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ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD 

 
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII FOTBALISTICE  
Ediţia  2020 – 2021 

 
  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, precum şi prezentul regulament specific AJF Arad. 

Art 5. 
a) AJF  Arad organizează  campionatele judeţene Liga a 4-a,  Liga a 5-a,  Liga a 6-a, un campionat de 

juniori A judeţean, campionatele de juniori  C, D şi E, un campionat de futsal, alte competiţii pentru copii şi 
juniori,, Cupa României faza judeţeană, jocurile de baraj pentru promovarea în campionatele judeţene, 

Sistemul competiţional ediţia 2020-2021, 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 2020.  

c). Un club afiliat, care nu şi-a achitat cotizaţia până la 31 martie 2020, începând cu data de 01 aprilie 
2021 este automat suspendat, neavând dreptul de a participa la competiţii precum a dreptului de reprezentare 
în organele  AJF. 
După plata cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră de îndată în drepturile sale. Dacă suspendarea a 
determinat excluderea din competiţie a echipelor clubului afiliat, se vor aplica dispoziţiile regulamentare în 
materie. 

d) Bianual, înaintea începerii sezonului competiţional, odată cu cererea de înscriere în competiţie dar 
nu mai târziu de 15 august precum şi până la 15 martie, membrii afiliaţi sunt obligaţi să transmită AJF 
formularul de actualizare a datelor de identificare şi informaţiilor privind situaţia juridică şi organizarea 
clubului, însoţit de documente justificative. Formularul se găseşte pe siteul AJF.  Nerespectarea obligaţiilor 
arătate mai sus atrage sancţionarea clubului cu penalitate, conform normelor financiare. 

Cluburile sportive trebuie să facă  dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat,  în calitate de 
proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi localitate în care clubul îşi are sediul social, jocurile oficiale 
ale echipei urmând să fie programate pe terenul respectiv. Această dovadă trebuie făcută anual, odată cu 
cererea de însciere în campionat. 
            Art. 6. TERENURILE DE JOC 
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a) Terenurile pe care se dispută jocurile oficiale se omologhează de către AJF, pentru campionatul 
Liga a 4-a, Liga a 5-a, Liga a 6-a 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 
- porţi de dimensiuni corespunzătoare „Legilor jocului”. Barele porţilor trebuie să fie confecţionate 

din aluminiu sau un alt material similar, să aibă secţiunea de formă rotundă sau eliptică, să fie de culoare albă 
şi să nu prezinte niciun pericol pentru jucători. 

-  teren marcat cu materiale adecvate, de culoare albă, care să nu prezinte pericol pentru jucători şi 
arbitri; 

-  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; 
- 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 şi 
bancă pentru observatorul de joc. Ele vor avea acoperiş protector. 

-  targă pentru transportul jucătorilor accidentaţi grav; 
-  grupuri sanitare pentru spectatori; 

             Art. 8. VERIFICAREA IDENTITĂŢII JUCĂTORILOR 
  Echipele vor fi verificate înainte de joc de către arbitri, si de delegatul sau căpitanul de echipă privind  
identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj pe baza cardurilor de legitimare. 
 La jucătorii intraţi după începerea jocului cardurile vor fi verificate de către arbitrul asistent 1 și  
delegaţii echipelor. 
             Verificarea identităţii jucătorilor nu este obligatorie la jocurile de seniori ale echipelor de Liga 4. 

În competiţiile unde se folosesc cardurile de legitimare, pentru juniori nu mai este necesar 
prezentarea documentului de identitate. 

La toate jocurile oficiale pentru copii se vor prezenta obligatoriu certificat de naştere în original sau 
copie legalizată. 

Art. 9. ACCESUL ÎN INCINTA TERENULUI DE JOC ŞI LA VESTIARE 
a) În incinta terenului de joc au acces doar persoanele trecute în zona 1 (incinta terenului), din 

protocolul de reluare a competițiilor de fotbal amator, elaborat de M.T.S., M.S. si F.R.F. Dacă la 
protocolulactual se vor aduce modificări în funcție de reducerea la maximum a riscului de apariție a unui 
focar de COVID-19, atunci se vor aplica aceste modificări și la competițiile organizate de AJF Arad. 

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, 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 doar cei trecuți pe tabelele cu persoanele testate și 
trimise la AJF Arad conform protocolului.  

d) la vestiarele arbitrilor au acces numai medicul delegat sau alte persoane solicitate în mod expres de 
arbitru. 
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Art. 10. ORELE OFICIALE de începere a jocurilor în ediţia de campionat 2020–2021 sunt 
următoarele:   martie 2021 - 15.00, aprilie 2021 - 17.00, mai 2021 - 18.00, iunie 2021 - 18.00. 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 mod obligatoriu în 
aceiaşi zi şi la aceiaşi oră, cu excepţia jocurilor care nu influenţează câştigarea campionatului, promovarea 
sau retrogradarea, acestea putând fi programate în alte zile şi la alte ore.                  

Art. 11. DURATA UNUI JOC OFICIAL SAU AMICAL  este de: 
-  90 de minute pentru jocurile de seniori, fotbal feminin şi juniori categoria „A”, „A1” şi „A 

judeţean”. 
-  80 de minute pentru jocurile de juniorii de categoria „B”. 
-  70 de minute pentru jocurile de juniori de categoria „C” 
-  60 de minute pentru jocurile de juniori de categoria „D”.  

   -  50 de minute pentru jocurile de juniori de categoria „E”.  
-  40 de minute ( joc efectiv ) pentru jocurile de fotbal în sală.       

         Art. 12. Echipele de seniori sau de juniori participante în competiţiile organizate de AJF au dreptul să 
folosească maxim 1 jucător extracomunitar în teren şi sunt obligate să înscrie în raportul de arbitraj minim 15 
jucători formaţi la nivel naţional. La jocurile din campionatul Liga a 4-a  este obligatoriu folosirea a 2  
jucători sub 21 ani ( născuţi 2000 sau mai tineri), pe tot parcursul celor 90 de minute, aceştia fiind înlocuiţi 
numai cu jucători sub 21 ani. 

a)  Un joc nu poate continua cu mai puţin de 7 (şapte) jucători la competiţiile de seniori şi 8 (opt) 
jucători la competiţiile de juniori sau fotbal feminin. În oricare dintre cazurile susmenţionate, arbitrul este 
obligat să oprească jocul, echipa respectivă urmând să fie sancţionată cu pierderea jocului. 

Jucătorii seniori, indiferent de categorie, cu excepţia portarului, nu pot participa la două jocuri 
oficiale în aceeaşi zi. Prin participare se înţelege intrarea efectivă în teren (ca titular sau prin înlocuirea unui 
titular) şi nu simpla înscriere a jucătorului în raportul de arbitraj.  

Jucătorii juniori, cu excepţia portarului, au dreptul de a participa la două partide oficiale consecutive 
cu respectarea condiției ca respectivii jucători să joace cel mult 135 de minute cumulate în decurs de 24 de 
ore,dacă al doilea joc se desfășoară cel mai devreme în ziua imediat următoare. Această dispoziție nu se 
aplică în cazul turneelor finale ale competițiilor de juniori. 
            b) Echipele care prezintă în componenţa lor jucători care au obţinut legitimarea şi dreptul de joc cu 
încălcarea prevederilor regulamentare, fapt dovedit ca urmare a soluţionării unei contestaţii, vor fi 
sancţionate cu pierderea jocurilor prin forfait.  În cazul în care legitimarea sau dreptul de joc al jucătorilor în 
cauză a fost acordată în condiţii neregulamentare de către organele competente, dar, se constată că echipa în 
cauză a fost de bună- credinţă, jocurile respective se vor omologa cu rezultatele de pe teren, iar jucătorilor 
respectivi li se va ridica dreptul de joc până la soluţionarea cauzei.  

Art. 14. TRANSFERUL JUCĂTORILOR  
a) Legitimarea şi transferul jucătorilor se efectuează conform prevederilor Regulamentului privind 

statutul şi transferul jucătorilor de fotbal. 
 b) Legitimarea şi transferul jucătorilor se efectuează numai la/între structuri sportive care deţin 

certificat de identitate sportivă şi sunt afiliate la FRF/AJF/AMFB, după caz, respectiv membre ale LPF.  
c) Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea şi transferul jucătorilor, viza anuală şi viza 

medicală atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare.  
d) Perioadele de transfer pentru sezonul competiţional 2020-2021: 
- perioada de vară: 1 iulie 2021 –11 septembrie 2021 
- perioada de iarnă: 21 ianuarie 2021 până cu 48 de ore înainte de începutul campionatului; 
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. 
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b) Echipa gazdă are obligația de a schimba echipamentul în situașia în care ambele echipe au 
echipamentul cu aceleași culori. 

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. 

d) În caz de forţă majoră o echipă poate amâna un joc din cauze medicale atunci când pentru 2/3 
jucători din echipă (minim 7 jucători) se prezintă adeverinţă medicală emisă de cabinetul de medicină 
sportivă sau în urma unei spitalizări. 

Art. 17. ARBITRI ŞI OBSERVATORII 
a) Un joc nu se poate disputa fără o brigadă de arbitri compusă din minim un arbitru şi doi asistenţi, 

jocul urmând a fi reprogramat de forul organizator. Această prevedere nu se aplică la nivelul Ligii 6, unde în 
situaţii excepţionale un joc poate fi disputat fără o brigadă completă de arbitri. Jocurile sunt conduse de 
arbitri delegaţi de comisia judeţeană de arbitri a AJF 

b) Observatorii oficiali sunt reprezentanţii AJF, delegaţi de către acestea să supravegheze organizarea 
şi desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocurilor din cadrul competiţiilor judeţene. 
            c) Observatorul de arbitri este obligat să acorde arbitrilor asistenţa necesară pentru îndeplinirea în 
condiţii normale a atribuţiilor acestora din urmă. 

d) Arbitri şi observatorii au dreptul la barem de arbitraj/ observare, cheltuieli de masă şi transport. 
Drepturile financiare cuvenite arbitrilor şi observatorilor trebuie să fie achitate de către clubul organizator, la 
stadion, înainte de începerea jocului sau în termen de maxim 30 de minute de la terminarea jocului. 

e) 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. 

f) Anual, Comitetul Executiv al AJF poate stabili modul în care se achită drepturile financiare ale 
arbitrilor şi observatorilor. 

 
 Alte dispoziţii privind arbitrii şi observatorii sunt cuprinse în Regulamentul de organizare şi 

desfăşurare a activităţii arbitrilor şi Regulamentul privind activitatea observatorilor oficiali, aprobate de 
Comitetul Executiv  al AJF. 

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. 
Pentru aceasta echipele sunt obligate să asigure un responsabil cu oamenii de ordine şi vor avea 
obligatoriu, pentru toată durata desfăşurării, jocului organ de poliţie, jandarmi, poliţie locală sau 
firmă de pază acreditată, echipaţi corespunzător. 

b) Echipele au voie să facă cinci înlocuiri fiecare în timpul a trei opriri ale jocului. 
c) Juniorii pot fi  utilizaţi şi în echipele de seniori numai dacă au împlinit vârsta de 14 ani. 
Art. 19. NEPREZENTAREA ŞI CONSECINŢE ALE NEPREZENTĂRII  
a) Dacă una sau ambele echipe nu se prezintă la teren, întârzie sau nu prezintă carnetele de 

legitimare ale jucătorilor în maxim 15 minute de la ora stabilită, arbitrul va fluiera sfârșitul jocului 
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și va consemna în raportul de arbitraj situația respectivă, echipa în cauză urmând a suporta 
consecințele Regulamuntului Disciplinar. 
În cazul neprezentării echipei oaspete din diverse motive, echipa gazdă va plăti cheltuielile de 
transport ale oficialilor de joc. Dacă jocul va fi reprogramat echipa oaspete va plăti baremurile de 
arbitraj și de observare. 

Art. 20. RAPORTUL DE ARBITRAJ ȘI PRINCIPII DE DESFĂȘURARE ADAPTATE 
CONTEXTULUI PANDEMIEI. 

În situația în care unul sau mai mulți jucătoti sau oficiali ai unui club sunt testați pozitiv pentru 
COVID-19, meciul se va desfășura conform programării inițiale dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

- clubul poate înscrie în raportul de arbitraj cel puțin 13 jucători (din care cel puțin un portar) 
- clubul poate prezenta cu cel puțin 6 ore înaintea orei de începere a jocului acordul DSP cu privire la 

faptul că echipa respectivă poate disputa jocul conform programării forului organizator. 
În cazul în care clubul în cauză nu poate îndeplini oricare dintre condițiile ecestea, jocul nu se va mai 

disputa, nefiind nici o dată disponibilă, clubul din cauza căruia nu s-a putut disputa jocul va pierde meciul 
respectiv cu 0-3. 

Dacă va exista situația în care vor exista jocuri ce nu s-au putut disputa deoarece ambele cluburi nu 
au indeplinit oricare dintre condițiile menționate anterior, ambele echipe vor pierde jocul cu 0-3, fără a se 
adăuga vreun punct în clasament pentru cele două cluburi. 

Care se completează de către:  
a) comisia de arbitri competentă: numele şi prenumele arbitrilor delegaţi şi localitatea de reşedinţă a 

acestora; competiţia din care face parte jocul; numele echipelor şi localitatea de reşedinţă; data şi ora 
disputării jocului, terenul şi localitatea unde se desfăşoară jocul; 

b) delegaţii echipelor participante: numele şi prenumele jucătorilor titulari şi de rezervă scrise cu 
litere majuscule; numărul carnetelor de legitimare; anul de naştere al jucătorilor; eventualele contestaţii; 
numerele de pe tricourile jucătorilor trebuie să corespundă cu cele înscrise în raportul de arbitraj; cu 
majuscule, numele şi prenumele oficialilor, care iau loc pe banca de rezerve, inclusiv ale delegaţilor celor 
două echipe, semnătura acestora precum şi a căpitanului de echipă. Delegaţii celor două echipe sunt obligaţi 
să completeze raportul de arbitraj cu minim 30 de minute înaintea începerii jocului; 
 c) arbitrul: neprezentarea unei echipe sau ambelor echipe, menţiunile cu privire la contestaţiile introduse de 
echipe, precum şi momentul efectuării acestora în raport cu începerea jocului (înainte de joc, la pauză sau 
după joc), înlocuirile de jucători şi minutele în care s-au efectuat; jucătorii care au marcat golurile şi minutele 
respective, jucătorii avertizaţi sau eliminaţi, arătându-se motivul pe scurt şi minutul,ora începerii jocului,  
rezultatul înregistrat la final şi la pauza jocului, precum şi al eventualelor prelungiri, semnătura arbitrului.  

d) cadrul medical delegat: numele şi prenumele jucătorilor accidentaţi, diagnosticul şi îngrijirile date; 
e) jucătorii care nu prezintă legitimațiile vor înscrie personal în raportul de arbitraj, cu pixul, pe baza 

cărţii de identitate: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, după care vor semna; 
            f) legitimaţiile jucătorilor contestaţi sau eliminaţi se vor trimite forului organizator de arbitri, odată cu 
raportul de arbitraj; 

g) delegaţii ambelor echipe sunt obligaţi să semneze raportul de arbitraj după terminarea jocului şi 
după ce raportul a fost completat la toate rubricile de către arbitru, în caz contrar urmând să fie sancţionaţi 
disciplinar 

Semnarea raportului de arbitraj de către delegat confirmă faptul că acesta a luat la cunoştinţă 
conţinutul raportului şi nu restrânge dreptul acestuia de a contesta cele consemnate de arbitru. 

Art. 21. CONTESTAŢII 
            Cluburile care apreciază că echipa adversă a încălcat unele prevederi regulamentare, indiferent de 
natura lor, au dreptul să-şi susţină cauza numai în baza unei contestaţii formulate în scris în raportul de 
arbitraj.  
            În cazul jucătorilor aflaţi în stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene sau ca urmare a 
unei decizii pronunţate de comisiile jurisdicţionale competente, precum şi pentru nerespectarea dispoziţiilor 
privind folosirea jucătorilor extracomunitari, a jucătorilor juniori sau a celor sub 21 de ani, respectiv, pe cele 
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privind obligativitatea înscrierii în raportul de arbitraj a numărului minim de jucători formaţi la nivel 
naţional, sesizarea se poate face şi din oficiu de către forul competent, nefiind necesară formularea unei 
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. 
- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv. 
b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea cardurilor 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)  Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către: 
 - delegatul sau căpitanul echipei contestatare; 
 - delegatul sau căpitanul echipei adverse, care semnează de luare la cunoştinţă,  
 - arbitru, care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei (înainte, la pauză sau după 

terminarea jocului).  
d) În cazul în care delegaţii sau căpitanul echipei adverse refuză să semneze de luare la cunoştinţă, 

arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. 
e) Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului de echipă 

pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în oricare moment (înainte, la pauză sau la 
terminarea jocului) şi indiferent de motivul contestaţiei. Refuzul arbitrului de a pune la dispoziţie raportul de 
arbitraj se va sancţiona conform prevederilor regulamentare.  

f) Jucătorii contestaţi pot fi înlocuiţi numai înainte de începerea jocului. În acest caz contestaţia 
rămâne fără obiect. Arbitrul va consemna acest lucru în raportul de arbitraj. În asemenea situaţii, numărul de 
jucători de rezervă se reduce în mod corespunzător. 

g) Contestaţiile referitoare la identitatea jucătorilor şi la dreptul de joc se fac nominal. În ceea ce 
priveşte contestaţiile referitoare la dreptul de joc, delegaţii echipelor au obligaţia de a înscrie în raportul de 
arbitraj în mod explicit motivul pentru care este contestat jucătorul (transfer sau legitimare neregulamentară, 
lipsa vizei anuale, lipsa vizei medicale, substituire etc.), în caz contrar urmând a fi respinse ca 
neregulamentare 

h) 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. 

i) Nedepunerea taxei de contestaţie în termen, atrage după sine respingerea acesteia ca netaxată şi se 
omologhează jocul cu rezultatul din teren. 

j) În cazul în care nu se formulează contestaţii pentru jucătorii care la verificarea identității efectuată 
înaimte de începerea jocului au fost depistați ca posibili jucători substituiti, arbitrul va fi obligat să 
consemneze acest lucru în raportul de arbitraj (dacă este posibil să se fotografieze cu aceşti jucători). 
             Comisiile abilitate vor analiza aceste cazuri şi după caz vor aplica penalităţi sportive. În această 
situație rămâne valabil rezultatul din teren. 

f) Dacă se fac contestaţii pentru substituire acestea se fac la pauza jocului sau după joc la jucătorii 
care totuşi intră pe terenul de joc după ce au fost depistaţi de arbitri ca posibili jucători substituiţi. 

g) Jocurile la care există contestații vor fi omologate adată cu soluționarea acestora, printr-o hotărâre 
definitivă și irevocabilă de Comisia de disciplină. 

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; 
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b) Comitetul 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 regulamentare; 
b) În aceste cazuri arbitrul va aplica „Regula celor 3 minute”, în baza ROAF, 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; 
- numărul mai mare de goluri marcate în deplasare 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. RETRAGEREA , EXCLUDEREA SAU RENUNŢAREA DE A PARTICIPA ÎN 

CAMPIONAT  
a) În cazul în care în cursul desfăşurării turneului de desemnare a campioanei AJF ediție 2020-2021  

o echipă sau mai multe echipe se desfiinţează sau sunt excluse din activitatea competițională , rezultatele 
jocurilor care s-au desfășurat până la data retragerii/excluderii/desfințării și cele rămase a se desfășura 
conform programului oficial se omologhează cu scorul 3-0 în favoarea fiecărei echipe.  

Retragerea unor echipe din campionat, intervenită după începerea competiţiei, se constată de către 
instanţa disciplinară a AJF, după caz. 

Art. 26 FAIR-PLAY 
Regulile de conduită bazate pe sportivitate sunt esenţiale pentru dezvoltarea spiritului de fairplay, 

pentru comportamentul civilizat al jucătorilor, conducătorilor şi spectatorilor. 
Pentru fiecare campionat divizionar, FRF/LPF şi AJF/AMFB întocmeşte un clasament fairplay, care 

este bazat pe evaluările făcute de observatorii oficiali. 
Formularul de evaluare cuprinde 6 criterii privind aprecierea performanţei echipelor în materie de 

fair-play, astfel: 
a) numărul cartonaşelor roşii şi galbene (elemente cu valoare negativă); 
b) joc pozitiv (relaţia directă cu numărul de ocazii de gol şi cu numărul golurilor marcate); 
c) respectul faţă de adversar (în general, evaluarea trebuie să se bazeze pe atitudini pozitive mai mult 

decât pe abateri); 
d) respectul faţă de arbitri (atitudinea pozitivă, inclusiv acceptarea fără proteste a unei decizii 

discutabile);  
e) comportamentul oficialilor (vizează comportamentul acestora faţă de jucători şi spectatori, precum 

şi faţă de deciziile arbitrilor)  
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Evaluarea globală se obţine însumând punctele înscrise în raportul observatorului oficial, conform 
criteriilor de mai sus 

Art.27. PRINCIPII DE PROMOVARE  
Dreptul unui club de a participa în campionatele organizate de AJF Arad va depinde în primul rând 

de meritul sportiv al acestuia.  
În plus faţă de calificarea pe baza meritului sportiv, dreptul de participare al unui club din Liga a 4-a 

la barajul de promovare în Liga a 3-a pentru ediția 2021-2022 va depinde și de alte condiţii aflate în 
Regulamentul privind  organizarea și desfășurarea jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în Liga 
3, campionatul ediției 2021 – 2022 hotărât de Comitetul de Urgență FRF din data de 07.04.2021. 

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. 

 
 
 

 
                                                                                                                                            ANEXA 1. 
 
                             SISTEMUL COMPETIŢIONAL  PENTRU EDIŢIA  2020 – 2021 
 
 

1. Liga a 4-a formată din una serie de 9 echipe. 
 

AJF Arad are competența de a organiza Turneul de desemnare a campioanei ligii 4 seniori, întocmind 
programul competițional propriu, ținând seama de programul competițional stabilit la nivel de FRF, 
stabilind sistemul cu respectarea prevederilor din ROAF FRF si ROAF AJF Arad ediția 2020 – 2021. 
AJF Arad este obligată să transmită la FRF în baza clasamentului final, campioana ligii 4 Arad, până 
cel mai târziu 8 mai 2021 ora 24,00, dată solicitată de FRF. 
 
2. Cele 9 echipe vor desfășura jocurile conform tabelului Berger, jucându-se în sistem tur de 
campionat iar câștigătoarea turneului este echipa clasată pe primul loc la finalul celor 9 etape 
disputate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


