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TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Articolul 1 - Obiectul 

1  Prezentul regulament defineşte structura internă a AJF Braşov,  stabileşte atribuţiile 

comisiilor judeţene, precum şi atribuţiile departamentelor care funcţionează în cadrul 

AJF Braşov. 

2 Normele din prezentul regulament nu se aplică comisiilor AJF Braşov  autonome şi 

organismelor jurisdicţionale ale AJF Braşov. 

3 Organigrama AJF Braşov  se aprobă de Comitetul Executiv şi este anexă la prezentul 

regulament. 

Articolul 2 - Masculin şi feminin. Singular şi plural  

1 În prezentul regulament, masculinul, generic utilizat, se aplică şi pentru genul feminin.  

2 În prezentul regulament, singularul poate avea şi sens de plural, şi invers. 

TITLUL II. COMISII JUDEŢENE 

Articolul 3 - Comisii judeţene 

1 Comisiile permanente ale AJF Braşov  sunt: 

a) Comisia tehnică; 

b) Comisia de copii şi juniori;  

c) Comisia de fotbal feminin; 

d) Comisia de fotbal în sală; 

e) Comisia de fotbal pe plajă; 

f) Comisia juridică; 

g) Comisia medicală şi anti-doping;  
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h) Comisia de statistică; 

i) Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării; 

j) Comisia pentru securitatea şi siguranţa în stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor; 

k) Comisia pentru acordarea licenţei de agent de jucători; 

2 În cadrul AJF Braşov, prin hotărârea Comitetului Executiv, mai pot fi înfiinţate 

următoarele comisii: 

a) Corpul de control al Preşedintelui AJF Braşov;  

b) Comisia pentru marketing şi finanţe;  

c) Comisia pentru media; 

d) Comisia pentru fotbal; 

e) Secretariatul organismelor jurisdicţionale ale AJF Braşov; 

f) Comisia de etică. 

Articolul 4 - Comisia tehnică 

1Comisia tehnică analizează aspectele de bază referitoare la antrenament şi la 

dezvoltarea fizică, tehnică, tactică şi psihologică a jucătorilor de fotbal. 

2 Comisia tehnică este formată din experţi în formarea antrenorilor/instructorilor. 

3Comisia tehnică are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) elaborează programe pentru formarea instructorilor la nivel judeţean; 

b) elaborează programe pentru modernizarea profesiei de antrenor/instructor la nivel 

judeţean; 

c) elaborează programe pentru identificarea unor metode de antrenament moderne în 

vederea dezvoltării fizice, tehnice, tactice şi psihologice a jucătorilor de fotbal; 

d) elaborează programe pentru formarea şi perfecţionarea instructorilor tehnici;  

e) colaborează cu Şcoala Federală de Antrenori/Instructorilor, în vederea implementării 

programelor menţionate la literele a), b), c) şi d); 
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f) supraveghează dezvoltarea fotbalului de bază şi asigură implementarea unor metode de 

antrenament unitare pentru formarea copiilor şi juniorilor; 

g) colaborează cu Comisia de copii şi juniori în vederea îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute la lit.f; 

h) colaborează cu comisiile tehnice din cadrul celorlalte asociaţii judeţene şi cu Comisia 

Tehnică din FRF în vederea implementării programelor de formare a 

antrenorilor/instructorilor la nivel zonal; 

i) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă;  

j) face propuneri referitoare la modificarea regulamentului privind statutul 

antrenorului/instructorului; 

k) colaborează cu Comisia Tehnică – FRF în vederea implementării Strategiei Naţionale 

de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor/Instructorior de Fotbal. 

Articolul 5 - Comisia de copii şi juniori 

1 Comisia de copii şi juniori analizează principalele aspecte ale activităţii fotbalistice 

judeţene de copii şi juniori şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu. 

2 Comisia de copii şi juniori are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi implementează programe pentru dezvoltarea fotbalului juvenil (masculin 

şi feminin); 

b) contribuie la organizarea campionatelor judeţene de Juniori A1, C, D, E şi F;   

c) organizează cursuri şi seminarii referitoare la identificarea, formarea, perfecţionarea şi 

promovarea tinerelor talente; 

d) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă;  

e) face propuneri referitoare la modificarea sistemului competiţional pentru fotbalul 

juvenil;  

f) face propuneri referitoare la modificarea regulamentelor sportive aplicabile în 

domeniul său de competenţă;  



5 
 

g) colaborează cu comisia de copii şi juniori de la FRF în vederea implementării 

Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Fotbalului Juvenil. 

h) colaborează cu Comisia Tehnică în vederea dezvoltării fotbalului de bază şi 

implementării unor metode unitare de antrenament pentru formarea copiilor şi juniorilor. 

Articolul 6 - Comisia de Fotbal Feminin 

1 Comisia de fotbal feminin analizează principalele aspecte ale activităţii de fotbal 

feminin şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu. 

2 Comisia de fotbal feminin are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) elaborează şi implementează programe pentru dezvoltarea fotbalului feminin; 

b) contribuie la organizarea competiţiilor judeţene de fotbal feminin şi supraveghează 

desfăşurarea acestora; 

c) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă;  

d) face propuneri referitoare la modificarea sistemului competiţional pentru fotbalul 

feminin;  

e) face propuneri referitoare la modificarea regulamentelor sportive aplicabile în 

domeniul său de competenţă;  

f) colaborează cu Comisia de fotbal feminin de la FRF în vederea implementării 

Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea  Fotbalului Feminin. 

Articolul 7 - Comisia de fotbal în sală 

1Comisia de fotbal în sală analizează principalele aspecte ale activităţii de fotbal în sală 

şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu. 

2 Comisia de fotbal în sală are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) elaborează şi implementează programe pentru dezvoltarea fotbalului în sală; 

b) contribuie la organizarea competiţiilor na judeţene de fotbal în sală şi 

supravegheazădesfăşurarea acestora; 

c) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă;  
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d) face propuneri pentru modificarea sistemului competiţional pentru fotbalul în sală;  

e) face propuneri pentru modificarea Regulamentului de Organizare a Competiţiilor de 

Fotbal în Sală;  

f) colaborează cu Comisia de fotbal în sală de la FRF în vederea implementării Strategiei 

Naţionale pentru Dezvoltarea  Fotbalului în Sală. 

g) organizează cursuri şi seminarii referitoare la promovarea fotbalului în sală. 

Articolul 8 - Comisia de fotbal pe plajă 

1Comisia de fotbal pe plajă analizează principalele aspecte legate de activitatea de fotbal 

pe plajă și elaborează strategii pentru dezvoltarea acestuia. 

2  Comisia de fotbal pe plajă are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) elaborează şi implementează programe pentru dezvoltarea fotbalului pe plajă; 

b) contribuie la organizarea competiţiilor judeţene de fotbal pe plajă şi 

supravegheazădesfăşurarea acestora; 

c) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă;  

d) face propuneri pentru modificarea sistemului competiţional de fotbal pe plajă;  

e) face propuneri pentru modificarea regulamentelor sportive aplicabile în domeniul său 

de competenţă;  

f) colaborează cu Comisia de fotbal pe plajă de la FRF în vederea implementării 

Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea  Fotbalului pe Plajă. 

g) organizează cursuri şi seminarii referitoare la promovarea fotbalului pe plajă. 

Articolul 9 - Comisia Juridică 

1 Comisia Juridică analizează problemele juridice generale legate de fotbal şi de 

activitatea AJF Braşov. 

2 Toţi membrii Comisiei Juridice trebuie să fie licenţiaţi în ştiinţe juridice. 

3 Comisia Juridică are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) analizează aspectele juridice generale legate de fotbal; 
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b) analizează dispoziţiile statutului şi regulamentelor AJF Braşov, în vederea 

modernizării şi adaptării acestora la cerinţele FRF/FIFA şi UEFA;  

c)  formulează propuneri de modificare a Statutului şi regulamentelor AJF Braşov în 

conformitate cu dispoziţiile Statutelor şi regulamentelor FRF/FIFA şi UEFA precum şi a 

practicii organismelor jurisdicţionale interne şi internaţionale (DRC a FIFA, TAS, etc.); 

d) formulează opinii juridice cu privire la litigiile în care este implicată AJF Braşov; 

e) analizează legislaţia naţională şi formulează opinii juridice cu privire la impactul 

acesteia asupra fotbalului; 

f) formulează  opinii juridice asupra problemelor ridicate de membrii afiliaţi cu privire la 

interpretarea şi aplicarea regulamentelor sportive; 

g) urmăreşte dezvoltarea dreptului comunitar, precum și impactul acestuia asupra 

sportului, în general,  şi a fotbalului, în special; 

h) face propuneri pentru modificarea legislaţiei naționale aplicabile sportului, în general, 

şi fotbalului, în special. 

Articolul 10 - Comisia Medicală şi Anti-doping  

1 Comisia medicală şi anti-doping se ocupă de aspectele medicale legate de fotbal, 

precum şi de prevenire și combaterea dopajului în fotbal. 

2 Comisia medicală şi anti-doping este alcătuită din 3 membri dintre care unul este 

secretar. Toţi membrii comisiei medicale şi anti-doping trebuie să fie licenţiaţi în 

medicină.  

3 Comisia medicală şi anti-doping are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) analizează aspectele medicale în raport cu sportul, în general, şi, fotbalul în special;  

b) elaborează propuneri referitoare la tratarea accidentărilor şi la patologia specifică 

fotbalului;  

c) elaborează şi implementează programe de formare medicală pentru sport, în general, 

şi, pentru fotbal, în special; 

d) elaborează programul anti-doping al FRFşi AJF Braşov; 
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e) elaborează şi implementează programe privind prevenirea şi combaterea dopajului în 

fotbal; 

f) organizează anual cursuri şi seminarii referitoare la problemele aflate în competenţa 

sa;  

g) elaborează Regulamentul Anti-doping al AJF Braşov şi fac propuneri referitoare la 

modificarea regulamentelor sportive aplicabile în domeniul său de competenţă.   

Articolul 11 - Comisia de statistică 

1 Comisia de statistică se ocupă de problemele de statistică legate de jocul de fotbal. 

2 Comisia de statistică are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) elaborează statistici cu privire la jocul de fotbal; 

b) elaborează statistici cu privire la competiţiile organizate de AJF Braşov. 

Articolul 12 - Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării 

1 Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării elaborează programe legate de 

fair-play, combaterea discriminării şi a huliganismului pe stadioane. 

2 Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării are, în principal, următoarele 

atribuţii:  

a) elaborează şi implementează programe pentru promovarea fair-play-ului, combaterea 

discriminării şi a huliganismului pe stadioane; 

b) organizează campanii pentru promovarea fair-play-ului; 

c) face propuneri pentru acordarea distincţiilor anuale legate de fair-play; 

d) face propuneri pentru modificarea regulamentelor sportive aplicabile în domeniul său 

de competenţă;  

e) analizează subiecte de actualitate legate de etică, fair-play şi responsabilitate socială în 

raport cu AJF Braşov şi cu fotbalul la nivel judeţean.  
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Articolul 13 - Comisia pentru securitate şi siguranţă pe stadioane şi pentru 

licenţierea stadioanelor 

1 Comisia pentru securitatea şi siguranţa pe stadioane și pentru licenţierea stadioanelor 

stabileşte standarde privind securitatea şi siguranţa pe stadioane.  

2 Comisia pentru securitatea şi siguranţa pe stadioane și pentru licenţierea stadioanelor 

are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) elaborează şi implementează programe pentru asigurarea securităţii şi siguranţei pe 

stadioane;  

b) elaborează regulamentul pentru licenţierea stadioanelor şi face propuneri pentru 

modificarea regulamentelor sportive aplicabile în domeniul său de competenţă;  

c) ajută administraţia AJF Braşov să organizeze şi să efectueze inspecţii pe stadioane; 

d) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă;  

e) colaborează cu comisia de specialitate din cadrul FRF în vederea implementării 

Strategiei Naţionale privind Dezvoltarea Infrastructurii Sportive; 

f) la cerere, oferă consultanţă, în limita domeniului său de competenţă, membrilor afiliaţi, 

constructorilor şi/sau autorităţilor locale interesate cu privire la construcţia sau renovarea 

stadioanelor şi bazelor sportive. 

Articolul 14 - Alte comisii 

1 Corpul de control al Preşedintelui AJF Braşov supraveghează modul în care persoanele 

implicate în activitatea fotbalistică respectă legislaţia comunitară şi română în vigoare, 

precum şi dispoziţiile Statutelor şi Regulamentelor FIFA/ UEFA/FRF/AJF Braşov, iar în 

măsura constatării unor încălcări de la dispoziţiile legale în vigoare face propuneri pentru 

sancţionarea persoanelor vinovate de către organismele competente.   

2  Comisia pentru marketing şi finanţe are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi implementează strategia generală de marketing pentru toate competiţiile 

organizate de AJF Braşov; 

b) acordă consultanţă cu privire la relaţiile dintre AJF Braşov şi partenerii săi de 

marketing şi media; 
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c) încurajează schimbul de informaţii legate de marketing între cluburi; 

d) elaborează şi implementează planul financiar strategic al AJF Braşov; 

e) elaborează şi implementează politica de investiţii a AJF Braşov; 

f) elaborează sistemul de remunerare al persoanelor din cadrul AJF Braşov; 

g) elaborează măsuri pentru asigurarea transparenţei financiare a AJF Braşov; 

h) analizează subiecte de actualitate din domeniul său de competenţă.  

3 Comisia pentru media are, în principal următoarele atribuţii:  

a) acordă consultanţă cu privire la fixarea unor cerinţe minimale în vederea colaborării cu 

mass-media; 

b) acordă consultanţă cu privire la condiţiile minimale impuse organismelor media în 

legătură cu competiţiile organizate de AJF Braşov; 

c) elaborează propuneri cu privire la publicaţiile AJF Braşov şi oferă consultanţă cu 

privire la conceptul editorial şi conţinut; 

d) supraveghează modul de pregătire şi emitere a acreditărilor pentru presă la 

evenimentele organizate de AJF Braşov; 

e) colaborează cu organismele judeţene,naţionale şi internaţionale din sectorul media; 

f) analizează dezvoltarea sectorului media şi face propuneri motivate pentru alinierea la 

noile tehnologii şi cerinţe media.  

4 Comisia pentru fotbal are, în principal, următoarele atribuţii:  

a) asigură dialogul social cu reprezentanţii autorităţilor publice locale; 

b) formulează propuneri şi recomandări cu privire la problemele legate de fotbal care au 

impact asupra jocului (de exemplu: imaginea jucătorilor, protecţia jucătorilor, etc.). 

5 Secretariatul  organismelor jurisdicţionale ale AJF Braşov asigură,  prin  intermediul  

personalului  specializat, administrarea secretariatului organismelor jurisdicţionale ale 

AJF Braşov, precum şi realizarea tuturor lucrărilor aflate în competenţa sa. 

6 Comisia de etică va judeca sesizările formulate de către Comitetul Executiv al AJF 

Braşov, Preşedintele AJF Braşov, Secretarul AJF Braşov sau de către Adunările Generale 
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ale unor membri afiliaţi cu privire la încălcări ale Codului de etică, anexă la prezentul 

regulament şi parte integrantă a acestuia. 

7 Comisiile judeţene prevăzute la art. 1-4 şi 6 de mai sus, în conformitate cu prevederile 

art.45 din Statutul AJF Braşov, sunt alcătuite din 3 membri. Membrii comisiilor de mai 

sus sunt propuşi spre aprobare Comitetului Executiv de către Preşedintele AJF Braşov. 

Articolul 15 – Dispoziţii comune 

1 Şedinţele Comisiilor nu sunt publice. Preşedintele AJF Braşov poate asista oricând la 

şedinţele Comisiilor AJF Braşov prevăzute în prezentul Regulament Intern. Secretarul 

AJF Braşov va fi întotdeauna informat cu privire la data, ora şi ordinea de zi a şedinţei 

oricărei Comisii. 

2 Preşedintele fiecărei Comisii decide data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţei. 

Orice Comisie trebuie să se reunească cel puţin o dată pe semestru. Prin excepţie, 

Comisia Juridică se va reuni cel puţin o dată pe lună. 

3 Ordinea de zi a şedinţei trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: 

- Alocuţiunea Preşedintelui; 

- Prezenţa membrilor; 

- Problemele de soluţionat; 

- Diverse; 

- Data, locul şi ora următoarei şedinţe. 

4 Membrii comisiilor AJF Braşov au obligaţia de a se prezenta personal la şedinţele 

comisiilor din care fac parte. Aceştia vor fi înştiinţaţi cu privire la ora, locul şi data 

şedinţei Comisiei cu cel puţin 5 zile înainte. Membrii comisiilor AJF Braşov au dreptul 

de a propune motivat modificarea sau completarea ordinii de zi a şedinţei cu cel puţin 48 

de ore înainte ca şedinţa Comisiei să aibă loc. Preşedintele Comisiei va aproba sau va 

respinge modificarea sau completarea ordinii de zi. 

5 Membrii Comisiilor AJF Braşov au obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor 

de care iau cunoştinţă în această calitate. De asemenea, au obligaţia de a returna AJF 

Braşov, documentele clasificate drept confidenţiale. 

6 Membrii Comisiilor AJF Braşov au obligaţia de a informa Preşedintele AJF Braşov sau 

Secretarul AJF Braşov cu privire la orice conflict de interese şi de a se abţine de la 

dezbateri sau de la vot cu privire la chestiuni în care ar avea un interes. În situaţia în care 

există dubii sau plângeri ale unor terţe persoane cu privire la independenţa unui membru 

al unei Comisii a AJF Braşov, Secretarul AJF Braşov va decide.  

Articolul 18 – Hotărârile Comisiilor AJF Braşov 

1 Hotărârile Comisiilor AJF Braşov se iau cu majoritatea voturilor valabil exprimate 

(jumătate plus unu). În caz de egalitate a voturilor, votul Preşedintelui este decisiv. 

2 Hotărârile Comisiilor AJF Braşov vor cuprinde cel puţin următoarele: 

- Data, locul şi ora şedinţei; 
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- Membrii prezenţi şi absenţi; 

- Ordine de zi în formă definitivă; 

- Opiniile participanţilor la şedinţă cu privire la chestiunile discutate; 

- Decizia Comisiei cu privire la fiecare dintre chestiunile supuse dezbaterilor; 

- Detalierea acţiunilor stabilite cu indicarea termenului de îndeplinire şi persoanele 

împuternicite cu aducerea acestora la îndeplinire; 

- Data, ora şi locul redactării Hotărârii, precum şi persoana care a redactat 

Hotărârea. 

3 Hotărârea va fi aprobată prin semnătură de către Preşedintele Comisiei şi va fi 

comunicată, cel puţin, următoarelor persoane: 

a) membrilor Comisiei (inclusiv cei absenţi); 

b) Secretarului AJF Braşov; 

c) persoanelor responsabile de îndeplinirea Hotărârilor luate; 

d) alţi destinatari stabiliţi de către Preşedintele Comisiei (membri ai Comitetului 

Executiv, membri afiliaţi, etc.); 

4 Preşedintele Comisiei, cu aprobarea Secretarului AJF Braşov, va putea decide 

informarea persoanelor interesate printr-un comunicat de presă care va fi parte integrantă 

din Hotărârea Comisiei, anexă la aceasta. 

Articolul 19 – Secretarul şi Administraţia AJF Braşov 

1 Membrii Administraţiei AJF Braşov au obligaţia de a îndeplini sarcinile prevăzute în 

Statutul şi Regulamentele AJF Braşov, în fişa postului sau în orice alte documente emise 

de Adunarea Generală a AJF Braşov, Comitetul Executiv sau de Urgenţă al AJF Braşov, 

Preşedintele AJF Braşov, Secretarul AJF Braşov sau orice alt superior ierarhic. 

2 Secretarul va răspunde, cu privire la activitatea sa, în faţa Comitetului Executiv şi a 

Preşedintelui AJF Braşov. 

Articolul 20 - Principii 

1 Membrii Administraţiei şi a Comisiilor AJF Braşov au obligaţia de a-şi îndeplini 

sarcinile cu profesionalism şi în conformitate cu prevederile Statutului şi regulamentelor 

AJF Braşov, luând toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii mandatului ce le-a fost 

încredinţat. 

2 Membrii Administraţiei şi a Comisiilor AJF Braşov vor semna o declaraţie prin care se 

obligă: 

a) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi spiritului sportiv; 

b) să respecte Statutul, regulamentele, deciziile şi circularele AJF Braşov; 

c) să se abţină de la orice acţiune de natură a prejudicia imaginea AJF Braşov sau a 

fotbalului în general; 

d) să nu participe nici direct, nici indirect, la acţiuni legate de trucarea meciurilor sau 

pariurilor sportive; 

e) nu vor aduce atingere sub nici-o formă, prin cuvintele sau acţiunile lor demnităţii 

umane şi nu vor discrimina o persoană sau un grup de persoane pe motive de rasă, 

etnie, culoare, limbă, religie, sex. 
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3 Membrii Administraţiei AJF Braşov nu pot fi delegaţi ca observatori decât la 

competiţiile organizate de către AJF Braşov. 

Articolul 21 – Situaţii neprevăzute 

Preşedintele AJF Braşov decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Regulament. 

Articolul 22 – Directive ale Secretarului 

Secretarul va emite, sub formă de directive, dispoziţii cu privire la punerea în executare a 

prezentului Regulament. 

Articolul 23 – Intrarea în vigoare 

Prezentul Regulament a fost aprobat în Şedinţa Comitetului Executiv al AJF Braşov din 

data de 26.07.2012 şi intră în vigoare la 01.08.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


