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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE  
A CAMPI0ONATELOR JUDEŢENE 

Ediţia 2016-2017 
 
Art.1  SCOP ŞI OBIECTIVE 
1.1 Scopul Asociaţiei Judeţene de Fotbal îl constituie dezvoltarea continuă şi constantă a practicării jocului de 

fotbal, promovarea, coordonarea şi controlul acestuia pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, în conformitate cu 
spiritul de fair-play  precum şi cu valorile educaţionale, culturale şi umanitare ale acestuia, în special prin 
intermediul programelor pentru copii şi juniori 

1.2 În acest sens, obiectivele AJF sunt: 
a)  Organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii fotbalistice pe plan judeţean. 
b)  Dezvoltarea şi promovarea  practicării jocului de fotbal pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud. 
c)  Promovarea fotbalului judeţean în competiţiile naţionale şi internaţionale. 
d)  Reprezentarea şi apărarea intereselor membrilor afiliaţi. 
e) Stabilirea ierarhiilor valorice la nivelul Liga a IV a, Liga a V a şi a Campionatului Judeţean de juniori A1 
f)  Stabilirea câştigătoarei fazei judeţene a Cupei Romaniei pentru ediţia 2016-2017 
g) Organizarea fazelor județene a competițiilor de copii și juniori, competiții cu finalitate pe țară / organizate 

de către FRF 
h) Prevenirea şi sancţionarea încălcării statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor AJF, FRF, FIFA, 

UEFA precum şi a „Legilor jocului” elaborate de IFAB. 
i) Prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în  fotbal, precum şi 

protejarea activităţii fotbalistice, de orice abuzuri. 
j)  Promovarea unui climat civilizat, de fair-play, sportivitate, respect faţă de adversar, a toleranţei în sport. 

Eliminarea violenţei, a ieşirilor necontrolate (jucători, tehnicieni, conducători, public, etc.), eradicarea 
rasismului sau a altor forme ce pot conduce la dezordine, acte de indisciplină, huliganism, la încălcări 
a regulamentelor în vigoare, etc. Conştientizarea privind nocivitatea pentru sănătate prin folosirea 
anabolizantelor şi a susţinătoarelor de efort interzise, măsuri preventive şi permanente pentru 
interdicţia desăvârşită în vederea folosirii acestora. 

k) Selecţia, formarea şi perfecţionarea continuă a specialiştilor  din activitatea fotbalistică a judeţului 
Bistriţa-Năsăud (instructori, antrenori, arbitri), inclusiv a conducătorilor. 

l) Asigurarea unei susţinute preocupări pentru dezvoltarea şi modernizarea bazelor  sportive, a terenurilor 
de fotbal cu anexele acestora (vestiare, băi, grupuri sanitare, tribune, împrejurimi, staţie de 
amplificare, tabelă de marcaj, suprafaţa de joc, etc). 

 
Art.2  NEUTRALITATEA SI NON-DISCRIMINAREA 
2.1  AJF este neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic. 
2.2 Discriminarea de orice tip împotriva unei localităţi, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de persoane 

având la bază etnia, sexul, religia, limba, orientarea politică sau orice alt motiv este strict interzisă. 
2.3 Orice tip de discriminare, directă sau indirectă va fii sancţionată conform Regulamentului disciplinar 

FIFA/UEFA/FRF/AJF, după caz. 
 
Art.3  ORGANIZAREA 
3.1 La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud, se organizează de către Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bistriţa-Năsăud 

prin comisiile de specialitate următoarele campionate în ediţia 2016-2017 :  
- Seniori Liga a IV-a și Liga a V-a, faza județeană ,, CUPA ROMÂNIEI,,  
- Juniori A1, în paralel / în deschidere cu Liga a IV a  
- Juniori U-17 ( n. 2000 ) ; U-15 ( n. 2002 ) ; Juniori U-13 ( n. 2004 ) ; U-11 ( n. 2006 ) 
- Copii : Memorialul ,,Gheorghe Ola,, ( n. 2007 ) și Memorialul ,,Gheorghe Ene,, (n. 2008)  
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3.2 Asociaţia Judeţeană de Fotbal Bistriţa-Năsăud, structură sportivă de drept privat, de interes public este 
constituită în baza Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000, şi îşi desfăşoară activitatea în baza Statutelor 
şi Regulamentelor elaborate de Federaţia Română de Fotbal, fiind sub îndrumarea şi controlul acesteia şi a 
programelor proprii.Respectă programele adoptate de Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret precum şi 
ale celor elaborate de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bistriţa-Năsăud, a actelor normative în 
vigoare. 
 

Art.4  PERIOADA DE DESFĂŞURARE 
 
4.1 Campionatul Judeţean de seniori Liga a IV a şi Campionatul Judeţean de juniori A1 (născuţi 1998 şi mai  

tineri) se organizează în perioada: 
a) TURUL: 28.08.2016 – prima etapă . 
b) RETURUL:  luna Martie 2017 – în functie de conditiile climaterice .  
 

4.2 Campionatul Judeţean de seniori Liga a V a   
a) TURUL: 11.09.2016 – prima etapă  și două / trei etape din retur  
b) RETURUL:  luna Martie 2017 – în functie de conditiile climaterice . 
c) Turneul PLAY-OFF : luna Mai-Iunie 2017 
 

4.3 Cupa României – pentru ediţia 2016-2017 
a) Luna Noiembrie 2016 – două etape cu participarea echipelor din Liga a V a   
b) Luna Martie 2017 , în funcţie de condiţiile climaterice , cu participarea  echipelor din Liga a IV a şi a celor 

calificate din Liga a V a. 
 

Art.5  SISTEMUL DE DESFĂŞURARE 
 
5.1 Campionatul Judeţean de seniori Liga a IV a şi Campionatul Judeţean de juniori A1 se desfăşoară cu o 

singură serie cu 15 echipe de seniori şi echipe juniori (echipele de juniori joacă pe acelaşi teren în 
deschiderea echipelor de seniori) sistem TUR-RETUR. 

5.2 Campionatul judeţean  de seniori Liga a V a se desfăşoară pe două serii a câte 8 echipe, separate pe 
criteriu geografic , în funcţie de echipele înscrise , sistem TUR-RETUR și Turneu PLAY OFF . 
Echipele clasate pe primele trei locuri din cele două serii vor participa în turneul PLAY OFF :  
- Se vor acumula punctele obținute în campionat cu echipele de pe primele trei locuri din serie  
- Vor juca sistem tur/retur cu echipele din cealaltă serie , șase etape  
- Echipele de pe primele ( 2 – 3 ) locuri vor avea drept de promovare , în ordinea clasamentului final , 

cu condiția solicitării participării în Liga a IV a și în raport de locurile disponibile / promovare 
echipă în Liga a III a    

 
Art.6  PARTICIPANTI – CONDITII DE PARTICIPARE 
 
6.1 În campionatul judeţean de seniori Liga a IV a  şi de juniori A-1 pentru ediţia 2016-2017 au dreptul de 

participare: 
a) asociaţiile/cluburile sportive care nu au retrogradat în ediţia 2014-2015 şi au depus cerere de înscriere până la 
data de 18.08.2016.  
b) asociatiile/cluburile sportive care au promovat  din Campionatul de seniori Liga a V a , ediţia 2015-2016 şi au 
depus cerere de înscriere până la data de 18.08.2016. 
 
6.2 În campionatul Judeţean de seniori Liga a V a, pentru ediţia 2016-2017 au dreptul de participare: 
a) asociatiile/cluburile sportive care au retrogradat din Campionatul de seniori Liga a IV a, ediţia  2015-2016  
b) asociatiile/cluburile sportive care au depus cerere de înscriere până la 18.08.2015. 
 
6.3  Atât pentru Liga a IV a, cât şi pentru Liga a V a, cluburile şi asociaţiile sportive au obligativitatea: 
a) să deţină bază sportivă proprie sau chirie cu respectarea cerinţelor  regulamentare  
b) să colaboreze cu antrenori şi/sau instructori avizaţi de AJF BN atât pentru echipele de seniori cât şi pentru 
echipele de juniori. 
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c) pentru Liga a IV a, fiecare echipă de seniori este obligată să înscrie o echipă de juniori (născuţi 1998 şi mai 
tineri) ce vor participa in Campionatul Judeţean de  juniori A1. 
d) să îşi achite restanţele financiare până la data de 18.08.2016 şi să nu figureze în evidenţele AJF BN sau FRF cu 
datorii pecuniare. 
e) să depună Cererea de înscriere, anexa nr.1, la AJF , până la 18.08.2016. 
f) să depună la AJF BN , tabelul nominal cu lotul de jucători, anexa nr.2 , până la data de 09.09.2016.  
g) echipele participante în Liga a IV a sunt obligate să depună o copie a certificatului de identitate sportivă eliberat 
de MTS din care rezultă că sunt constituite în club sportiv.  
h) echipele participante în Liga a IV a care nu sunt constituite în club şi cele nou promovate, sunt  obligate să 
depună o copie a certificatului de identitate sportivă eliberat de MTS din care rezultă că sunt constituite în club 
sportiv până la finele turului ediţiei 2016-2017. 
i) echipele participante în Liga a V a sunt obligate să depună o copie a certificatului de identitate sportivă eliberat 
de MTS sau DJTS BN, din care rezultă că sunt constituite în club sportiv sau asociaţie sportivă. 
j) echipele noi înscrise, vor fi afiliate provizoriu la AJF BN pentru Liga a V a în baza actelor doveditoare privind 
iniţierea formalităţilor de constituire ( act constitutiv legalizat şi adresa de depunere la judecătorie), având 
obligativitatea de dobândire a CIS-ului până la finele turului ediţiei 2016-2017.  
k) nerespectarea precizărilor de la punctele h şi j, atrage echipelor în cauză începând cu prima etapă din retur 
neprogramarea jocurilor echipelor de juniori şi seniori, iar după 2 etape, structura sportivă în cauză va fii exclusă. 

  
 
Art.7  OMOLOGAREA BAZELOR SPORTIVE   
 
16.Conform programului stabilit cu ocazia Adunării Generale din 23.08.2016, se va efectua omologarea bazelor 
sportive pentru cluburile noi înscrise în perioada 25-27.08.2016 
17.Pentru bazele omologate anterior, verificarea şi reomologarea va fi efectuată de către observatorii delegaţi la 
primul joc disputat pe propriul teren. 
 
Art.8 CLASAMENTE, TITLURI ȘI PREMII  
 
8.1 Clasamentul pentru Campionatul Judeţean de seniori Liga a IV a , juniori A1 şi Campionatul Judeţean de 
seniori Liga a V a, sezonul competiţional 2016-2017 se întocmeşte conform precizărilor din Statute şi Regulamente 
FRF : 3 puncte pentru victorie, 1 punct pentru joc egal şi 0 puncte pentru joc pierdut.  
 
8.2 La finele sezonului competiţional 2016-2017, retrogradează ultimele două echipe  clasate în Liga a IV a şi 
promovează trei echipe din Liga a V a , cele clasate pe locurile 1-3 după Turneul PLAY OFF. În cazul unor 
necorelări, acestea vor fi analizate şi aprobate de către Comitetul executiv al AJF BN. 
 
8.3 AJF Bistriţa-Năsăud, va acorda la sfârşitul sezonului  competiţional 2016-2017, următoarele trofee şi premii: 

a) Pentru Campionatul  Judeţean de seniori Liga a IV a: 
-  Locul I : Cupă + diplomă + premiu în valoare de : 1.500 lei 
-  Locul II şi locul III: Cupă + diplomă 
-  Trofeul fair-play: Cupă + diplomă + premiu în valoare de 500 lei 
 

b) Pentru Campionatul Judeţean de juniori A-1 :  
-  Locul I : Cupă + diplomă + premiu în valoare de 1.000 lei 
-  Locul II şi locul III : Cupă + diplomă 
 

c) Pentru „Cupa României” – faza judeţeană : 
-  Locul I : Cupă + diplomă + premiu în valoare de 1.000 lei 
-  Locul II : Cupă + diplomă 
 

d) Pentru Campionatul  Judeţean de seniori Liga a V-a : 
-  Locul I , II , III , din Turneul PLAY OFF : Cupă + diplomă 
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8.4 Echipa de juniori clasată la finele campionatului pe locul I va participa obligatoriu la etapele superioare 
organizate de FRF, în caz contrar nu va primi premiul în bani (1.000 lei ).  
 
8.5 Echipa câştigătoare a fazei judeţene din „Cupa României”, va participa obligatoriu la etapele superioare 
organizate de FRF, în caz contrar nu va primi premiul în bani (1.000  lei) 
 

Art.9 PRECIZĂRI TEHNICO-ORGANIZATORICE 
 
9.1 Cluburile şi asociaţiile sportive pot trece în raportul de arbitraj atât pentru echipele de seniori cât şi pentru 

echipele de juniori un număr de 18 jucători. 
9.2 Echipele de seniori pe durata unui joc pot efectua  4 înlocuiri de jucători , inclusiv în Cupa României, iar 

echipele de juniori pot efectua pe durata unui joc 5 înlocuiri de jucători. 
9.3 Atât echipele de seniori cât şi echipele de juniori pot folosi jucătorii doar în baza carnetelor de legitimare 
eliberate de FRF sau AJF, având viza anuală şi viza medicală ( viza medicală fiind valabila 6 luni de la data 
aplicării ). 
9.4 Pentru echipele de juniori este obligatoriu prezentarea înainte de începutul jocului a cărţii de indentitate sau 
certificatul de naştere ( pentru jucătorii sub 14 ani ) în original sau a xerocopiilor avizate de AJF  . 
 
Art.10 DISPOZIŢII FINALE 
 
10.1 Toate hotărârile şi deciziile care se adoptă în comisiile de specialitate din cadru AJF BN, precum şi cele ale 
Comitetului Executiv a AJF, vor fi conform prevederilor FRF şi a precizărilor din prezentul regulament. 

 
10.2 Taxele de participare, garanţii, vize anuale, taxe de legitimare, schimbare de denumire, penalităţi, etc. pentru 
anul 2016, rămân nemodificate, cf. Anexa 1.Pentru anul calendaristic 2017, taxele vor fi aprobate în şedinţa Com. 
Executiv din luna Decembrie 2016. 

 
10.3 Cluburile şi asociaţiile sportive înscrise în Campionatele Judeţene Liga a IV a şi Liga a V a se înscriu din oficiu 
şi participă obligatoriu în faza judeţeană a Cupei României, ediţia 2016-2017. 

 
10.4 Antrenorii sau instructorii (maxim 2 de echipă) au acces pe banca de rezervă în baza carnetelor de instructor 
sau a carnetelor de antrenor cu vizele anuale la zi. 

 
10.5 În conformitate cu prevederile din ROAF, cluburile şi asociaţiile sportive răspund  în mod solitar de penalităţile 
acordate jucătorilor, oficialilor sau altor persoane care-i reprezintă. Termenul de achitare a penalitatilor este de 14 
zile de la data hotărârii , in caz de neachitare echipa în cauza nu va fi programată în etapa imediat următoare 
termenului de achitare.  

 
10.6 Evidenţa cartonaşelor şi a sancţiunilor acordate intră în obligativitatea conducerilor echipelor.  
 
10.7 Conform Hotărârii Ad. Generale din 23.08.2016  se pot achita următoarele cauțiuni : 
  
a). în cazul eliminării jucătorilor seniori pentru : cumul de două avertismente intr-un joc , împiedicarea 
marcării unui gol sau a opririi unei situații evidente de a marca, se poate achita suma de 50 lei și jucătorul 
are drept de joc, fiind anulată etapa de suspendare    
 
b). în cazul eliminării jucătorilor juniori pentru : cumul de două avertismente intr-un joc , împiedicarea 
marcării unui gol sau a opririi unei situații evidente de a marca, se poate achita suma de 30 lei și jucătorul 
are drept de joc, fiind anulată etapa de suspendare    
 
c). în cazul jucătorilor seniori care au acumulat 4,7,9,10,11…s.a.m.d., avertismente într-o ediție de 
campionat , se poate achita suma de 50 lei și jucătorul are drept de joc, fiind anulată etapa de suspendare    

 
d). în cazul jucătorilor juniori care au acumulat 4,7,9,10,11…s.a.m.d., avertismente într-o ediție de 
campionat , se poate achita suma de 30 lei și jucătorul are drept de joc, fiind anulată etapa de suspendare    
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e). în cazul jucătorilor seniori sau juniori , care au fost suspendați de către Comisia de Disciplină a AJF B-N 
nu se poate achita cauțiune, fiecare etapă de suspendare fiindu-i calculată/aplicată o penalitate de 50 lei.   
 
10.8  În cazul în care arbitrii sau observatorii, constată şi notează în raportul oficial  deficienţe ale bazelor sportive: 
lipsă împrejmuire, vestiare sau grupuri sanitare insalubre, teren denivelat, sa. ; Comisia de Competiţii din cadrul 
AJF BN va dispune suspendarea dreptului de organizare/disputare a jocurilor  până la remedierea deficienţelor  şi 
o penalitate de 500 lei. 

 
10.9 Comercializarea băuturilor alcoolice în incinta bazelor sportive sau în apropierea acestora în timpul 
desfăşurării jocurilor oficiale conduce la suspendarea terenului pe 1 - 3 etape şi acordarea unei penalităţi între  500 
și 3.000 lei. 

 
10.10 Raportul de arbitraj poate fi completat doar de una din persoanele înscrise în cererea de înscriere. 

 
10.11 Baremul de arbitraj şi observare, pentru echipele care nu au emisă factură şi pentru care AJF nu eliberează 
state de plată, se achită înainte de începerea jocului sau în maxim ½ de oră după terminarea jocului. 

 
10.12 Conducerile cluburilor şi asociaţiile sportive au obligativitatea de a cunoaşte şi a pune în practică cu cea mai 
mare responsabilitate la jocurile oficiale şi amicale prevederile Legii 4/2008, a Legii nr.10/06.01.2012 şi a Ordinului 
ANS nr.269/06.06.2008, privind prevenirea şi combarerea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive. 

 
10.13 Şedinţa tehnică şi de securitate se organizează cu minim 30 de minute înaintea orei oficiale de începere a 
jocului, la care se prezintă Raportul Arbitrului completat la cap. jucători și jucători înlocuitori .  

 
10.14 În cazul în care ambele echipe se prezintă la şedinţa tehnică cu aceiaşi culoare a tricourilor, echipa gazdă 
are obligativitatea de a-şi schimba tricourile. 

 
10.15 Numărul minim de oameni de ordine la un joc este  de 6 (şase), trecuţi pe un tabel nominal . Tabelul va fi 
predat la şedinţa tehnică împreună cu cartea de identitate în original a şefului oamenilor de ordine – precizat în 
tabel, urmând a fi returnată la plecarea brigazii de arbitrii de la stadion. Nu se admint oameni de ordine sub vârsta 
de 18 ani. 

 
10.16 Atât la jocul de juniori cât şi la jocul de seniori este obligatorie prezenţa asistenţei medicale (medic sau 
asistent medical) şi un autoturism cu însemnele crucii roşii sau a unei ambulanţe. Medicul delegat trebuie să 
prezinte cartea de identitate şi parafa – obligatoriu. Asistentul medical va prezenta obligatoriu cartea de identitate, 
respectiv o  delegaţie ( valabilă pentru data jocului sau pentru perioada turului/returului ) emisă   de un cabinetul 
medical din zonă ( cu ştampila rotundă a cabinetului ). Asistentul medical poate prezenta ( pe lângă cartea de 
identitate ) o legitimaţie de serviciu sau certificatul de liberă practică , cu viză la zi , în original sau xerocopie 
ştampilată de către AJF BN pentru conformitate cu originalul. 

 
10.17 Orice modificare în conducerea asociaţiei,clubului sau secţiei de fotbal, trebuie să fie adusă la cunoştinţa 
AJF BN în termen de 15 zile de la data modificării , în scris. 

 
10.18 Taxele, vizele, cotizaţiile, penalităţile, baremurile de arbitraj , etc. pot fi achitate în numerar la sediul AJF BN 
din Bistriţa, str.Parcului nr.18, pe bază de chitanţă şi factură sau prin virament bancar în contul 
RO62BRDE060SV01176630600, deschis la BRD  sucursala Bistriţa, cod fiscal 6248766. 

 
10.19 Fiecare club sau asociaţie sportivă are obligativitatea de a calcula , reține și vira în contul Bugetului 
de Stat, sumele reţinute din valoarea brută a baremurilor de arbitraj şi observare , în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  

 
10.20 Prezentul regulament, intră în vigoare începând cu data aprobării lui de către Adunarea Generală a 
AJF BN din data de 18.08.2015 şi se completează cu prevederile din regulamentele FRF. 
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Anexa 1.  – TAXE , COTIZAȚII, PENALITĂȚI  
 

Nr. 
Crt. 

SPECIFICAȚIE CUANTUM 
-lei- 

Obs. 

1 TAXĂ AFILIERE SAU REAFILIERE LA AJF B-N    

1.1 Asociații sau cluburi cu activitate de seniori  500 la data solicitării în scris  

1.2 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de copii   100 la data solicitării în scris  

1.3 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de juniori   200 la data solicitării în scris  

1.4 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal feminin  200 la data solicitării în scris  

1.5 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal în sală  200 la data solicitării în scris  

2 COTIZAȚII  ANUALE     

2.1 Asociații sau cluburi cu activitate de seniori  500 la începutul anului 

2.2 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de copii   100 la începutul anului 

2.3 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de juniori   200 la începutul anului 

2.4 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal feminin  200 la începutul anului 

2.5 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal în sală  200 la începutul anului 

3 TAXA DE GARANȚIE      

3.1 Asociații sau cluburi cu activitate de seniori  500 * la prima înscriere  

3.2 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de copii   150 * la prima înscriere 

3.3 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de juniori   300 * la prima înscriere 

3.4 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal feminin  300 * la prima înscriere 

3.5 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal în sală  200 * la prima înscriere 

4 TAXĂ VIZĂ ANUALĂ         

4.1 Jucători seniori și senioare ( Liga a IV a și a V a )    25 la începutul anului 

4.2 Jucători copii ( băieți și fete sub 14 ani )    10 la începutul anului 

4.3 Jucători juniori ( băieți și fete 15-19 ani )    20 la începutul anului 

4.4 Arbitrii din lotul județean   50 la începutul anului 

4.5 Observatorii din lotul județean  50 la începutul anului 

4.6 Antrenori și instructori pe plan județean  80 la începutul anului 

5 TAXE DE LEGITIMARE ȘI TRANSFER          

5.1 Formular carnet / nou legitimat , fără viză anuală     10 • în rap. de preț achiziție  

5.2 Duplicat carnet – seniori     50  

5.3 Duplicat carnet copii și juniori     30  

5.4 Transfer jucător senior /  Liga a IV a    80  

5.5 Transfer jucător senior /  Liga a V a    70  

5.6 Transfer jucători copii și  juniori      30  

5.7 Eliberare fișă , transfer jucător senior     50  

5.8 Eliberare fișă , transfer jucător copii și juniori      30  

6 TAXĂ CONTESTAȚIE / COM. DISCIPLINĂ          

6.1 Asociații sau cluburi cu activitate de seniori  200  

6.2 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de copii   100  

6.3 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de juniori   150  

6.4 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal feminin  200  

6.5 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal în sală  200  

7 TAXĂ RECURS / COM. DE APEL         

7.1 Asociații sau cluburi cu activitate de seniori  300  

7.2 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de copii   150  

7.3 Asociații sau cluburi cu activitate exclusivă de juniori   200  

7.4 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal feminin  300  

7.5 Asociații sau cluburi cu activitate de fotbal în sală  300  

8 TAXĂ MEMORIU / COM. STATUTUL JUCĂTORILOR        

8.1 Jucători seniori și senioare ( Liga a IV a și a V a )    300  

8.2 Jucători copii ( băieți și fete sub 14 ani )    150  
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8.3 Jucători juniori ( băieți și fete 15-19 ani )    200  

8.4 Jucători fotbal în sală    200  

9 PENALITĂȚI  APLICATE JUCĂTORILOR PENTRU :    

9.1 AVERTISMENT ( CARTONAȘ GALBEN )    

a. Jucători seniori / senioare     10  

b. Jucători copii și juniori ( băieți și fete )    5  

c. Jucători seniori/senioare, cumul de 4,7,9,10…      50  

d. Jucători copii și juniori , cumul de 4,7,9,10…      30  

    

9.2 ELIMINARE ( CARTONAȘ ROSU )    

a. Jucători seniori și senioare   
( cumul de 2 CG /joc sau abatere sancționabilă cu 1 etapă suspendare )     

50  

b. Jucători copii și juniori    
( cumul de 2 CG /joc sau abatere sancționabilă cu 1 etapă suspendare )     

30  

c. Jucători seniori, copii și juniori  
( abateri grave , cu prezentare în Com. Disciplină AJF )     

50 *pentru fiecare etapă de suspendare , 
cf. Hotărârii Com. Disciplină 

10 PENALITĂȚI  APLICATE  OFICIALILOR    

a. Evacuarea din terenul de joc   
( pentru abateri grave , cu prezentare în Com. Disciplină AJF )     

50 *pentru fiecare etapă de suspendare , 
cf. Hotărârii Com. Disciplină 

b. Evacuarea din terenul de joc   
( pentru abateri grave , cu prezentare în Com. Disciplină AJF )     

200 *pentru fiecare lună de suspendare , 
cf. Hotărârii Com. Disciplină 

11 PENALITĂȚI  APLICATE ECHIPELOR  PENTRU :    

11.1 Neprezentare, nedisputare, întrerupere,   
neprogramare sau joc declarat ʺ0-3ʺ/ comisie    

  

a. Joc Liga a IV a , Liga a V a , ʺCUPA ROM.ʺ - seniori      500  

b. Joc juniori A 1      300  

c. Joc copii sau juniori ( excepție juniori A1)           100  

11.2 Retragerea de pe teren        

a. Joc Liga a IV a , Liga a V a , ʺCUPA ROM.ʺ - seniori      1.000  

b. Joc juniori A 1      500  

c. Joc copii sau juniori ( excepție juniori A1)           200  

11.3 Interzicerea dreptului de a disputa jocuri pe 
propriul teren    

  

a. Joc Liga a IV a , Liga a V a , ʺCUPA ROM.ʺ - seniori      500 *pentru fiecare etapă de suspendare , 
cf. Hotărârii Com. Disciplină 

b. Joc juniori A 1      300 *pentru fiecare etapă de suspendare , 
cf. Hotărârii Com. Disciplină 

c. Joc copii sau juniori ( excepție juniori A1)           150 *pentru fiecare etapă de suspendare , 
cf. Hotărârii Com. Disciplină 

11.4 Folosirea neregulamentară a jucătorilor     Cu dublă legitimare, în stare de suspendare, 
substituire, în stare de ebrietate , sa  

a. Joc Liga a IV a , Liga a V a , ʺCUPA ROM.ʺ - seniori      500  

b. Joc juniori A 1      300  

c. Joc copii sau juniori ( excepție juniori A1)           150  

11.5 Comportare neregulamentară a jucătorilor în joc       

a. Cumul de 5 CG într-un joc de seniori sau juniori A1    100 *comportare neregulamentară  

b. Cumul de 5 CG într-un joc de copii sau juniori (ex. A1 )   50 *comportare neregulamentară  

c. Cumul de 3 CR într-un joc de seniori sau juniori A1    100 *comportare neregulamentară  

d. Cumul de 3 CR într-un joc de copii sau juniori (ex. A1 )    50 *comportare neregulamentară  

11.6 Neasigurarea sau nerespectarea măsurilor de 
ordine și securitate , în teren sau în tribune      

  

a. Avertisment scris, la prima abatere fără urmări grave  0 *incidente minore, abateri ale oamenilor de 
ordine , consumul de băuturi alcoolice în  

tribune , comportare nesportivă a 
spectatorilor , sa  

b. Incidente grave sau recidivă   500-1.000 *în raport de gravitatea incidentelor   

 
     Președinte AJF B-N ,  
      Dan-Adrian Jiga  


