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REGULAMENT 
DE ORGANIZARE SI DESFASURARE 

A CAMPIONATULUI  JUDETEAN  LIGA a IV-a EDI IA 2017 – 2018 
 

          SCOPUL COMPETITIEI : angrenarea echipelor  într-o competitie  judeteana cu scopul de a atrage cat mai 
multi practicanti ai fobalului in judetul Buzau in special cei de la nivel juvenil. ORGANIZAREA COMPETITEI : revine Asociaţiei Judeţene de Fotbal sub îndrumarea F.R.F. 

Organizarea jocurilor revine secţiilor de fotbal participante, conform prezentului regulament şi R.O.A.F. 
Poate participa in campionatul Ligii a -IV-a orice echipa care si-a cistigat acest drept in plan 

sportiv , are in folosinta un teren propriu sau inchiriat, care sa corespunda cerintelor acestui esalon 
conform conditiilor de participare ( vezi anexa 1). 
            Echipele care se inscriu in campionatul Ligii  a 4-a   si  apoi refuza  participarea , vor fi amendate cu 
suma de 5000 lei si vor avea drept de participare doar in liga a 6-a.  De asemeni, echipa care promoveaza in 
liga a 3-a si refuza participarea in aceasta liga nu va mai avea drept de promovare  in urmatorii 3 ani. 

Pentru omologarea rezultatelor şi diverselor comunicări, Comisia de Competi ii va ţine şedinţă de 
lucru în fiecare Miercuri incepind cu orele 14.00 la sediul AJF. Pentru eventualele incidente, contestatii, 
eliminari etc. , Comisia de Disciplina va tine sedinta in fiecare zi de Marti incepand cu orele 17.00 la sediul 

AJF. La aceste şedinţe secţiile de fotbal vor fi reprezentate de persoanele inscrise in fisa echipei la inceputul 
editiei de campionat. 

Toate observaţiile şi cererile privind desfăşurarea campionatului vor fi prezentate în scris şi vor fi 
stampilate  si semnate obligatoriu de preşedintele asociaţiei (clubului) sportiv. 

DATA SI LOCUL DESFASURARII: jocurile se vor desfăşura în localităţiile de reşedinţa a 
secţiilor de fotbal, pe terenurile principale sau de rezerva  declarate la inceputul campionatului. 
     Jocurile vor fi programate în zilele de vineri  sau sâmbătă, iar  cele din etapele intermediare se programează, de 
regulă, la următoarele ore: 

- luna iulie şi august:      10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 16:00 juniori/ o r a 18:00 seniori; 
- luna septembrie:          10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 15:00 juniori/ ora 17:00 seniori; 
- luna octombrie:            10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 13:00 juniori/ ora 15:00 seniori; 
- luna noiembrie:            10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 12:00 juniori/ ora 14:00 seniori; 
- luna decembrie:            10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 12:00 juniori/ ora 14:00 seniori; 
- luna februarie:              10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 12:00 juniori/ ora 14:00 seniori; 
- luna martie:                  10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 13:00 juniori/ ora 15:00 seniori; 
- luna aprilie:                  10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 15:00 juniori/ ora 17:00 seniori; 
- luna mai şi iunie:       10:00 juniori/ora 12:00 seniori sau ora 16:00 juniori/ ora 18:00 seniori 
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COTIZATII, CONTRIBUTII, TAXE : Fiecare membru afiliat plăteşte o taxa de participare in 
competitie, care trebuie achitată integral odata cu depunerea formularului de inscriere in 
competitie.De asemeni, fiecare membru afiliat plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată 
integral până la data de 31 martie a fiecărui an.Cuantumul cotizaţiei anuale si taxei de participare 
este stabilit de Adunarea Generală a AJF.  Un membru afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data 
31 martie, începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an, este suspendat automat, cu efectele prevăzute la art. 
17 din Statutul 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. 

PROGRAMUL: ediţia 2017-2018 a campionatului Ligii a IV-a se organizează conform 
prevederilor Art. 36.1 c R.O.A.F. - cu turul toamna şi returul primăvara, realizând un număr minim necesar 
de 22 de jocuri. Editia de campionat va incepe in data de 02 Septembrie 2017 si se va incheia in data de 09 
Iunie 2018. 

Data limita de inscriere in campionat: 04.08.2017 : 
Sedinta echipelor pentru tragerea la sorti si alte informari va avea loc in data de 07.08.2017 orele 

16:00 la sala de sedinte din cadrul AJF. (in incinta Sala Sporturilor , str Mesteacanului nr 20, Mun. 
Buzau)  

PARTICIPANTI: Participarea la jocuri se va face pe baza carnetelor de legitimare tip F.R.F. sau 
A.J.F. , cu viza anuală 2017 pentru perioada de toamnă şi viza 2018 pentru perioada de primăvară, precum şi 
viza medicală.   Carnetele de legitimare folosite in sezoanele trecute vor fi inlocuite cu carnetele tip Licenta 
seria A, pentru jucatorii amatori si seria P ,pentru jucatorii care sunt cu contract/conventie civila ,valabil 
doar pentru structurile sportive cu personalitate juridica ( CIS eliberat de MTS) , care vor fi folosite 
incepand cu sezonul 2017-2018. 
    In acest sens se vor actualiza fotografiile jucatorilor care la atasarea  pe carnete  li se vor aplica stampila 
timbru  sec cu insemnele AJF Buzau . Pentru a se evita eventualele falsuri fiecare jucator va atasa copie de 
pe Cartea de Identitate , careia i se va aplica deasemeni stampila timbru sec.  Legitimatiile deteriorate trebuie 
in mod obligatoriu schimbate. Jucatorii care isi vor schimba statutul din amatori in profesionisti vor trebui 
sa-si schimbe carnetul de legitimare cu un carnet de licenta SERIA P  contra sumei de 50 lei. 
 Oricarui  jucator care implineste 19 ani ii se va schimba carnetul de legitimare cu licenta si implicit va 
actualize si poza. Dupa 10 ani de valabilitate , carnetul de lgitimare tip licenta se schimba si implicit se va 
actualize si poza jucatorului.  

Toate echipele de seniori şi juniori sunt obligate să facă vizita medicală semestrială( valabila 6 luni de 
la data emiterii), în conformitate cu prevederile Legii nr.321/22.11.2007 şi a O.M.S.. nr.404/25.04.2003, 
privind Normele Tehnice de control medical la Cabinetul Medico-Sportiv din Buzau pe baza fişelor 
personale de sănătate(obligatoriu la jocurile de baraj organizate de FRF)  sau pe plan local (medic de 
familie,dispensar medical, etc). Lipsa vizei medicale, aduce după sine pierderea jocului cu 3-0 şi 
sancţionarea echipei conform prevederilor R.O.A.F. 

Conducerile cluburilor sportive care vor încheia contracte sau convenţii civile de prestări servicii cu 
jucători sau antrenori sunt obligate să le înregistreze la A.J.F. Buzau în termen de 45 zile de la încheierii 
convenţiei, conform Art. 15.1 şi 2. din R.S.T.J.F. Doar asociatile sau cluburile sportive cu personalitate 
juridica ( care au C.I.S. eliberat de  M.T.S.)  pot incheia conventii sau contracte . 

La transferul unui jucator de la o asociatie sportiva de amatori la alta asociatie de aceeasi categorie 
este obligatoriu acordul asociatiei de la care jucatorul pleaca .Aceste transferuri se pot efectua doar in 
perioada de transfer . 

La transferul unui jucator tip profesionist la aceeasi categorie este obligatoriu acceptul clubului de 
la care jucatorul pleaca.Acest tip de transfer se poate efectua doar in perioada de transfer. 

La transferul unui jucator tip  profesionist la unul amator ,acesta se poate face doar daca a trecut o 
luna de la ultimul joc oficial al jucatorului in cauza si doar in perioada de transfer. 

Perioada de transferuri incepe la data de 01.07 .2017 si se termina la data de 08 septembrie 2017 
orele 12:00. In perioada 23-27 octombrie va avea loc o perioada de minimercato .  

Dupa terminarea turului incepe  perioada de transferuri care se termina in data  09 martie 2018 
orele 14:00 . In perioada 16-20 aprilie va avea loc a doua perioada de minimercato. In ultimele 6 etape nu 
se poate efectua nici un fel de transfer si nici nu se pot legitima  jucatori noi.  

Numai asociatiile sportive fara datorii financiare catre AJF pot efectua transferuri sau nou 
legitimari. 

 
 



 
Echipele care vor fi depistate cu neregularitati (substituire, fals in acte, etc.) vor fi sanctionate 

conform regulamentelor disciplinare (400 lei amenda). Aceasta suma trebuie platita pana la urmatoarea etapa 
de campionat in caz contrar echipa nu va fi programata in competitie. 

Arbitri sunt obligaţi sa retina carnetele jucătorilor contestaţi şi împreună cu raportul de arbitraj sa le 
predea la sediul AJF pana luni la ora 10:00 pentru jocurile disputate Vineri , Sambata , Duminica ,si pana a 
doua zi ora 10:00 pentru jocurile disputate in intervalul Luni-Joi.   Jucatorii contestati trebuie in mod 
obligatoriu sa isi treaca datele personale in raportul arbitrului si sa se fotografieze cu arbitrul.  Taxa de 
contestaţiei este de 250 lei şi trebuie achitata la caseria A.J.F. Buzau pana Marti orele12:00 pentru jocurile 
disputate in zilele de Vineri, Sambata ,Duminica si pana Joi orele 12:00 pentru jocurile disputate in 
intervalul Luni-Miercuri,  în caz contrar nu se ia în considerare. Asociaţiile (cluburile) care prin delegaţii 
lor introduc contestaţii nejustificate, de rea credinţă si lipsite de motive vor fi penalizate cu 500 lei plus 
achitarea cheltuielilor de deplasare a celor contestati conform R.O.A.F. 

Echipele participante în campionatul Ligii a IV-a au obligaţia să folosească efectiv pe toată durata 
jocului 2(doi) jucători sub 21 de ani, născuţi după 01.01.1996. Jucatori mai tineri decat cei nascuti in 2003 nu 
au drept de joc la seniori (trebuie sa aiba varsta de 14 ani impliniti). Echipele pot efectua 4 inlocuiri de 
jucători pe parcursul unui joc. Echipele au dreptul să treacă pe raportul de arbitraj maxim 18 jucători, 
numerele din raport trebuie să coincida cu cele de pe tricouri.  

Deasemeni au dreptul sa treaca doar 3 oficiali in raportul de joc ( antrenor principal , antrenor secund 
si delegat/director sportiv), acestia din urma vor fi indentificati inaintea de inceperea jocului de arbitrul si de 
observator si vor avea obligatia sa foloseasca ID-urile de identificare. La inceputul sezonului structurile 
sportive au obligatia sa declare la AJF ( Comisia de Competitii ) numele antrenorului  principal care 
obligatoriu trebuie sa detina Licenta C- Uefa, antrenorului secund care sa detina certificatul de monitor 
sportiv si numele delegatului . Pe langa aceasta trebuie sa depuna 2 poze pentru fiecare persoana in parte  
necesar   eliberarii   ID –ul.  In cazul in care structura sportiva   pe parcursul campionatului isi schimba 
antrenorul principal , antrenorul secund sau delegatul , este obligatoriu sa anunte acest lucru la AJF , in mod 
contrar acestia nu pot lua loc pe banca de rezerve . 

CAMPIONATUL DE JUNIORI : Au drept de joc în Campionatul Național al Juniorilor A1 ‐ 
nivel județean, ediția 2017/2018 născuți în anul 1999 și mai tineri, dar nu mai mici de 2003. 

Au drept de joc în această competiție jucătorii care au viză anuală AJF în anii 2017 și, respectiv, 2018. 

NU au drept de joc jucătorii juniori care participă în Campionatul Național al Juniorilor ”A” și ”B”, Liga I , 
Liga a 2‐a, Liga a 3‐a, ediția 2017/2018 și implicit, au viza FRF pe carnetul de legitimare. 

În cazul în care jucătorul este nou legitimat în anul 2018, el nu necesită viza anuală pe anul 2017. 
Dacă jucătorul nu este nou legitimat și nu are viza AJF pe anul 2017, el va prezenta o adeverință parafata 
semnată (de secretarul general sau de președintele AJF) și înregistrată de AJF‐ ul de care aparține clubul la 
care evoluează, în care să se specifice perioada în care nu a evoluat în competițiile organizate de AJF. În 
acest caz, dacă jucătorul nu prezintă adeverința, el nu îndeplinește cerințele necesare acordării dreptului de 
joc,   .AJF‐urile, care nu vor transmite numele echipei câștigătoare până la 05 iunie 2018, nu vor avea 
reprezentantele programate în etapa interjudețeană sau în fazele superioare ale competiției. 

În cazul în care unul sau mai mulți jucători au viză anuală FRF pe anul 2017, aceștia vor avea drept de 
joc în campionatul național al juniorilor ”A1” de nivel județean dacă pe carnetele de legitimare ale acestora a 
fost operat  transferul la echipa unde evoluează momentan în perioada oficială de transfer pentru 
campionatul 2017/2018 ( iunie – 01 septembrie 2017). 

Echipele de  juniori pot efectua 5 inlocuiri de jucători pe parcursul unui joc. 
CONDITII DE OMOLOGARE A REZULTATELOR: rezultatul unui joc se consideră definitiv 

stabilit numai după omologarea lui de către Comisia de Competitii. Omologarea se va face după cum 
urmează: 

- joc câştigat 3 puncte 
- joc egal 1 puncte 
- joc pierdut 0 puncte 

Va fi clasata pe primul loc şi declarata campioană a judeţului Buzau echipa care va totaliza cel mai 
mare număr de puncte şi va participa la jocul de baraj pentru promovare în Liga a lll-a. Locurile 13-14 vor 
disputa un baraj de mentinere in Liga a 4 a cu ocupanta locului 2 din fiecare serie din Liga a 5 a pe teren 
neutru, iar locurile 15-16 retrogradeaza in Liga a 5 a.  

 
 
 



 
Daca echipa ocupanta a locului 1 din Liga a 4 a promoveaza in liga a 3 a, atunci retrogradeaza in liga 

a 5 a doar locul 16 iar ocupantele locurilor 14 si 15 vor sustine jocul de baraj cu ocupantele locurilor 2 din 
liga a 5 a.În caz de promovare sau retrogradare, dacă două sau mai multe echipe au aceaşi situaţie în 
clasamentul final, nu se va lua în considerare golaverajul ci se analizează situaţia rezultatelor meciurilor 
directe între echipele în cauză. Dacă egalitatea de puncte persistă si in acest caz, pentru departajare se joacă 
un joc de baraj pe teren neutru. 

 
TITLURI SI PREMII: echipa clasată pe primul loc, va fi premiata cu diploma, cupa, medalii , 

echipament sportiv . Echipele clasate pe locurile doi si trei vor fi premiate cu diplome si cupe. Se va premia 
de asemenea echipa Fair-Play cu diploma, cupa. Echipa Fair-play va fi desemnata pe baza notelor acordate 
de observatorii delegati. Jucatorul cu cele mai multe goluri marcate va primi titlul de golgeter si va fi premiat 
cu diploma si cupa. Premiile pot fi suplimentate in functie de bugetul A.J.F. Buzau. 

Echipa care in urma clasamentului are cei mai multi spectatori prezenti la jocurile disputate pe 

teren propriu va fi premiata cu 50 de scaune de plastic. 
Echipa de juniori clasata pe locul 1 va fi premiata cu diploma ,medalii , cupe , mingii si un 

echipament sportiv. 
 
CONDITII ORGANIZATORICE : terenurile de fotbal pe care se dispute jocurile oficiale, trebuie 

să fie omologate de A.J.F. Buzau prin Comisia de Competitii ,Omologare si Afiliere. 
Fiecare echipa trebuie sa prezinte un teren oficial pe care va desfasura jocurile  si un teren de 

rezerva pe care va desfasura jocurile in caz ca terenul oficial devine indisponibil. 
Pentru disputarea jocurilor, echipa organizatoare trebuie să asigure: 

- două steaguri pentru arbitri asistenţi 
- cel putin trei mingi regulamentare;o minge regulamentara oaspetii; 
- teren pregătit pentru joc avand marcaj vizibil si instalatiile anexe regulamentare 
- trusă medicala. 
- Targa 

-fiecare echipă organizatoare va pune la dispoziţia asistenţei medicale doua 
autosanitare sau doua autoturisme cu semnul Crucii Roşii pe fond alb ale căror numere 
de inmatriculare se vor inregistra pe raportul de arbitraj si de observare inaintea 
jocului. Autosanitarile respectiv autoturismele puse la dispozitia asistentei medicale 
vor fi indetificate de arbitrul si observatorul jocului inainte de sedinta tehnica ,vor fi 
parcate langa terenul de joc iar soferii deasemeni identificati inaintea sedintei tehnice 
vor sta langa acestea pe toata durata jocului. Acestea nu pot parasi incinta terenului 
pana la terminarea jocului numai in cazul in care trebuie transportat un jucator 
accidentat grav la spital, cu acordul cadrului medical. 

Echipa oaspete va juca în echipamentul principal, echipa gazda fiind obligată să se prezinte la teren 
cu două seturi de echipament de culori diferite (principal şi de rezervă), urmând ca echipamentul să fie 
stabilit de arbitru, la şedinţa tehnică dinaintea jocului. 

Echipele pot reprograma un joc pe baza unei cereri tip inregistrate la A.J.F. Buzau, cerere care trebuie 
in mod obligatoriu sa fie semnata si stampilata de ambele echipe. Pe cerere se va mentiona in mod 
obligatoriu ora si data la care jocul se va juca. Cererile nesemnate si stampilate de ambele echipe nu vor fi 
luate in considerare. 
           Clubul organizator poate schimba ora, ziua, terenul sau localitatea de disputare a jocurilor stabilite 
de forul organizator, doar cu acordul echipei adverse. Schimbarea programării se poate face cu 3 zile 
inainte.În calculul termenului intră şi ziua în care  se depune cererea şi ziua în care jocul este programat (zile 
incluse).Jocurile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate şi trebuie să aibă loc în cel mult 20 zile de  
la data programării iniţiale, dar nu mai târziu de sfârşitul turului sau returului competiţiei respective, după 
caz, sau pot fi devansate în urma acordului intervenit între cele două echipe. 

Comisia de Competii va face programarea tuturor jocurilor din etapa urmatoare.



            Secţiile de fotbal sunt obligate să asigure asistenţă medicală la jocurile pe care le organizează. 
Medicul sau personalul sanitar calificat trebuie să prezinte arbitrului jocului si observatorului urmatoarele 
documente: 
a) act de identitate – original,a medicului sau asistentului medical; 
b) legitimatie de serviciu sau certificatul de membru autorizat de Ordinul Asistentilor Medicali generalisti, 
Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania-Filiala jud. Buzau vizat pe anul in curs, conform Statutului 
OAMGMAMR-Anexa 3 si in conformitate cu prevederile Ordinul ui nr. 144/28.10.2008-Ordonanta de 
Urgenta privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de 
asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor 
si Asistentilor Medicali din Romania; 
c) delegatie eliberata de unitatea medicala cu valabilitate 1 an de la data eliberarii. 

În cazul in care cadrul medical nu va prezenta aceste documente arbitrul nu va începe jocul. Medicul 
sau personalul sanitar nu poate avea alta calitate la joc (ex. jucator, delegat,om de ordine, etc.).Medicul sau 
AS. Medical nu poate parasi terenul de joc pana la sfarsitul jocului, dupa semnarea raportului de joc la 
sectiunea jucatori accidentati. In cazul in care medicul sau as.medicul paraseste terenul arbitrul va astepta 3 
minute dupa care va fluiera sfarsitul jocului. In cazul in care medical sau as, medical paraseste terenul de joc 

  dupa terminarea jocului dar fara sa semneze raportul de joc , arbitrul si observatorul vor mentiona in 
raport acest lucru iar echipa organizatoare va fi amendata ptr slabe masuri organizatorice . 

În caz de neprezentare a arbitrilor, jocul se va desfasura in doi arbitri . 
Secţiile organizatoare au obligaţia să asigure securitatea echipei vizitatoare, arbitrilor si 

observatorului sub sancţiunea suspendării terenului de joc pe termen nelimitat. În caz de incidente au 
obligaţia să însoţească în deplină siguranţă toti oficialii pina la plecarea acestora din localitatea unde a avut 
loc jocul. 

Pentru a asigura ordinea în timpul desfăşurării jocului, organizatorii vor asigura obligatoriu minim 4 
oameni de ordine cu veste inscriptionate , care vor fi identificati inaintea sedintei tehnice de catre 
observatorul jocului. Oamenii de ordine vor avea un responsabil care va tine legatura cu reprezentantul de 
Politie /Jandarmerie inainte si dupa joc . In caz de incidente responsabilul oamenilor de ordine va anunta 
imediat  reprezentantul  Politiei Locale. 

La terenul de joc va fi prezent si reprezentantul politiei, politiei locale, jandarmeriei sau a unei firme 
de paza si protectie care isi va trece de asemenea datele (nume, prenume, grad, serie si nr. BI/CI, semnatura) 
in raportul de observare si are toate obligatiile oamenilor de ordine prevazute de prezentul regulament si 
R.O.A.F. Oamenii de ordine si politia/jandarmeria trebuie sa cunoasca prevederile Legii nr.4/2008 privind 
prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive si a Legii nr.10/2012. 
Oamenii de ordine trebuie sa stea pe tot parcursul jocului in afara terenului de joc (nu au acces in incinta 
terenului de joc). Daca reprezentantul Politiei/Jandarmeriei nu este prezent la terenul de joc jocul va incepe 
iar observatorul si arbitrul vor mentiona lipsa acestora in rapoartele de joc si observare.. 

Oamenii de ordine vor purta veste, vor asigura ordinea şi disciplina pe tot parcursul jocului până la 
plecarea echipei adverse, a arbitrilor si observatorului din incinta bazei sportive (in caz de incidente vor 
insotii oficialii pina la iesirea din localitate. 

In caz ca oamenii de ordine nu sunt prezenti sau pe timpul desfasurarii jocului lipsesc , arbitrul va 
opri jocul si va arata timpul de gratie 3 minute. In cazul in care omul de ordine nu revine sau nu este inlocuit 
cu altul  , arbitrul va opri jocul definitiv. 

În caz de 3(trei) neprezentări consecutive sau alternative, echipele în culpă se exclud din campionat. 
În locul echipelor excluse din campionat nu pot fi introduse alte echipe. 

Echipele organizatoare care la jocuri programate oficial nu se vor prezenta indiferent de motive 
(lipsa asistenta medicala, lipsa nr. de jucatori suficienti conform regulamentului, lipsa teren, etc.) vor fi 
sanctionate conform prevederilor regulamentelor in vigoare. 

   Drepturile financiare cuvenite arbitrilor şi observatorilor (barem de arbitraj/observare şi cheltuieli de 
transport) 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) sau la sediul AJF Buzau, daca au banii virati 
in cont, în caz contrar vor suporta consecinţele prevederilor regulamentului de disciplină (nu vor fi 
programate in urmatoarea etapa). 

Echipele participante in campionatul Ligii a IV-a sunt obligate sa aiba antrenori principali  care 
poseda minim Licenta C - UEFA (incepand cu editia 2017-2018). Antrenorii vor purta pe tot parcursul 
jocului, la vedere, ecusonul nominal eliberat de catre Comisia Tehnica (acest ecuson trebuie prezentat la 
inceputul jocului arbitrului).



 
Echipele gazda vor avea la jocuri doua randuri de echipament de culoare diferita. 
Neprezentarea la jocuri în afara cazurilor speciale vor avea următoarele consecinţe: 

- pierderea jocului cu 3:0 
Echipele au dreptul ca în termen de doua zile de la anunţarea hotărârii Comisiei de Disciplina să facă 

apel la Comisia de apel al A.J.F. Buzau. Taxa de apel este de 350 lei. 
Un jucător eliminat din joc pierde dreptul de joc până la judecarea lui de către Comisia de Disciplină, 

care se va pronunţa în termen de 5 zile de la data jocului. În cazul în care jocurile oficiale sunt programate în 
cursul săptămânii, pronunţarea este obligatorie în termen de 2 zile. În caz de neprimire în timp util a 
raportului de arbitraj şi a carnetului de legitimare, dreptul de joc se ridică provizoriu până la judecarea 
cazului. 

Comisia de Competiţii şi Comisia de Disciplină poate amâna pronunţarea definitivă a sancţiunii cu 
 1- 2 săptămâni până la terminarea investigarii cazului. Măsuri disciplinare pot fi luate şi pe baza 

rapoartelor observatorilor prezenţi la joc, chiar dacă jucătorul nu a fost eliminat de către arbitrul jocului. 
Arbitrul va consemna toate cazurile în raportul de arbitraj în care a acordat cartonaşe galbene si rosii 

jucătorilor. Carnetele de legitimare ale jucatorilor eliminati vor fi ridicate de catre arbitri si predate impreuna 
cu raportul de arbitraj catre A.J.F. Buzau. 

Carnetele jucatorilor sanctionati nu pot fi ridicate de la A.J.F.Buzau decit dupa plata sanctiunii 
pecuniare. Reprezentantii echipelor vor ridica carnetele personal de la sediul AJF , sau dupa caz acestea vor 
fi trimise de Comisia de Competitii, od ata cu  raportul de joc pentru etapa urmatoare. 

Fiecare cartonaş galben primit de jucători se plăteşte până la următorul joc oficial, taxa fiind cea stabilita pentru fiecare 
liga in parte. Neplata penalităţii pentru cartonaş galben şi folosirea jucătorului în cauză aduce după sine pierderea jocului 
şi penalitate pentru folosirea jucătorului vinovat (Art.19.4). La un joc daca un jucator primeste 2 cartonase galbene iar cel 
de al doilea cartonas galben se trasforma in cartonas rosu se va lua in considerare doar cartonasul rosu. Jucătorii care în 
timpul desfăşurării campionatului sunt sancţionaţi cu 4 cartonaşe galbene se suspendă automat pe una etapă. După 
expirarea etapei de suspendare, jucătorul în cauză se suspendă automat pe una etapă după acumularea cartonasului 7, 9, 
11… . În continuare acelaşi jucător se suspendă automat pe una etapă după acumularea a 2 cartonaşe galbene şi de fiecare 
dată va plăti o penalitatea stabilita.  
         In judecarea cauzelor, Comisia de Disciplina poate pune in aplicare institutia cautiunii.Aceasta poate fi 
invocata in trei situatii: 
       1.  Pentru penalitate sportiva de o etapa acordata pentru abaterile prevăzute de art. 63.1. lit. d), e) şi g) 
cuantumul cautiunii este de 200 lei seniori/100 lei juniori la Liga a IV-a; 
      2.  Pentru penalitate sportiva de o etapa acordata pentru cumul de 4, 7, 9, 10 avertismente cuantumul 
cautiunii este de 200 lei seniori/30 lei juniori la Liga a IV-a, 150 lei seniori/25 lei juniori la Liga a V-a si 100 
lei seniori/20 lei juniori la Liga A VI-a. 
     3.   
poate fi invocata de catre partea sanctionata numai dupa executarea a  ½ din santiunea aplicata ramasa 
definitiva prin neapelare prin introducerea unei cereri la Comisia de Disciplina. 

a) Comisia de Disciplina poate lua in discutie cererea , numai daca s-a executat jumatate din sanctiunea 
data  

b) In judecarea cererii , Comisia de Disciplina va tine cont de gravitatea faptei, de circumstantele atenuante 
sau agravante a infractiunii comise si in functie de acestea va stabili cuantumul cautiunii  pentru 
diferenta ramasa de executat din sanctiunea primita. 

c) Cuantumul cautiunii  stabilite in conditiile prezentului articol va fi valoarea sanctiunii pecuniare 
stabilite de Regulament pentru abaterea disciplinara savarsita de catre jucator, antrenor sau oficial. 

d) Dupa judecarea cererii si stabilirea cautiunii , partii i se va comunica hotararea care poate fi atacata in 
termen de 5 zile la Comisia de Apel a AJF Buzau. Comunicarea oficiala se face pe site-ul AJF Buzau 
iar structurile sportive vor primi si la adresa oficiala instiintare in acest caz. In termenul de 5 zile 
seconsidera si efectuarea taxei de apel, in caz contrar apelul ramanand fara obiect. 

Conducerile echipelor sunt obligate să ţina evidenţa jucătorilor proprii sancţionaţi cu cartonaşe 
galbene si rosii si sunt singurii raspunzatori de folosirea jucatorilor suspendati. 

Echipa a cărei jucători în acelaşi joc acumulează 5 cartonaşe galbene, va fi penalizată pecuniar, iar 
suma stabilita trebuie achitată la caseria A.J.F. Buzau în termen de 48 de ore de la disputarea jocului altfel 
echipa fiind în stare de suspendare. 

La jocurile de campionat vor asista observatori judeteni delegate de A.J.F. Buzau care pe lângă 
raportul de observare vor întocmi , fisa cu sedinta tehnica ,procesul verbal al sedintei tehnice privind 



comportarea jucătorilor si raportul Fair -Play privind comportamentul conducătorilor şi publicului 
spectator. Conducerile echipelor sunt obligate să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii 
observatorului. 

Fiecare cartonaş galben primit de jucători se plăteşte până la următorul joc oficial, taxa fiind cea 
stabilita pentru fiecare liga in parte. Neplata penalităţii pentru cartonaş galben şi folosirea jucătorului în 
cauză aduce după sine pierderea jocului şi penalitate pentru folosirea jucătorului vinovat (Art.19.4). La un 
joc daca un jucator primeste 2 cartonase galbene iar cel de al doilea cartonas galben se trasforma in cartonas 
rosu se va lua in considerare doar cartonasul rosu. Jucătorii care în timpul desfăşurării campionatului sunt 
sancţionaţi cu 4 cartonaşe galbene se suspendă automat pe una etapă. După expirarea etapei de suspendare, 
jucătorul în cauză se suspendă automat pe una etapă după acumularea cartonasului 7, 9, 11… . În continuare 
acelaşi jucător se suspendă automat pe una etapă după acumularea a 2 cartonaşe galbene şi de fiecare dată va 
plăti o penalitatea stabilita. 

Conducerile echipelor sunt obligate să ţina evidenţa jucătorilor proprii sancţionaţi cu cartonaşe 
galbene si rosii si sunt singurii raspunzatori de folosirea jucatorilor suspendati. 

Echipa a cărei jucători în acelaşi joc acumulează 5 cartonaşe galbene, va fi penalizată pecuniar, iar 
suma stabilita trebuie achitată la caseria A.J.F. Buzau în termen de 48 de ore de la disputarea jocului altfel 
echipa fiind în stare de suspendare. 

La jocurile de campionat vor asista observatori delegaţi de A.J.F. Buzau care pe lângă raportul de 
observare vor întocmi , fisa cu sedinta tehnica ,procesul verbal al sedintei tehnice privind comportarea 
jucătorilor si raportul Fair Play privind comportamentul conducătorilor şi publicului spectator. Conducerile 
echipelor sunt obligate să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii observatorului. 

Inaintea inceperii fiecarui joc ,cu aproximativ 30 minute , observatorul jocului va convoca la sedinta 
tehnica obligatorie , arbitrii , delegatii, capitanii de echipa precum si toate persoanele inscrise in fisa de 
sedinta tehnica. Deasemeni observatorul va comunica celor prezenti obligatiile fiecaruia , va avea obligatia 
de a mentiona pozitia oamenilor de ordine si de a verifica documentele cadrului medical precum si a trusei 
medicale si a autoturismelor ( autosanitarelor ) ; 
CONTESTATII: 

           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 U21 sau a altor dipozitii date de Comitetul Executiv cu privire la 
folosirea unui anumit numar sau tip de jucatori sesizarea se face din oficiu de către  forul competent, nefiind 
necesară formularea unei contestaţii. 

                Echipele au dreptul de a introduce contestaţii, astfel: 
a) înainte de începerea jocului: 
- dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucători din echipa adversă, înscrişi în 
raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret; 

          Comisia de Disciplină şi Etică va trimite printr-o încheiere cauza spre soluţionare comisiei 
competente în această  materie,  urmând  să  pronunţe  o  hotărâre  disciplinară  pe  baza  soluţiei 

- dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv; 
- dacă se contestă calificarea cadrului medical delegat sau lipsa autosanitarei; 
- dacă se contestă neregularitatea terenului de joc (dimensiunile terenului şi ale porţilor, inexistenţa 
sau starea plaselor porţilor şi a steagurilor de colţ, a marcajului etc.); 
b) în pauză sau după terminarea jocului, înainte de restituirea carnetelor de legitimare de către 
arbitru: 
- dacă se contestă dreptul de joc al jucătorilor de rezervă intraţi ulterior în joc; 
- dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj. 

              Contestaţiile se fac în scris în raportul de arbitraj şi se semnează de către: 
- delegatul sau căpitanul echipei contestatoare; 
- delegatul sau căpitanul echipei adverse, care semnează de luare la cunoştinţă, şi 
- arbitru, care este obligat să specifice momentul formulării contestaţiei  (înainte, la pauză sau după 
terminarea jocului). 

                 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. 



 
               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. 
             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. 
              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. 

                În cazul contestaţiilor care au drept obiect valabilitatea legitimării sau a transferului jucătorilor, 
dată de CNSL a FRF, respectiv CSJ a AJF. 

Vizele anuale vor fi achitate nu mai târziu de reluarea activităţii de primavara (in caz de neplata 
echipa nu va fi programata in competitie). 

Pentru buna colaborare cu A.J.F. Buzau, fiecare secţie de fotbal are datoria ca în termen de 15 zile să 
comunice orice schimbare intervenită faţă de cele comunicate în cererea de înscriere în campionat (schimbări 
a unor conducători, a adresei, a numărului de telefon, antrenori , e-mail, etc.). 

Inainte de inceperea campionatului fiecare echipa poate recuza 2 arbitri si 2 observatori . Aceasta se 
face prin depunerea unei cereri la sediul A.J.F. In timpul desfasurarii campionatului ,numai in cazuri 
speciale , echipele pot recuza aribitri si observatori cu conditia sa nu fi deposit numarul maxim de recuzari.  

Cazurile neprevăzute în prezentul regulament vor fi soluţionate conform prevederilor regulamentelor 
in vigoare. 

In cazul in care o echipa se retraged in campionat , se desfiinteaza , se dezafiliaza sau este exclusa 
din campionat si are datorii financiare catre AJF ,aceatsa are obligatia sa le achite in termen de 30 zile ,in 
caz contrar datoriile se se vor transfera catre  presedintele clubului.  

Necunoaşterea prevederilor prezentului regulament, a R.O.A.F.-lui şi a Statutului A.J.F. Buzau nu 
scuteşte pe jucători, tehnicieni şi conducătorii de secţii, arbitri si observatori de responsabilitate şi consecinţe. 

Echipele care prin delegatii lor refuza semnarea raportului arbitrului vor fi penalizate cu 200 lei. 
 

Prezentul Regulament a fost aprobat in sedinta Comitetului Executiv  din data de 07.07.2017



 

                              CONDITII DE PARTICIPARE SEZONUL 2017-2018 

 

 

 

 Sa fi obtinut  locul  sportiv in Liga 4 

 Sa fie afiliat la AJF  

 Sa depuna cerere de inscriere la AJF pana in data de 04.08.2017 

  Sa faca dovada ca detin in propietate sau inchiriere  un teren omologat  de AJF, cu 
urmatoarele caracteristici : 

- lungime 90 - 120 m; latime 45 - 90 m 
- porti conform Legilor Jocului ( 7,32 / 2,44 m ) 
- gard imprejmuitor ( inaltime minima 1,5 m ) prevazut cu minim  

                                              2 – 4 porti de evacuare  
- tunel de protectie pentru jucatori, arbitri si oficiali 
- doua vestiare pentru jucatori   , cu  grupuri  sanitare  in stare de 

functionare  scaune sau banci pe care se pot aseza minm 20 de 
persoane 

- vestiar pentru arbitri prevazute  cu  cel putin 5 locuri pe scaune sau banci 
- banci  acoperite pentru jucatorii de rezerva ( antrenori, delegati, medic, 

maseur ) 

 sa faca dovada ca pot utiliza  un teren de rezerva omologat  in cazul in care terenul 
principal  nu se poate folosi ; 

 antrenor principal – minim licenta C-U.E.F.A. ( pentru seniori )  

 antrenor secund – minim certificat Monitor Sportiv; 

 sa nu aiba datorii financiare fata de A.J.F. Buzau ; 

  sa foloseasca pe toata durata jocului ,2 jucatori sub 21 ani (nascuti 1996  si mai tineri) 
pentru sezonul 2017-2018 ; 

   echipa de juniori  A1 in deschiderea jocului de seniori; 

  Antrenor pentru echipa de junior avand minim certificat de Monitor Sportiv ; 

 sa asigure asistenta medicala conform R.O.A.F. ( medic sau asistent medical cu delegatie 
valabila 1 an si legitimatia vizata pe anul in curs ); 

 sa asigure  2 autoturisme ptr interventii medicale , pe parbrizul carora sa fie atasat o cruce 
rosie pe fond alb . Acestea trebuie sa fie indentificate de arbitrul si observator inaintea 
inceperii jocului.; 

 targa sa fie prezenta permanent la marginea terenului ; 

 4 oameni de ordine cu veste distincte . lipsa acestora duce la neinceperea jocului;         
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