborat de FRF, ediţia 2010, precum şi prezentul regulament 

specific AJF Arad. 

               Art 5 

a). AJF  Arad organizează un campionat judeţean al LIGA 4, un CAMPIONAT 

JUDEŢEAN „ONOARE”  şi un CAMPIONAT JUDEŢEAN „PROMOŢIE”  Sistemul 

competiţional ediţia 2010-2011 , este prezentat în Anexa 1, care face parte integrantă din 

prezentul regulament. 

b). Fiecare membru afiliat la AJF plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată 

integral până la data de 31 martie 2011.  

c). Un club afiliat, care nu şi-a achitat cotizaţia până la 31 martie 2011, începând cu data 

de 01 aprilie 2011 este automat suspendat, neavând dreptul de a participa la competiţii 

precum a dreptului de reprezentare în organele  AJF. 

               Art. 6. TERENURILE DE JOC 

a) Terenurile pe care se dispută jocurile oficiale se omologhează de către AJF, pentru 

campionatul LIGA 4 şi alte competiţii organizate de aceasta. 

b) Cheltuielile de transport, masă, diurnă pentru delegaţi, ocazionate de omologarea, 

respectiv reomologarea terenurilor sau altele privind verificări ori constatări ale unor 

modificări survenite după omologarea iniţială a terenului sunt suportate de clubul care a 

solicitat aceasta. 



 

           Art. 7. CONDIŢII DE OMOLOGARE 

a) Jocurile oficiale se pot desfăşura numai pe terenuri omologate de forul competent, 

respectiv FRF sau AJF. 

b) Pentru a fi omologate. terenurile trebuie să fie gazonate sau cu iarbă şi să îndeplinească 

următoarele condiţii: 

-  lungimea: 90-120 m; 

-  lăţimea: 45-90 m. 

-  gard împrejmuitor cu înălţimea minimă 1.50 m; 

-  tunel de protecţie pentru jucători, arbitri, oficiali; 

- 2 vestiare pentru jucători, prevăzute cu duşuri şi grupuri sanitare în stare de 

funcţionare;  

- 1 vestiar pentru arbitri, prevăzut cu duşuri şi grup sanitar în stare de funcţionare; 

-  grupuri sanitare pentru spectatori; 

- bănci pentru jucătorii de rezervă şi pentru persoanele oficiale, unde au acces 

maximum 13 persoane, după cum urmează: 7 jucători de rezervă, alte 6 persoane între 

care antrenori, delegat, medic şi maseur. Ele vor avea acoperiş protector. 

c) Echipele din Liga 4 şi ONOARE vor avea gard, banci de rezervă acoperite, vestiare, 

grup sanitar şi tunel de protecţie până la data de 01 martie 2011. Echipele din 

PROMOŢIE vor avea gard şi bănci de rezervă acoperite pănă la 01 martie 2011 iar 

vestiare, apă curentă şi grup sanitar până la 30 iunie 2011. 

Art. 8. VERIFICAREA IDENTITĂŢII JUCĂTORILOR 

 Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea jocului, prin conducător, delegat sau 

căpitanul de echipă, identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj. 

 La toate jocurile oficiale, pentru jucătorii juniori se vor prezenta obligatoriu cartea de 

identitate în original. Pentru copii se vor prezenta obligatoriu certificat de naştere în 

original sau copie legalizată. 

Art. 9. ACCESUL ÎN INCINTA TERENULUI DE JOC ŞI LA VESTIATE 

a) În incinta terenului de joc au acces următoarele persoane:- jucătorii ambelor echipe 

înscrişi în raportul de arbitraj. Jucătorii de rezervă, îmbrăcaţi în echipament de joc, se vor 

aşeza pe băncile special amenajate, conform prevederilor regulamentare; 

- antrenorii, delegaţii, medicii şi maseurii din partea fiecărei echipe, în total 

maximum 6 persoane, înscrise în raportul de arbitraj, care se legitimează cu carnetul de 

antrenor (vizat la zi de forul competent) şi respectiv, cu legitimaţia de serviciu, emisă de 

clubul în cauză. Aceste persoane vor purta obligatoriu ecusoane cu funcţiile pe care le 

îndeplinesc care vor fi verificate de către arbitrul jocului înainte de începerea acestuia. 

 b) arbitrul nu va începe sau va întrerupe jocul dacă în incinta terenului se află sau 

pătrund alte persoane decât cele care au acest drept şi are obligaţia să dispună evacuarea 

din incinta terenului a acelor persoane (conducători, delegaţi, antrenori, medici, maseuri), 

care nu-şi păstrează locuri pe bănci, intră în suprafaţa terenului de joc sau au o 

comportare necorespunzătoare. 

c) la vestiarele echipelor şi pe culuare au acces următoarele persoane: conducătorii celor 

două echipe, observatorii cu delegaţie la jocul respectiv, persoanele înscrise în raportul de 

arbitraj (jucători, antrenori, medici, maseuri, delegaţi din partea fiecărei echipe, 

reprezentanţii forţelor de ordine publică, în caz de incidente). 

 



 d) la vestiarele arbitrilor au acces numai observatorii oficiali ai jocurilor respective, 

medicul delegat sau alte persoane solicitate în mod expres de arbitru. 

Art. 10. ORELE OFICIALE de începere a jocurilor în ediţia de campionat 2010–

2011 sunt următoarele:luna august 2010 - 18.00 (nocturnă 21.00), septembrie 2010 - 

17.00 (20.00), octombrie 2010 - 15.00 (18.00), noiembrie 2010  - 14.00 (18.00),  

decembrie 2010  - 13.00 (18.00), martie 2011  - 15.00 (nocturnă 18.00), aprilie 2011  - 

17.00 (20.00), mai 2011  - 18.00 (21.00), iunie 2011    - 18.00 (21.00). Pentru echipele 

care organizează jocurile pe teren propriu A.M. (înainte de amiază), ora oficială este ora 

11.00 . 

 În ultima etapă a campionatului, jocurile de aceiaşi categorie vor fi programate în 

aceiaşi zi şi la aceiaşi oră: Liga  4  - sîmbăta;   campionatul  judeţean „ONOARE” şi 

„PROMOŢIE”  - duminica. 

Art. 11. DURATA UNUI JOC OFICIAL SAU AMICAL  este de: 

-  90 de minute pentru jocurile de seniori, fotbal feminin şi juniori categoria ”A” 

şi “B”. 

-  80 de minute pentru jocurile de juniorii de categoria   “C”-  70 de minute pentru 

jocurile de juniori categoriile “D” şi “E”. 

-  60 de minute pentru jocurile de copii. 

-  40 de minute ( joc efectiv ) pentru jocurile de fotbal în sală. 

Art. 12. În deschiderea jocurilor din Liga 4 se vor disputa jocuri de juniori ale 

acestor echipe, juniori născuţi în anii 1992 , 1993 , 1994 , 1995 şi 1996. 

Art. 13. La jocurile din campionatul Liga 4  este obligatoriu folosirea a 2 (doi)  

jucători sub 21 ani (născuţi 1989), pe tot parcursul celor 90 de minute, aceştia fiind 

înlocuiţi numai cu jucători sub 21 ani. 

a) Jucătorii juniori născuţi în anul 1992, vor avea drept de joc la jocurile de juniori până 

la 30.06.2011. 

 b) Jucătorii seniori, indiferent de categorie, cu excepţia portarului, nu pot participa la 

două jocuri oficiale în aceeaşi zi (art. 20.1 ROAF). Nerespectarea acestei dispoziţii se 

sancţionează cu pierderea celui de al doilea joc din oficiu cu scorul de 3:0 (art. 20.3 

ROAF). 

Art. 14. TRANSFERUL JUCĂTORILOR -  perioada de vară: 21 iunie 2010-10 

septembrie;-  perioada de iarnă: 26 ianuarie 2011-23 februarie 2011. 

Art. 15. CLUBURILE ŞI ASOCIAŢIILE SPORTIVE 

 a) Sunt direct răspunzătoare pentru evidenţa cartonaşelor galbene şi pentru încadrarea în 

termenul legal de plată a penalităţilor. De asemenea răspund direct de modul în care sunt 

efectuate etapele de suspendare ale propriilor jucători. 

b) Echipa gazdă va juca în echipamentul principal iar echipele oaspete sunt obligate să 

posede două rânduri de echipament, urmând ca echipamentul de joc să fie stabilit  de 

observatorul oficial. 

Art. 16. ASISTENŢA MEDICALĂ 

a) Cluburile care participă în campionatele oficiale sunt obligate să asigure asistenţa 

medicală pe toată durata jocurilor pe care le organizează, medic sau asistent medical. 

b) La toate jocurile oficiale, cadrul medical va avea asupra sa o delegaţie emisă de 

organul sanitar local, precum şi un act de identitate, această persoană fiind recunoscută ca 

fiind cadru medical delegat. 

 



         c) În situaţia unor accidente grave, care necesită deplasarea la unitatea medicală atât 

a medicului echipei gazdă, asistenţa medicală va fi asigurată de medicul echipei 

vizitatoare, numai dacă aceasta are un medic înscris în raportul de arbitraj. Acelaşi lucru 

este valabil şi în cazul asistenţilor medicali, la jocurile la care aceştia au dreptul 

regulamentar de a îndeplini atribuţiile respective. Dacă în astfel de situaţii echipa 

vizitatoare nu are medic  asistent medical ) care să poată asigura în continuare asistenţa 

medicală, arbitrul va întrerupe jocul şi va proceda în conformitate cu dispoziţiile 

regulamentare privind jocurile întrerupte sau amânate. 

Art. 17. ARBITRI ŞI OBSERVATORII 

a) Arbitri şi observatorii au dreptul la barem de arbitraj şi cheltuieli de 

transport.Drepturile financiare vor fi achitate de clubul organizator, la stadion, înainte de 

începerea jocului sau în termen de maximum 30 de minute de la terminarea jocului. 

b) Refuzul plăţii baremelor legal cuvenite arbitrilor şi observatorilor, se sancţionează cu 

pierderea jocului cu 3 : 0, ridicarea drepturilor de organizare pe teren propriu a jocurilor 

oficiale, minim una etapă şi penalităţi conform normelor financiare. Până la  data achitării 

sumelor cuvenite celor prejudiciaţi, echipa în cauză nu va mai fi programată. 

Art. 18. CLUBURILE ŞI ASOCIAŢIILE SPORTIVE ORGANIZATOARE 

a) Răspund de buna desfăşurare a jocurilor şi au obligaţia de a lua toate măsurile pentru 

prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente ce se pot produce înainte, în timpul sau după 

terminarea jocului. 

b) Echipele de copii şi juniori pot schimba în timpul jocului 5 jucători iar echipele de 

seniori 4 jucători. 

c) Juniorii pot fi  utilizaţi şi în echipele de seniori numai dacă au împlinit vârsta de 14 ani. 

d) Jucătorii juniori, cu excepţia portarului, pot participa la două partide oficiale numai 

dacă între ele există un interval minim de 36 ore. 

e) Pentru două neprezentări ale echipei de juniori, asociaţia sportivă ( clubul ) din Liga 4  

se sancţionează cu o penalitate a cărui cuantum este stabilit de normele financiare. 

Art. 19. NEPREZENTAREA ŞI CONSECINŢE ALE NEPREZENTĂRII  

a) Dacă echipa nu se prezintă, întîrzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la două 

jocuri în acelaşi campionat, ea va fi exclusă din competiţie şi va fi retrogradată în 

eşalonul imediat inferior, în anul următor. 

b) Echipele programate în Cupa României nu pot renunţa la jocuri în zilele în care au fost 

programate sub sancţiunea eliminării lor din campionatul în care participă. De asemenea 

echipele care nu se prezintă la jocurile de baraj, vor fi excluse din competiţie. 

Art. 20. RAPORTUL DE ARBITRAJ 

Delegaţii celor două echipe completează raportul de arbitraj astfel: 

 - echipa gazdă cu 60 de minute înaintea începerii jocului; 

 - echipa oaspete cu 45 de minute înaintea începerii jocului; 

Art. 21. CONTESTAŢII 

Echipele au dreptul de a introduce contestaţii astfel: 

a) înaintea de începerea jocului: 

- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau mai multor jucători din echipa adversă 

înscrisă în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret; 

- dacă se contestă  calificarea cadrului medical; 

 - dacă se contestă neregularitatea terenului de joc. 

 



 b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare de 

către arbitru: 

- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc; 

- dacă se contestă identitatea ( substituirea ) a unui sau mai multor jucători trecuţi în 

raportul de arbitraj. 

c) Taxele de contestaţie se depun la AJF Arad, în numerar, prin virament sau mandat 

poştal, în termen de 48 de ore de la disputarea jocului. 

d) Nedepunerea taxei de contestaţie în termen, atrage după sine respingerea acesteia ca 

netaxată şi se omologhează jocul cu rezultatul din teren. 

Art. 22. SCHIMBAREA PROGRAMĂRII UNUI JOC OFICIAL 

a) Forurile organizatoare au dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră, data, ora, 

terenul de disputare a jocurilor sau localitatea; 

b) Biroul Executiv al AJF are dreptul de a aproba, la cerere, sau de a hotărî din proprie 

iniţiativă, devansarea sau amânarea disputării unor jocuri (ale echipelor care au jucători 

selecţionaţi la loturi naţionale sau judeţene sau în alte situaţii) la alte date, dar nu mai 

târziu de terminarea campionatului. 

c) Schimbarea programării se poate face şi la solicitarea cluburilor, pentru motive 

întemeiate, astfel: 

- ora de disputare a jocului, cu 7 zile înainte de la programarea lui, chiar fără acordul 

echipei care se deplasează, dar care va fi anunţată, în mod obligatoriu de către comisia 

organizatoare, cu cel puţin 5 zile înainte de ziua disputării jocului; 

- ziua de disputare a jocului, terenul sau localitatea, numai cu acordul celeilalte echipe, cu 

cel puţin 7 zile înainte. 

Art. 23. RETRAGEREA ECHIPEI DE PE TEREN 

a) În situaţia în care, indiferent din ce motive, o echipă se retrage de pe teren sau refuză 

să reia jocul, înaintea consumării timpului regulamentar, ea va fi sancţionată conform 

prevederilor regulamerntare; 

b) În aceste cazuri arbitrul va aplica „Regula celor 3 minute”, în baza Regulamentului 

Disciplinar, elaborat de FRF. 

Art. 24. CLASAMENTE 

a) dacă 2 echipe acumulează acelaşi număr de puncte, după ce au jucat toate meciurile 

programate, clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine , a următoarelor criterii: 

- numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la 

egalitate de puncte; 

- golaverajul mai bun în jocurile directe;- numărul mai mare de goluri marcate în jocurile 

directe; 

- golaverajul general mai bun ( diferenţa dintre golurile marcate şi primite în toate 

jocurile din campionat ); 

- numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile de campionat. În cazul în care trei 

sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se va întocmi clasamentul acestora pe 

baza criteriilor arătate. 

b) dacă şi după aplicarea acestor criterii, egalitatea se menţine, se vor disputa jocuri de 

baraj când este necesar să se stabilească câştigătoarea titlului, promovarea sau 

retrogradarea. 

 

         Art. 25. LOCURI VACANTE 



 

a) dacă într-o ediţie de campionat rămân locuri vacante prin desfiinţarea, excluderea 

comasarea, neânscrierea sau renunţarea unor echipe la dreptul de a participa în 

campionatul respectiv, ori în alte situaţii similare, se va proceda astfel: 

- dacă aceste situaţii au intervenit înainte de începerea campionatului, echipele în cauză 

vor fi retrogradate în categoria imediat inferioară, locurile vacante fiind ocupate de 

echipele retrogradate în campionatul precedent, cel mai bine clasate; 

- după începerea campionatului, locurile vacante nu se vor mai completa, iar la sfârşitul 

campionatului numărul echipelor ce urmează să retrogradeze va fi redus în mod 

corespunzător; 

b) Renunţarea unor echipe la dreptul de a participa în campionate se constată de către 

Biroul Executiv al AJF, printr-o decizie. Retragerea unor echipe din campionat, 

intervenită după începerea competiţiei, se constată de către instanţa disciplinară a AJF, 

după caz. 

c) Echipele aflate în situaţia arătată la art 25, sunt retrogradate în categoria imediat 

inferioară şi nu au dreptul să promoveze în categoria superioară în următoarele 2 ediţii ale 

campionatului la care participă. 

Alte situaţii neprevăzute se vor soluţiona conform ROAF. 

Cluburile şi asociaţiile sportive sunt obligate ca în corespondenţa lor cu AJF Arad să  

prezinte acte sau documente înregistrate într-un registru special cu numere de ordine, 

data, ştampila şi semnătura persoanelor autorizate.   

 

COMISIA DE COMPETIŢII    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 

ANEXA 1.  
 

SISTEMUL COMPETIŢIONAL PENTRU EDIŢIA  2010 – 2011   

 

           1. Liga 4 formată din una serie de 18 echipe: 

- rămân în Liga 4 echipele clasate pe locurile 1 – 14; 

- retrogradează în campionatul judeţean  „ONOARE”  echipele  clasate pe locurile 15-18. 

2. Campionat  judeţean „ONOARE”, format din 2 serii a câte 18 echipe, 

repartizate pe criterii geografice: 

- promovează în Liga 4 echipele clasate pe primul loc în cele două serii; 

- rămân în campionatul judeţean „ONOARE”, pentru ediţia 2011-2012, echipele  clasate 

pe locurile 2 – 14 din cele două  serii. 

- retrogradează în campionatul judeţean „PROMOŢIE”,  pentru ediţia 2010-2011 

echipele  clasate pe locurile 15 – 18 din cele două serii al campionatului judeţean 

„ONOARE”. 

3. Campionat  judeţean „PROMOŢIE”,  format din 2 serii, funcţie de numărul 

echipelor participante,  repartizate pe criterii geografice. 

- promovează în campionatul judeţean „ONOARE”,  echipele clasate pe locul 1 din cele 

două serii.  

 

         PRECIZARE 

 

         Echipele  clasate pe locul 1 din cele două serii  al campionatului judeţean 

„PROMOŢIE”, care la finele campionatului 2010-2011 nu dispun de condiţii minime de 

disputare a jocurilor   (teren împrejmuit, două vestiare pentru jucători, un vestiar pentru 

arbitri, prevăzute cu duşuri, apă caldă, apă rece – grup social ,WC pentru jucători şi 

spectatori), NU VOR PUTEA DISPUTA JOCURI PE TEREN PROPRIU ÎN 

CAMPIONATUL judeţean „ONOARE”,  pentru ediţia 2011-2012 şi vor fi programate pe 

alte terenuri. 

 

 

COMISIA DE COMPETIŢII    

 

 

 

  

 


