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Regulamentul de licentiere cu privire la 

obligațiile juridice, sportive, de 

infrastructura , de personal și administrație 

pe care trebuie să le îndeplinească un club 

în vederea participării la Campionatul  

Liga a 4-a, Sezonul 2020 - 2021.  

 



 

     Capitolul I  - Criteriul Juridic___ 

Pentru a participa la competițiile organizate de AJF , cluburile participante in 

campionatul  LIGA a- 4-a ,  trebuie să obțină Licenta de participare pana la 

data de 01.08.2020.  

Art.1- În conformitate cu prevederile Legii Educației Fizice și Sportului nr. 

69/2000 structurile sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile 

legii sunt: 

a) persoanele juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți 

comerciale sportive pe acțiuni; 

b) persoanele juridice de drept public. 

c) asociatiile sportive inscrise in registrul Directiilor Judetene de Tineret si 

Sport. 

Art 2-Cluburile Sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de Legea 

69/2000, vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele 

federațiilor naționale  din ramura de sport respectivă. 

Art.3- Termenele limită pentru depunerea documentelor de Licentiere  la AJF  

sunt stabilite astfel: 

a) Cluburile care doresc sa participe in campionatul Liga a-4-a-sezonul 

2020-2021  sunt obligate sa depuna dosarul cu documentele necesare 

pentru Licentiere  la AJF Buzau  pana la data de 31  iulie 2020.  

În conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul de Organizare a 

Activitătii Fotbalistice condițiile de participare în competiție sunt: 

 

Capitolul II -  Înscrierea şi condiţiile 

        Art.1 -  Cluburile trebuie să completeze anual și să depuna la AJF  cererea 

oficiaă de înscriere în competiție, însoțită de documentele arătate mai jos, 

precum și de orice alte documente pe care forurile respective le pot solicita 

pentru a se putea verifica îndeplinirea condițiilor de înscriere până la 

următoarele termene-limită: 

       a)  Dovada afilierii clubului la AJF . ( adeverinta eliberata de  AJF Buzau)  

b) Să nu fie supus procedurii falimentului; 

c) Sa nu aiba datorii financiare catre AJF ( Adeverinta eliberata de 

Trezorierul AJF ) 



 

d) Sa faca dovada achitarii taxei de participare in campionatul Ligii a -4-

a ( 6500 lei- adeverinta eliberata de Trezorierul AJF  ) ; 

e) Să aiba un raport contractual în vederea folosinței unui stadion omologat 

de AJF ( propieteate sau inchiriere) . Certificatul de Omologare emis de 

Comisia de Competitii ) 

f) Sa faca dovada ca poate folosi un teren de rezerva in cazul in care 

terenul principal devine nefolosibil. 

g) Să participe în competiţii cu 2  echipe de juniori (U19 si U15 )  

h) Să aibă contracte încheiate cu antrenori calificati cu Licenta C ; 

i) Să aibă contracte incheiate cu cadre medicale sau cu  o  c l inică 

medicală  pentru asigurarea asistenţei medicale a jucătorilor la 

antrenamente şi jocuri, astfel: 

                                          Liga a 4-a:  - 1 medic sau  1 asistent medical : 

       j) Să aibă responsabili cu ordinea şi siguranţa; 

       k) Să se conformeze Statutului şi regulamentelor AJF şi în special, 

regulilor privind asigurarea integrităţii competiţiilor; 

        l) Să nu fie sau să nu fi fost implicat în oricare activitate îndreptată în 

scopul aranjării sau influenţării rezultatului unui joc la nivel naţional sau 

internaţional; 

 Capitolul  III - Criteriul Sportiv 

Pentru a avea drept de participare la campionatul judetean Liga a 4-a cluburile 

au următoarele obligaţii: 

 Art. 1 - Jucatorii 

Pentru a participa la competițiile sportive oficiale locale sau naționale un sportiv 

de performanță trebuie să fie legitimat la un club sportiv. 

 Sportivii de performanță pot fi amatori și/sau profesioniști, conform 

prevederilor cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive 

naționale, în condițiile legii. 

a)Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu 

au relații contractuale de muncă cu cluburile sau cu asociațiile sportive la 

care sunt legitimați  



 

b)Sportivii profesioniști sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, 

încheie, în condițiile legii, cu cluburile sau cu asociațiile sportive la care 

sunt legitimați,  

- un contract de activitate sportivă; 

-  un contract individual de muncă  

pe baza căruia obțin licența de sportiv profesionist, care le conferă statutul de 

sportiv profesionist. 

Evidența legitimării și transferarea sportivilor sunt în competența federațiilor 

sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor federațiilor sportive 

naționale. 

 

Art. 2 - Legitimarea şi 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  sunt afiliate la FRF / AJF . 

c)Nerespectarea dispoziţiilor cu privire la legitimarea şi transferul jucătorilor, 

viza anuală şi viza medicală atrage aplicarea sancţiunilor regulamentare. 

d)Participarea la jocurile oficiale pe bază de tabele nominale este interzisă. 

Totodată cluburile care participă la campionatul Judetean Liga a 4-a sunt obligate 

să înscrie în raportul de arbitraj și să folosească efectiv pe toată durata jocului 

următoarele categorii de jucători: 

e)Echipele de Liga a 4-a vor fi obligate să folosească pe toată durata jocurilor 

din campionat cel puțin 2 jucători sub 21 ani . Dacă unul sau mai mulți jucători 

dintre cei 2 mentionati sunt eliminați din teren, echipa în cauză nu este obligată 

să introducă în teren un alt/alți care sa indeplineasca conditiile respective.  

 

 Art. 3- Organizarea Centrului de Copii și Juniori 

Cluburile din Liga a 4-a au obligația să participe în campionatele de juniori 

U19 siU15, în caz contrar echipa de seniori nu va putea participa in 

campionatul Liga a-4-a . 

 

 



 

Capitolul  IV - Criteriul de Infrastructură 

Art. 1 -Omologarea stadionulul  

     a) Jocurile oficiale se pot desfăşura numai pe stadioane omologate de forul 

competent in speta Comisia de Competitii din cadrul AJF. Certificatul de 

Omologare va fi eliberat de AJF si poate fi provizoriu ( perioada cuprinsa intre 

6 si 12 luni) sau definitiv pe o perioada de 3 ani . Clubul Sportiv care doreste sa 

participe in Liga a-4-a , sezonul 2020-2021 va trebui sa detina in propietate sau 

chirie un teren omologat , care sa corespunda cerintelor aprobate de Comitetul 

Executiv al AJF. Daca clubului respectiv ii se respinge omologarea de catre 

comisia avizatoare , acesta nu va primi Licenta de participare in Liga a-4-a . 

  b) Clubul Sportiv inainteaza  o cerere in care se vor identifica adresa 

stadionului catre Secretariariatul AJF , care va avea  obligatia ca in termen de 5 

zile sa covoace comisia de omologari in vederea evaluarii stadionului .  

Art. 2 – Conditiile ce trebuiesc indeplinite  

 a) Stadionul şi terenul trebuie să fie dotate cu: 

*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. La fiecare joc oficial trebuie să existe în stadion o 

poartă de rezervă, care poate fi instalată într-un timp scurt. Este interzis ca 

porțile să aibă structuri interioare, de orice natură și formă ar fi acestea. 

*De regulă, terenul trebuie sa aiba un gard împrejmuitor confectionat din plasă 

de sârmă înalt de minim 1,50 m si prevăzut cu cel puţin 4 porţi, câte una pe 

fiecare latură a terenului, cu deschiderea spre terenul de joc, în scopul evacuării  

spectatorilor din tribune, în cazuri de urgenţă. 

b)La stadioanele pe care se organizează jocuri din Liga a 4-a este obligatorie 

existenţa gardului împrejmuitor sau a unui spațiu/element pentru delimitarea 

suprafetei de joc 

*Tunel de protecţie complet izolat de public,(sau o cale separata) ce asigura 

siguranţa şi securitatea jucătorilor, arbitrilor si oficialilor, în timpul  deplasării 

acestora de la vestiare la teren şi înapoi; 

*Două vestiare pentru  jucători, prevăzute cu  duşuri şi grupuri sanitare în stare 

de funcţionare . Fiecare vestiar trebuie să fie echipat cu scaune sau bănci pe 

care se pot aşeza cel puţin 20 de persoane; 



 

*Un  vestiar pentru arbitri prevăzut cu cel puţin o masă şi locuri pe scaune sau 

bănci pentru 5 persoane; Daca este posibil sa fie amenajata o camera pentru 

observator asezata in apropiaerea vestiarului arbitrilor.  

*Bănci pentru jucătorii de rezervă şi pentru persoanele oficiale, dotate cu 

minim 13 scaune pe care vor putea lua loc 7 jucători de rezervă și alte 6 

persoane, între care antrenori, delegat, medic şi maseur. Băncile vor fi situate 

pe aceeaşi parte, la distanţă egală de minim 5 metri faţă de linia de centru şi de 

linia de margine, de regulă în apropierea gardului împrejmuitor. Ele vor avea 

un acoperiş protector.  

* Banci suplimentare pentru oficialii echipelor care vor fi amenajate pe aceeasi 

parte cu bancil de rezerve si la distanta de 5 metri de acestea. 

*Locuri de parcare în spaţii păzite pentru minim două autocare/microbuze  şi 

10 autoturisme pentru echipe şi oficiali. 

 

  Art. 3-Teren de joc neregulamentar 

Terenul de joc este neregulamentar în următoarele situaţii: 

a) Gardul împrejmuitor al terenului de joc este deteriorat sau lipseşte; 

b) Nu este marcat sau este marcat neregulamentar; 

c)  Lipsesc porţile, plasele sau steagurile de colţ sau acestea sunt 

deteriorate ori neregulamentare. 

 

Capitolul V-  Criteriul de personal și Administrație 

Pentru buna desfățurare și organizare a activității clubulul, participant la 

Campionatul Judetean  Liga a 4-a, are obligația de a deține, în condițiile legii și 

a regulamentelor sportive în vigoare, relații contractuale cu următoarele 

categorii de personal: 

Art. 1.- Secretariatul clubului 

Clubul participant la Campionatul Național Liga a 4-a trebuie să aibă minim o 

persoana care să asigure munca de secretariat. Secretariatul trebuie să asigure 

comunicarea cu AJF în acest sens fiind necesare ca dotări minime: telefon, PC, 

E-mail. 



 

     Art. 2.- Reprezentantul clubului 

Clubul participant la Campionatul Judetean Liga a 4-a trebuie să aibă un 

reprezentant (președinte executiv, președinte CA/CD, director, etc.) care să fie 

responsabil de conducerea operativă a activităţii clubului. 

    Art.3 -Medicul sau Asistentul Medical  

 Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Judetean 

Liga a 4-a trebuie să aibă cel puţin un medic sau asistent medical care să asigure 

asistenţa medicală la meciuri.  

    Art.4- Responsabilul de ordine şi siguranţă 

Solicitantul certificatului de participare la Campionatul Judetean Liga a 4-a 

trebuie să aibă un responsabil cu ordinea şi siguranţa calificat, care să răspundă 

de problemele privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia desfasurarii 

competiţiilor şi jocurilor de fotbal conform Legii nr.4/2008, sau un contract cu o 

societate de pază și protecție sau Poliția Locală care să asigure, prin personal 

calificat, serviciile de ordine și siguranță a tuturor personelor aflațe în incinta 

stadionului. La fiecare joc vor trebui sa fie fie prezenti oameni de ordine cu 

veste distincte care vor asigura ordinea la joc. Numarul acestora vor fi stabiliti 

de responsabilul cu ordinea si siguranta (R.O.S) al clubului organizator in 

functie de gradul de risc al jocului respectiv.  

 Art.5.- Antrenorul principal al primei echipe 

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Judetean  

Liga a 4-a trebuie să aibă un antrenor principal calificat, care să răspundă de 

problemele fotbalistice ale primei echipe.  

Antrenorul principal al primei echipe trebuie să dețină cel puțin licența UEFA– 

C valabilă.   In cazul in care antrenorul nu detine licenta valabila UEFA -C , 

clubul va primi dreptul  de participare in Liga a-4-a cu conditia ca respectivul (i) 

sa se fi inscris la cursul ptr obtinerea sau reinnoirea licentei , organizat de AJF  

Buzau. 

Art.6- Antrenorii secunzi si antrenorii pentru juniori 

Solicitantul evaluării condițiilor minime de participare la Campionatul Judetean 

Liga a 4-a trebuie să aibă cel puţin un antrenor calificat pentru fiecare echipă de 

juniori obligatorie, care să răspundă de toate problemele fotbalistice ale echipei 

respective. 



 

Antrenorii secunzi sau antrenorii  pentru juniori trebuie să dețină cel puțin 

certificatul de monitor sportive sau licenta D -Grassroots sau sa participle la un 

curs de perfectionare organizat de Comisia Tehnica din cadrul AJF .  

 

Capitolul VI-  Criteriul Financiar   

   Conform prevederilor ROAF la cererea AJF,   cluburile trebuie să facă dovada că au 

asigurate sursele de finanţare care asigură participarea în competiţiile la care se înscrie; 

Art.1-Prin surse de finanțare se înțelege:  

a)   copii contracte asociere autorități publice locale  

b) contracte sponsorizare,  

din care să rezulte faptul că clubul/asociația dispune de necesarul financiar 

pentru susținerea activității și participarea în competiții (Campionat, Cupa 

României, Campionate copii și juniori) 

 Cluburile Sportive care doresc sa participle in Liga a-4-a trebuie sa nu detina 

debite finaciare catre AJF . 

Art.2-Garanția Financiară 

În conformitate cu hotărârea Comitetului Executiv al AJF ,  cluburile 

participante la Campionatul judetean Liga a 4-a, sunt obligate ca începând cu 

sezonul 2020 – 2021 să depună, până la data de 01 august odata cu data limită 

de înscriere în competiție, dovada ca au achitat taxa de participare in campionat 

in valoare de 6500 lei .Aceasta suma este foflosita in tranzactiile sportive 

efectuate de clubul/asociatia respectiva pentru editia de campionat 2020-2021.In 

cazul in care o echipa nu efectueaza tranzactii  sportive de toata suma diferenta 

va fi returnata in materiale sportive necesare  de catre AJF sau va fi folosita in 

achitarea baremurilor de arbitraj. 

*Clubul participant la Campionatul Judetean Liga a 4-a care se retrage din 

competiție, se dizolvă, este exclus din competiție, intră și procedură de faliment, 

aducând astfel prejudicii AJF și membrilor afiliați , pierde orice suma care ar 

putea fi returnata . 

 

Capitolul VI – Depunerea documentaiei 

Art.1.- Cluburile sportive care doresc sa participe in Liga a-4-a trebuie sa 

depuna documentaia la secretariatul general al AJF Buzau pana cel tarziu  

01.08.2020 . Dupa depunerea documentatiei Comisia de Licentieri  din cadrul 



 

AJF,  va verifica si va acorda licentelor cluburilor care corespund cerintelor de 

participare.  

Art.2. Dosarul de licentiere trebuie sa contina urmatoarele documente : 

a) Cerere de participare in Liga a-4-a editia 2020-2021 

b) Certificatul de afiliere la AJF al clubului respectiv ; 

c) Avizul de la trezorierul AJF ca structura sportiva respectiva nu are debite 

finaciare; 

d) Dovada achitarii taxei de participare pentru sezonul  2020-2021; 

e) Certificatul de omologare al bazei sportive principale si al bazei sportive 

secundare  ; 

f) Copie al licentei  C-UEFA  al antrenorului principal ; 

g) Cererea de participare pentru sezonul 2020-2021 pentru echipele de juniori  

U19si U15 ; 

 

Art.3- Liga a-4-a este constituita din 18 echipe. In cazul in care un numar mai 

mic de echipe indeplinesc conditiile de participare , Liga a-4-a poate fi alcatuita 

si din mai putine echipe. 

Art.4 – Comisia de Licentiere este o compusa din 3 persoane ( presedinte si 2 

membri ) , constituita prin hotararea Comitetului Executiv al AJF . 

Comisia isi va desfasura activitatea la sediul AJF  

Capitolul VII- Litigii 

 Structurile sportive care nu primesc licenta de participare in Liga a-4-a pot 

depune contestatii asupra analizei dosarului de licentiere in termen de 2 zile la 

Comisia de Apel din cadrul AJF;  Aceasta se poate face prin depunerea unei 

cereri la secretariatul AJF insotita de taxa de apel.  

Orice necorcondanta aparuta in prezentul regulament poate fi reglementata de 

Comitetul Executiv al AJF . 

 

Prezentul regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului Executiv din data de     

21. 12 .2019 si va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2020 . 
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