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REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE A 
ACTIVITĂŢII FOTBALISTICE 

DIN JUDEŢUL CLUJ 
 

Activitatea fotbalistică în Judeţul Cluj se desfăşoară pe 
baza unui regulament şi a unui program dinainte stabilit, având 
drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a echipelor în 
clasamentul final. 

Hotărârile se iau de către Adunarea Generală a 
membrilor A.J.F. Cluj în şedinţe ordinare şi extraordinare. 

Activitatea între adunările generale este coordonată de 
Comitetul Executiv al A.J.F. format din 7-11 membri validaţi de 
către Adunarea Generală a A.J.F. Comitetul de Urgenţă, format din 
3 membri, decide asupra tuturor problemelor privind activitatea 
curentă a A.J.F. Cluj, care necesită o rezolvare imediată între 
şedinţele Comitetului Executiv. În directă subordonare a 
Comitetului Executiv funcţionează următoarele comisii: 

 
 a) Comisii Judeţene 

 Comisia de Competiţii şi Statistică; 
 Comisia Tehnică; 
 Comisia de Copii şi Juniori; 
 Comisia de Fotbal în Sală; 
 Comisia de Fotbal Feminin; 
 Comisia Juridică; 
 Comisia Medicală; 
 Comisia pentru Fair-Play; 
 Comisia Anti-Doping; 
 Comisia pentru Omologarea, Securitatea,  

Siguranţa şi Licenţierea Stadioanelor; 
 Comisia Economică şi IT. 
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b) Comisii Autonome 
 Comisia Judeţeană a Arbitrilor; 
- în cadrul acestei comisii funcţionează  

„Restorul Observatori”. 
 

 c) Comisii Jurisdicţionale 
 Comisia de Disciplină; 
 Comisia pentru Statutul Jucătorului; 
 Comisia de Apel; 
 Comisia de Recurs. 

 
 

COMPETIŢII OFICIALE 
 

Anual A.J.F. Cluj organizează următoarele competiţii 
oficiale: 

Art.1. Prin comisia de competiţii: 
 Campionatul Ligii a IV-a seniori; 
 Campionatul Ligii a V-a seniori; 
 Campionatul de juniori A1 a echipelor din Liga a 

IV-a; 
 Campionatele de juniori C , D , E , F; 
 Campionatul de fotbal în sală; 
 Campionatul de fotbal feminin; 
 Memorialul „Gheorghe Ola” – faza judeţeană; 
 Memorialul „Gheorghe Ene” – faza judeţeană; 
 Cupa „Hagi-Danone” – faza judeţeană; 
 Cupa României – faza judeţeană; 
 Alte competiţii în funcţie de cerinţele de moment. 

Art.2. Prin comisiile teritoriale: 
 Campionatul Ligii a V-a seniori; 
 Campionatul Ligii a VI-a seniori; 
 Cupa României - faza teritorială; 
 Alte competiţii în funcţie de cerinţele de moment. 



 
A.J.F. – STATUTE ŞI REGULAMENTE 

6 

 
PARTICIPAREA LA JOCURI 

 
Art.3. Echipele vor fi înscrise în campionate pe baza 

documentelor prevăzute la Art.14 şi a clasamentelor finale ale 
competiţiilor la care au participat în ediţia anterioară. 
Participarea echipelor în campionatele respective este admisă 
în condiţiile în care echipele au achitat cotizaţia anuală, 
contribuţiile băneşti şi alte taxe aprobate de Comitetul Executiv 
al A.J.F. In campionatul Ligii a IV- a vor participa echipele 
validate de către Comitetul Executiv al A.J.F. 

Art.4. În campionatul Ligii a IV-a vor activa un număr 
de 10-18 echipe şi vor participa echipele clasate pe locurile 2-11 
din campionatul anterior şi primele clasate din campionate 
zonale (Cluj, Dej, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Mociu, etc.) 
şi eventualele retrogradate din Liga a III- a, caz în care în 
funcţie de numărul lor se vor reduce proporţional şi echipele ce 
rămân din campionatul anterior. 

A.J.F. Cluj va urmări ca prin formula adoptată să se 
asigure echipelor cel puţin 22 jocuri anual. In cazul în care 
numărul echipelor participante este mai mic de 12, campionatul 
se organizează cu 2 tururi şi 2 retururi sau în două faze: faza I-a 
sistem campionat şi faza a II-a, sistem play/off (primele 4 
clasate vor juca între ele tur, retur) – play/out (următoarele 
clasate vor juca fiecare cu fiecare câte un joc). 

La punctele din faza I sistem campionat se vor adăuga 
punctele acumulate după disputarea jocurilor din faza a II-a, 
sistem play/off – play/out. 

Art.5. A.J.F. Cluj îşi rezervă dreptul ca în limita 
locurilor rămase disponibile să înscrie în campionatul Ligii a 
IV-a echipe care îndeplinesc condiţiile cerute şi prezintă 
garanţii materiale pentru a participa, au certificat de identitate 
sportivă şi depun documentele cerute în vederea participării în 
acest eşalon, inclusiv din judeţele limitrofe la cererea acestora. 



 
A.J.F. – STATUTE ŞI REGULAMENTE 

7 

Echipele din judeţele limitrofe pot participa, fără drept de 
promovare. 

Art.6. Campionatul Ligii a V-a se va organiza pe serii 
zonale (Cluj, Dej, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Mociu, etc.). 

Art.7. Campionatul de juniori se va organiza în funcţie 
de echipele înscrise la fiecare categorie de vârstă. Într-o 
categorie de vârstă, în principiu, nu se pot înscrie mai mult de 2 
echipe de la aceeaşi asociaţie sau club, cu excepţia cazurilor în 
care Comitetul Executiv al A.J.F. va aproba ca într-o anumită 
ediţie de campionat să fie înscrise mai mult de două echipe. 

 

Art.7.1. În cazul cluburilor înscrise în competiţie cu 
două sau mai multe echipe la aceeaşi categorie de vârstă, au 
drept de joc individualizat, pentru fiecare echipă, numai 
jucătorii trecuţi pe tabel la începutul ediţiei de campionat. 
Trecerea de la o echipa la alta se va putea face numai în 
perioada dintre tur şi retur, odată cu depunerea tabelelor 
actualizate în vederea aplicării vizelor anuale pe carnetele de 
legitimare. De asemenea, pe tabel vor putea fi trecuţi, 
indiferent de perioadă, jucători care au obţinut în mod legal 
dreptul de joc, în timpul campionatului, ca jucători nou 
legitimaţi, legitimaţi prin asimilare, etc. Este interzis ca un 
jucător să fie trecut pe două sau mai multe tabele. 

Folosirea jucătorilor care nu sunt trecuţi pe tabel, în 
condiţiile arătate mai sus, se sancţionează cu pierderea jocului 
cu 3-0 şi amendă 500 lei. 

Art.7.2. La categoriile E şi F se vor organiza competiţii 
pe terenuri reduse ca suprafaţă în conformitate cu regulamentul 
elaborat de către Comisiile de Copii şi Juniori ale F.R.F. şi 
A.J.F. Cluj.  

Art.7.3. Campionatele de juniori şi copii se vor 
organiza la următoarele categorii de vârstă: 

  Juniori A1 (a echipelor din Liga a IV-a) - cu vârsta 
de 19 ani şi mai tineri; 

  Juniori C – cu vârsta de 14-15 ani; 
  Juniori D – cu vârsta de 12-13 ani; 
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  Juniori E – cu vârsta de 10-11 ani; 
  Juniori F – cu vârsta de 9 ani şi mai tineri; 

- conform categoriilor de vârstă stabilite anual  
de către Comisia de Copii şi Juniori a F.R.F.: 

 Memorialul „Gheorghe Ola”; 
 Memorialul „Gheorghe Ene”; 
 Cupa „Hagi-Danone”. 

NOTĂ: În fiecare ediţie de campionat, Comisia de Competiţii a A.J.F. 
Cluj va preciza anii de naştere ai jucătorilor la fiecare categorie de vârstă. 

Art.7.4. Jucătorii juniori sunt consideraţi o categorie 
ierarhic inferioară faţă de toate celelalte categorii de seniori. Ei 
pot fi utilizaţi şi la jocurile echipelor de seniori numai dacă au 
împlinit vârsta de 14 ani. Perioada junioratului se încheie la data 
de 30 iunie a anului în care jucătorii împlinesc vârsta de 19 ani. 
Numărul de jucători, timpul de joc, dimensiunile porţii, nr. 
mingii şi dimensiunile terenului pe categorii de vârstă: 
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Jun. A1 
Liga IV 

mai mici 
de 19 ani 1+10 2x45 

min normală nr. 5 90-120 m
45-90 m 

Jun. C mai mici 
de 15 ani 1+10 2x35 

min normală nr. 5 90-120 m
45-90 m 

Jun. D mai mici 
de 13 ani 1+10 2x30 

min normală nr. 5 90-120 m
45-90 m 

Jun. E mai mici 
de 11 ani 1+7 2x25 

min 2x5 m nr. 4 60x40 m 

Jun. F mai mici 
de 9 ani 1+5 2x20 

min 2x5 m nr. 4 ½ teren 
 

NOTĂ: În fiecare ediţie de campionat sau anual, în funcţie de 
precizările primite de la F.R.F., aceste date pot fi modificate de către Comisia 
de Copii şi Juniori a A.J.F. Cluj. 
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Art.8. Jucătorii seniori, indiferent de categorie, cu 
excepţia portarului, nu pot participa la două jocuri oficiale în 
aceiaşi zi. Prin participare la joc se înţelege intrarea efectivă în 
teren (ca titular sau prin înlocuirea unui titular), şi nu simpla 
înscriere a jucătorului în raportul de arbitraj. Jucătorii juniori, 
cu excepţia portarului, pot participa la două jocuri oficiale 
consecutive numai dacă între ele există un interval de minim 36 
de ore. Această dispoziţie nu se aplică în cazul turneelor finale 
ale competiţiilor de juniori. 

Nerespectarea dispoziţiilor de mai sus se sancţionează 
cu pierderea celui de-al doilea joc prin forfait. 

Art.8.1. Echipele de seniori din Liga a IV-a, Liga a  
V-a, liga a VI-a şi cele din Campionatul de Juniori, vor depune 
la Comisia de Competiţii a A.J.F, la începutul ediţiei de 
campionat (turului) şi la începutul anului calendaristic 
(returului), tabele nominale, conform solicitărilor Comisiei de 
Competiţii A.J.F. Tabelele trebuie actualizate de către Comisia 
de Competiţii a A.J.F., indiferent de perioadă, cu jucătorii care 
au obţinut în mod legal dreptul de joc în timpul campionatului, 
ca jucători nou legitimaţi, legitimaţi prin asimilare, etc. 

Art.8.2. Echipele din Liga a IV-a sunt obligate să 
participe cu o echipă de juniori cu vârsta de 19 ani sau mai 
tineri. Jocurile de juniori se vor disputa în deschiderea celor de 
seniori. În caz de timp nefavorabil juniorii pot juca pe un alt 
teren care este omologat, gazdele urmând să asigure, dacă este 
cazul, transportul la acest teren. La toate jocurile de juniori nu 
se admite disputarea jocurilor pe terenuri de zgură. 

Art.8.3. La jocurile de seniori din Liga a IV-a şi 
Campionatul Ligii a V-a şi a VI-a este obligatoriu ca, pe lângă 
carnetul de legitimare al jucătorilor, echipele să prezinte cartea 
de identitate/paşaport în original sau xerocopii color după 
cartea de identitate, în caz contrar se vor reţine carnetele de 
legitimare pentru intrarea în legalitate şi se va aplica o amendă 
de 10 lei / caz. 
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Art.8.4. Toate echipele de juniori vor prezenta la terenul 
de joc carnetul de legitimare însoţit de cartea de 
identitate/paşaport în original sau în xerocopie color, iar pentru 
jucătorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, certificatul de 
naştere în original sau în xerocopie.  

Art.8.5. Carnetele de legitimare ale jucătorilor juniori îşi 
încetează valabilitatea la terminarea perioadei junioratului, când, în 
mod obligatoriu, vor fi preschimbate cu carnete noi, ce vor avea 
fotografii recente. Jucătorii care, după terminarea perioadei 
junioratului, nu vor avea preschimbate carnetele de legitimare, nu li 
se va aplica viza anuală. 

Această prevedere nu se aplică jucătorilor care au fot 
legitimaţi pentru prima dată după împlinirea vârstei de 16 ani. 

Art.8.6. Într-un an competiţional, un jucător junior nu poate 
participa la mai mult de 40 de meciuri oficiale, (jocuri integrale – 
90 minute) în caz contrar urmând ca jocurile să se omologheze cu 
scorul de 3-0 în favoarea echipei adverse. 

Art.8.7. Echipele care prezintă în componenţa lor jucători 
care au obţinut legitimarea şi dreptul de joc cu încălcarea 
prevederilor regulamentare, fapt dovedit ca urmare a soluţionării 
unei contestaţii, vor fi sancţionate cu pierderea jocului prin forfait. 

Art.8.8. În cazul în care legitimarea sau dreptul de joc al 
jucătorilor în cauză a fost acordată în condiţii neregulamentare de 
către organele competente, dar se constată ca echipa în cauză a fost 
de bună credinţă, jocurile respective se vor omologa cu rezultatele 
de pe teren, iar jucătorilor respectivi li se va ridica dreptul de joc 
până la soluţionarea cauzei. 

Art.9. Schimbări de jucători şi durata jocului. 

Art.9.1. Schimbări: 
 Liga a IV-a (seniori) - 4 schimbări; 
 Liga a IV-a (juniori) - 7 schimbări; 
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 Liga a V-a (seniori) - 5 schimbări; 
 Liga a VI-a (seniori) - 5 schimbări 
 juniori C şi D - 7 schimbări; 
 juniori E şi F - nr. nelimitat. 

Art.9.2. Durata jocului: 
 Liga a IV-a (seniori) - 90 minute; 
 Liga a V-a (seniori) - 90 minute; 
 Liga a VI-a (seniori) - 90 minute; 
 juniori A1 (Liga a IV-a) - 90 minute; 
 juniori C - 70 minute; 
 juniori D - 60 minute; 
 juniori E - 50 minute; 
 juniori F - 40 minute; 
 40 de minute (joc efectiv) pentru fotbal în sală. 

Art.9.3. Timpul de joc este împărţit în 2 reprize egale 
cu o pauză regulamentară la toate jocurile ce nu poate depăşi 
15 minute. Durata pauzei dintre reprize nu poate fi modificată 
decât cu acordul arbitrului. La juniori diferenţa de vârstă, într-o 
grupă, nu poate fi mai mare de 2 ani (excepţie juniori A1 ai 
echipelor din Liga a IV-a). 

Art.10. Cluburi cu mai multe echipe 
Art.10.1. Cluburile pot participa în campionatele de 

seniori numai cu o singură echipă la fiecare categorie 
competiţională. 

Art.10.2. Cluburile care participă cu mai multe echipe 
în categorii competiţionale diferite sunt obligate să depună la 
Comisia de Competiţii a A.J.F. Cluj, înainte de începerea 
turului şi respectiv a returului campionatului (pentru eventuale 
modificări), lista nominală cuprinzând minimum 15 jucători 
care au drept de joc numai la echipa din categoria superioară.  
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Art.10.3. În lista celor 15 jucători trebuie să figureze 
numai jucătorii seniori, titulari sau rezerve în echipa de 
categorie superioară în minim 50% din jocurile oficiale, în caz 
contrar, echipa de categorie inferioară neavând drept de 
promovare. 

Art.10.4. Toţi ceilalţi jucători legitimaţi la clubul 
respectiv, inclusiv juniorii, au drept de joc la oricare dintre 
echipele clubului, fără nicio restricţie, cu respectarea celorlalte 
condiţii regulamentare. In cazul în care echipele aceluiaşi club 
participă la campionate organizate de foruri diferite (F.R.F./ 
L.P.F./ A.J.F.) lista cu cei 15 jucători care au drept de joc 
numai la echipa de categorie superioară se va depune la fiecare 
for organizator, în caz contrar, echipa de categorie inferioară 
neavând drept de promovare. 

Art.10.5. La jocurile echipei de categorie inferioară, 
delegatul clubului este obligat să anexeze, la raportul de arbitraj, 
odată cu înscrierea jucătorilor şi oficialilor, lista cu cei 15 jucători 
care au drept de joc numai la echipa de categorie superioară, 
înregistrată la forul competent, pentru ca delegatul echipei adverse 
să o poată verifica şi, după caz, să poată formula eventuale 
contestaţii. În cazul în care contestaţia formulată pentru aceste 
motive este întemeiată, echipa vinovată va pierde prin forfait. 

Art.10.6. În cazul în care lista cu cei 15 jucători nu este 
anexată la raportul de arbitraj, jocul nu va mai avea loc, echipa 
respectivă urmând să piardă jocul cu 3-0. 

Art.11. Jucătorii de la o echipă de categorie inferioară pot 
fi folosiţi oricând la echipa de categorie superioară a clubului, dar 
odată ce au participat la joc de categorie superioară nu mai pot fi 
utilizaţi în acelaşi campionat la jocurile de categorie inferioară. De 
la această regulă fac excepţie jucătorii juniori folosiţi în echipele 
de seniori, la Liga IV-a. 
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Art.12. Echipamentul 
În cazul prezentării la joc a echipelor cu echipament 

identic, de aceeaşi culoare, obligativitatea schimbării 
echipamentului îi revine echipei organizatoare.  

Art. 13. Organizarea jocurilor 
Echipele organizatoare nu pot renunţa la dreptul lor de 

organizare în favoarea echipelor adverse şi nici nu pot juca 
meciul din organizare proprie pe terenul echipei adverse, 
excepţie cazurile de forţă majoră, cu acordul scris al ambelor 
echipe şi aprobarea Vicepreşedintelui A.J.F. responsabil cu 
activitatea de competiţii. 

Echipele participante la competiţiile organizate de 
A.J.F. Cluj trebuie să aibă un teren de joc gazonat, proprietate 
sau închiriat care să îndeplinească condiţiile regulamentare ca 
dimensiuni şi anexele corespunzătoare. 

Terenul trebuie să aibă vestiare în condiţii igienico-sanitare 
corespunzătoare. La teren trebuie să fie două bănci pentru 
jucătorii de rezervă şi oficialii prezenţi la joc. 

Art.13.1. Echipa organizatoare are obligaţia ca pentru 
fiecare joc să asigure un număr de 2-6 oameni de ordine, din 
care unul va fi comisar, şi 2 brancardieri. 

În funcţie de gradul de dificultate a jocului, arbitrul şi 
observatorul jocului vor stabili numărul minim de oameni de 
ordine necesar pentru a asigura buna desfăşurare a jocului. 
Numele şi prenumele personalului de ordine şi al 
brancardierilor va fi înscris în tabelul cu persoanele prezente la 
şedinţa tehnică şi de securitate, care va fi semnat de către 
aceştia. 

Comisarul de ordine va avea trecut în tabel seria şi 
numărul cărţii de identitate. Este obligatoriu ca personalul de 
ordine şi brancardierii să poarte echipamentul cu care au fost 
dotaţi de către A.J.F. Cluj. 

Neasigurarea personalului de ordine stabilit de către 
arbitrul şi observatorul jocului şi neluarea măsurilor pentru 
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echiparea acestora cu echipamentul cu care au fost dotaţi, în 
vederea recunoaşterii acestora, se sancţionează cu avertisment 
şi amendă conform prevederilor Regulamentului Disciplinar al 
A.J.F. Cluj. 

Art.13.2. Impracticabilitatea şi/sau neregularitatea 
terenului de joc se constată şi se declară numai de către arbitrul 
jocului. Cluburile organizatoare sunt obligate să ia toate 
măsurile în vederea aducerii şi/sau readucerii suprafeţei de joc 
la condiţiile regulamentare. În caz contrar vor suporta 
consecinţele prevederilor regulamentare. 

În caz de calamităţi naturale (inundaţii, seisme, viscol 
puternic ş.a.) Comitetul Executiv al A.J.F. Cluj va hotărî 
măsurile ce se impun. 

Art.13.3. Brigada de arbitri şi observatorul jocului au 
obligaţia de a respecta întocmai ora de disputare a jocului şi a 
terenului înscris în raportul de arbitraj. 

În caz de forţă majoră, când arbitri sunt anunţaţi că din 
cauza unor probleme (accidente, trafic aglomerat, defecţiuni 
mijloace de transport etc.) întârzie la joc, aceştia pot întârzia 
începerea jocului şi vor putea da drumul la joc, cu condiţia ca 
delegatul echipei prezente la joc să semneze în raportul de 
arbitraj că este de acord cu acest lucru şi că nu va avea dreptul 
să facă contestaţie după joc. 

Decizia aparţine arbitrului, dar este indicat să se 
consulte şi cu observatorul jocului. 
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DOCUMENTELE NECESARE  

PENTRU ÎNSCRIERE ÎN CAMPIONATE 
 

Art.14. 
 Adeziune de participare (înscriere); 
 Tabel nominal cu specimenele de semnătură ale 

persoanelor din conducerea asociaţiei sportive sau a 
clubului; 

 Tabel nominal cu două persoane care să reprezinte 
echipa în relaţiile cu A.J.F. şi cu echipele adverse; 

 Tabel nominal cu jucătorii, trecuţi în ordinea 
alfabetică cu nr. de carnet, anul şi locul naşterii, 
precum şi codul numeric personal; 

 Contractele de muncă pentru toţi jucătorii (excepţie 
amatorii); 

 Angajamente cu antrenorii; 
 Actul de proprietate sau contractul de închiriere 

pentru terenul de joc; 
 Procesul verbal de omologare a terenului de joc. 

Toate documentele trebuie să fie depuse în format 
electronic sau scrise manual, caz în care nu trebuie să prezinte 
corecturi sau ştersături. Orice problemă se va discuta numai cu 
persoanele împuternicite. La înscriere fiecare echipă înscrisă în 
campionat este obligată să achite o taxă de participare care va 
fi stabilită anual, pentru fiecare categorie (Liga a IV-a, Liga a 
V-a, Liga a VI-a şi juniori), care poate fi indexată anual, în 
funcţie de indicele de inflaţie, şi aprobată de către Comitetul 
Executiv A.J.F. 

În cazul în care o echipă se retrage sau este exclusă din 
competiţie taxa de participare nu se restituie. 

Anual, fiecare membru afiliat la A.J.F. Cluj va plăti o 
cotizaţie, în cuantumul stabilit pentru anul în curs până cel târziu la 
data de 31 martie a anului. Un membru nou afiliat trebuie să achite 
cotizaţia anuală în termen de 30 zile de la data admiterii ca membru 
al A.J.F. Cluj. 
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CLASAMENTUL 

 
Art.15. Ierarhia valorică a echipelor participante se 

stabileşte prin cumularea punctelor pe toată durata desfăşurării 
competiţiei. Sistemul de atribuire a punctelor la jocurile de 
seniori şi juniori este următorul: 

 Pentru jocurile de seniori 
a) joc câştigat - 3 puncte 
b) joc egal - 1 punct 
c) joc pierdut - 0 puncte 

 Pentru jocurile de juniori 
a) joc câştigat - 3 puncte 
b) joc egal - 1 punct 
c) joc pierdut - 0 puncte 

Art.16. Echipa care după disputarea jocurilor prevăzute 
în program a obţinut cel mai mare nr. de puncte este clasată pe 
primul loc în clasamentul respectiv, sau al seriei, dacă sunt mai 
multe serii. Dacă două sau mai multe echipe acumulează acelaşi 
număr de puncte după ce au disputat toate jocurile programate, 
clasamentul se va stabili pe baza aplicării în ordine a 
următoarelor criterii: 

a) numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile 
directe disputate între echipele aflate la egalitate de 
puncte; 

b) golaverajul mai bun în jocurile directe; 
c) numărul mai mare de goluri marcate în jocurile 

directe; 
d) numărul mai mare de goluri marcate în deplasare în 

jocurile directe; 
e) golaverajul general mai bun (diferenţa între golurile 

marcate şi primite în toate jocurile din campionat); 
f) numărul mai mare de goluri marcate în toate 

jocurile de campionat. 
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În cazul în care trei sau mai multe echipe se află la 
egalitate de puncte se va întocmi clasamentul acestora 
pe baza criteriilor arătate la literele a-f. 
Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se 

menţine, se vor disputa jocuri de baraj când este necesar să se 
stabilească câştigătoarea titlului, promovarea sau retrogradarea. 

În clasamentele intermediare departajarea echipelor 
aflate la egalitate de puncte se face pe baza golaverajului 
general şi, respectiv, a numărului mai mare de goluri marcate. 
Clasamentele finale ale competiţiilor oficiale organizate de 
A.J.F. Cluj vor fi făcute publice după omologarea rezultatelor. 

 
 

STABILIREA CAMPIOANEI 
 

Art.17. În Liga a IV-a stabilirea campioanei se va face 
în baza clasamentului final, echipa clasată pe primul loc 
urmând să participe la barajul de promovare organizat de 
F.R.F. sau să promoveze direct în Liga a III-a, cu excepţia 
prevăzută la Art.5 (echipele din judeţele limitrofe). 

Art.18. În competiţiile de juniori se vor declara 
campioane judeţene echipele clasate pe primul loc la fiecare 
categorie de vârstă. Echipele clasate pe primul loc vor participa 
la fazele superioare (zonale) organizate de F.R.F. sau echipele 
clasate pe primele două locuri, în cazul în care se aprobă 
participarea cu două echipe. 

În cazul în care competiţiile de juniori sunt organizate 
pe două serii, pentru desemnarea echipei campioane la fiecare 
categorie de vârstă şi a celor clasate pe locurile 2 şi 3, echipele 
clasate pe primele 2 locuri în fiecare serie, în baza 
clasamentelor finale, vor participa la semifinale în cruce: 

 locul 1 din seria I - locul 2 din seria a II-a 
 locul 2 din seria I - locul 1 din seria a II-a 
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Partidele semifinale se vor disputa tur - retur. Echipele 
câştigătoare vor juca finala pentru locurile 1-2, iar cele învinse 
vor juca finala mică, pentru locurile 3-4. Finalele se vor disputa 
intr-un singur joc, la Cluj-Napoca, pe teren neutru stabilit de 
Comisia de Competiţii a A.J.F. Cluj. 

În caz de egalitate, departajarea se va face în urma 
executării loviturilor de pedeapsă (penalty). 

Cheltuielile de organizare pentru partidele finale vor fi 
suportate de ambele echipe în proporţie de 50% fiecare.  

Echipa clasată pe primul loc va participa la fazele 
superioare (zonale) organizate de F.R.F. sau echipele clasate pe 
primele două locuri, în cazul în care se aprobă participarea cu 
două echipe. 

În cazul în care, în urma jocurilor de clasament, pe 
primele două locuri se situează echipe ale aceluiaşi club, la 
fazele superioare (zonale) va participa echipa clasată pe locul 3. 

Echipele clasate pe primele trei locuri vor fi premiate la 
sfârşitul ediţiei de campionat. 

Golgheterul şi cel mai bun portar vor fi premiaţi pe 
fiecare serie în parte. 

 
 

PROMOVAREA ŞI RETROGRADAREA 
 

Art.19. Campioana Ligii a IV-a participă la barajul de 
promovare în Liga III-a organizat de F.R.F. după omologarea 
rezultatelor de către Comitetul Executiv al A.J.F. În campionatul 
Ligii a IV-a pot promova campioanele Ligii a V-a de la zonele: 
Cluj, Mociu, Câmpia Turzii, Gherla, Dej, Turda, etc. 

Comitetul Executiv al A.J.F. îşi rezervă dreptul de a 
analiza orice solicitare de participare în competiţiile organizate 
de A.J.F. Cluj. 
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CALENDARUL COMPETIŢIONAL 

 
Art.20. Calendarul competiţional se întocmeşte pentru 

fiecare competiţie în parte de către Comisia de Competiţii din 
cadrul A.J.F. Cluj. Succesiunea etapelor va fi aceiaşi în tur şi 
retur. Bilunar la şedinţele cu delegaţii echipelor se va face 
programarea jocurilor pe două etape, cu specificarea localităţii de 
disputare, a terenului şi a orei de începere a jocului. Programarea 
se va afişa la sediul si pe siteul A.J.F. până Miercuri, ora 10. 

Echipele, prin organizatorii de competiţii, nu pot invoca 
necunoaşterea programului afişat şi suportă consecinţele în caz de 
nerespectare. 

Orice solicitare de schimbare a programării a jocurilor 
trebuie să aibă la bază motive obiective şi trebuie să fie făcută în 
scris cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de desfăşurarea 
jocului. Este necesar, în acest caz, acordul echipei adverse şi 
aprobarea Comisiei de Competiţii a A.J.F. Cluj. 

Reprogramarea se va face în termen de maxim 20 zile de la 
data programării iniţiale. Delegaţii echipelor, comunicaţi la 
Comisia de Competiţii sunt obligaţi să participe la şedinţele 
bilunare de lucru ale acestei comisii, unde se comunică toate 
problemele ce privesc echipele. Neparticiparea la aceste şedinţe nu 
absolvă echipele de respectarea hotărârilor. 

Art.20.1. Comisiile Teritoriale îşi vor stabili propriul 
program competiţional, în baza precizărilor primite de la 
Comisia de Competiţii a A.J.F. Cluj, privind data limită de 
încheiere a competiţiilor şi comunicare a clasamentelor finale. 

După disputarea fiecărei etape de campionat, Comisiile 
Teritoriale au obligaţia să comunice la Comisia de Competiţii a 
A.J.F. Cluj rezultatele prin email sau să le introducă în sistemul 
informaţional A.J.F. 
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CUPA ROMÂNIEI 

 
Art.21. Comisia de Competiţii a A.J.F. organizează faza 

judeţeană a Cupei României la care participă, în mod obligatoriu, 
echipele din Liga a IV-a, campionatul Ligii aV-a şi echipele 
calificate din fazele organizate de comisiile teritoriale. 

Programarea se face pe criterii geografice până în faza 
optimilor, după care echipele calificate vor fi incluse în 2 urne 
valorice şi prin tragere la sorţi, vor fi împerecheate. În faza 
sferturilor toate echipele vor fi într-o singura urnă. Prima echipă 
extrasă din urnă va fi echipa organizatoare. La fel se va proceda şi 
la semifinale. Echipele organizatoare vor suporta integral 
cheltuielile de organizare (medic, arbitri, observatori), excepţie 
cazurile în care echipele sunt din aceeaşi localitate, când 
cheltuielile se suportă în proporţie de 50% de către fiecare echipă. 

Finala se va disputa la Cluj-Napoca, iar cheltuielile se 
suportă în mod egal de finaliste. Neprezentarea echipelor la 
jocurile programate în Cupa României se sancţionează cu amendă 
conform prevederilor Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

 
 

ASISTENŢA MEDICALĂ 
 

Art.22. Obligaţiile cluburilor organizatoare a jocurilor 
şi arbitrilor. 

Art.22.1. Cluburile şi asociaţiile sportive sunt obligate să 
asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării jocurilor 
pe care le organizează, după cum urmează: 

a) la jocurile de seniori din Liga a IV-a 
 un medic sau asistent medical cu delegaţie şi act de 

identitate; 
 un asistent medical pentru cazul transportării 

jucătorilor grav accidentaţi la spital, cu legitimaţie 
şi act de identitate. 
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b) la celelalte jocuri 
 un medic sau asistent medical cu delegaţie şi act 

de identitate 

Art.22.2. Pentru disputarea unui joc oficial, 
organizatorul este obligat să asigure, pe toată durata jocului, 
prezenta la teren a două autosanitare sau autoturisme 
inscripţionate cu crucea roşie, ale căror numere de înmatriculare 
vor fi înscrise în raportul de arbitraj, precum şi o targă pentru 
transportarea jucătorilor accidentaţi. 

Art.22.3. Jocurile vor putea începe şi continua numai 
dacă la teren este prezentă asistenţa medicală prevăzută la art. 
22.1 punctele a), b) şi art. 22.2. 

Art.22.4. La toate jocurile, cadrul medical delegat va 
prezenta o delegaţie eliberată de organul sanitar competent, ce 
se va anexa la raportul de arbitraj, precum şi un act de 
identitate, această persoană fiind recunoscută drept cadrul 
medical delegat. Dacă delegaţia a fost eliberată pe o perioadă 
mai lungă de timp (turul/returul campionatului), aceasta se va 
prezenta în două exemplare (original şi xerocopie), xerocopia 
va fi reţinută de arbitrul jocului şi anexată la raportul de 
arbitraj. 

Art.22.5. În cazul în care, din motive obiective, cadrul 
medical delegat nu a ridicat delegaţia eliberată de organul medical 
competent, prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea 
jocului pe baza legitimaţiei de serviciu/diploma de studii prezentată 
de cadrul medical. În acest caz, arbitrul va înscrie în raportul de 
arbitraj numele şi prenumele cadrului medical, numărul, data şi 
unitatea/instituţia care le-a eliberat. 

Art.22.6. Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă jocul dacă 
medicul sau asistentul medical delegat nu se prezintă la teren în 
maximum 15 minute de la oră oficială la care este programat 
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jocul şi să nu continue jocul dacă asistenţa medicală nu este 
asigurată pe toată durata desfăşurării lui, potrivit dispoziţiilor 
prezentului regulament. 

Art.22.7. În cazul în care medicul sau asistentul medical 
delegat se deplasează la o unitate sanitară însoţind un jucător 
accidentat, la jocurile din Liga a IV-a seniori, asistenţa 
medicală va fi asigurată în continuare de către cel de-al doilea 
asistent medical. 

Art.22.8. În situaţia unor accidentări grave, care 
necesită deplasarea la unitatea sanitară a medicului sau 
asistentului medical delegat, iar la jocurile de seniori din Liga a 
IV-a, atât a medicului sau asistentului medical delegat cât şi al 
celui de-al doilea asistent medical, arbitrul va întrerupe jocul şi 
va proceda în conformitate cu dispoziţiile regulamentare 
privind jocurile întrerupte sau amânate. 

Art.22.9. Neasigurarea asistenţei medicale conform 
prevederilor Art.22, fapt ce a determinat neînceperea sau 
oprirea jocului, se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0 de 
către clubul organizator şi amendă conform prevederilor 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Art.23. A.J.F. Cluj nu îşi asumă nici o răspundere în caz 
de accidentare a jucătorilor la antrenamente sau în timpul 
jocurilor oficiale sau amicale. 

Art.24. Controlul medical al jucătorilor 
Art.24.1. Controlul medico-sportiv al jucătorilor 

legitimaţi este obligatoriu să se efectueze o dată la 6 luni. 
Art.24.2. Controlul medical al jucătorilor se va face la 

cabinetul de medicină sportivă a judeţului Cluj, iar pentru 
echipele din campionatul Ligii a V-a şi Ligii a VI-a, acest 
control se poate efectua şi la unităţile de medicină teritorială 
sau la medicul de familie. 
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Art.24.3. Arbitrul jocului împreună cu cei doi asistenţi 
sunt obligaţi la începutul jocului să verifice dacă în carnetele de 
legitimare este aplicată viza anuală şi viza medicală a 
jucătorilor la zi. 

Art.24.4. Arbitrul jocului este obligat să nu permită 
participarea la joc a jucătorilor care nu au aplicată în carnetul 
de legitimare viza anuală şi viza medicală la zi. 

Art.24.5. În cazul jucătorilor nou legitimaţi, cu carnete 
de legitimare noi, în primele 6 luni de la legitimare nu este 
obligatoriu să fie aplicată în carnet viza medicală, întrucât 
aceasta a fost aplicată pe cererea de legitimare. Această 
prevedere nu se aplică şi în cazul carnetelor duplicat sau 
preschimbate, unde în mod obligatoriu trebuie aplicată viza 
medicală la zi. 

 
 

CONDUCEREA JOCULUI 
 

Art.25. Delegarea arbitrilor 
Art.25.1. Jocurile sunt conduse de arbitri delegaţi de 

Comisia Judeţeană a Arbitrilor şi Subcomisiile Teritoriale. 
Până în ziua de Vineri, ora 12 Comisia Judeţeană a Arbitrilor 
va trebui să prezinte delegările pentru etapa următoare la 
secretariatul A.J.F. Definitivarea delegărilor se face în şedinţa 
Comisiei Judeţene a Arbitrilor ce are loc în fiecare Joi de la ora 
18.30. Baremul de arbitraj înscris în delegaţia arbitrului se va 
achita de către echipa organizatoare în mod obligatoriu la 
începutul jocului sau în 30 de minute de la terminarea jocului şi 
poate fi actualizat anual cu indicele de inflaţie. 

În cazul în care plata baremului se face de către echipa 
organizatoare prin intermediul A.J.F. Cluj, aceasta va fi efectuată 
bilunar (în baza chitanţelor depuse odată cu depunerea raportului 
de arbitraj) prin card bancar. 
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Art.25.2. În caz de neprezentare la joc a arbitrilor 
delegaţi, se vor lua următoarele măsuri: 

a) dacă nu se prezintă arbitrul, jocul va fi condus în 
ordine de: 
 arbitrul asistent cu cea mai înaltă clasificare; 
 dacă arbitri asistenţi au aceeaşi clasificare, de cel 

mai vechi în categoria respectivă; 
 dacă au aceeaşi vechime în categoria de clasificare, 

de cel mai în vârstă; 
b) dacă lipseşte unul dintre arbitri asistenţi, arbitrul va 

apela la arbitri calificaţi, prezenţi la terenul de joc şi va 
alege arbitri care nu au legături cu cele două echipe 
(neutri) sau oricare alţi arbitri; 

c) în absenţa oricărui arbitru la teren, jocul va fi condus 
de orice persoană pe care delegaţii celor două echipe o 
consideră capabilă să conducă jocul. În cazul în care 
echipele nu ajung la un acord jocul va fi arbitrat la 
centru de una din cele două persoane propuse de 
delegaţii echipelor, prin tragere la sorţi. Aceeaşi 
procedură se va utiliza şi pentru arbitri asistenţi. 

Art.25.3. Delegaţii ambelor echipe vor încheia un 
Proces Verbal la începutul jocului în care se va consemna 
acordul lor asupra persoanelor alese să înlocuiască arbitri 
delegaţi de comisia organizatoare, care nu s-au prezentat la joc. 

Art.25.4. Delegaţii echipelor sunt obligaţi să 
soluţioneze lipsa arbitrilor în cel mult 15 minute de la ora 
fixată pentru începerea jocului. 

Art.25.5. Echipele nu se vor putea prevala de lipsa 
arbitrilor delegaţi pentru a refuza disputarea jocului. Echipa 
care refuză să dispute jocul, conform procedurii stabilite de 
prezentul articol, va fi sancţionată potrivit prevederilor 
regulamentare. 
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Art.25.6. În cazul în care un joc nu se dispută, datorită 
terenului impracticabil sau alte cauze, dar jocul este 
reprogramat, de obicei cu aceeaşi brigadă de arbitri şi 
observator, aceştia sunt îndreptăţiţi să primească numai 
cheltuielile de transport nu şi baremul de arbitraj şi observare. 

Art.25.7. Dacă un joc nu se dispută din cauza neprezentării 
unei echipe, lipsa asistenţei medicale, teren neregulamentar sau alte 
cauze, iar jocul nu va mai fi reprogramat, urmând a fi omologat 
conform prevederilor regulamentului în astfel de situaţii, arbitrii 
jocului şi observatorul sunt îndreptăţiţi să primească atât baremul 
de arbitraj şi observare cât şi cheltuielile de transport. 

Art.25.8. Echipele care nu achită baremurile de arbitraj 
şi observare vor fi sancţionate conform prevederilor 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Art.26. La delegarea arbitrilor se va ţine cont ca aceştia 
să nu fie delegaţi la o echipă mai mult de trei ori acasă şi de trei 
ori în deplasare într-un tur sau retur şi, în niciun caz, la două 
jocuri consecutive ale aceleaşi echipe. 

Art.26.1. Echipele pot face recuzări la începutul turului 
sau returului, (arătând şi motivul), de maximum 2 arbitri şi 2 
arbitri asistenţi. 

Art.27 Arbitrul şi observatorul jocului sunt obligaţi să 
efectueze confruntarea ambelor echipe la începutul jocului, în 
prezenţa delegaţilor echipelor şi să consemneze în documentele 
oficiale (rapoartele de arbitraj şi de observare) neregulile 
constatate. Arbitrul nu va permite participarea la joc a 
jucătorilor găsiţi în neregulă cu ocazia confruntării. Tentativa 
de substituire trebuie consemnată de asemenea în raportul de 
arbitraj şi se sancţionează cu amendă conform prevederilor 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj, pentru fiecare 
jucător, la orice nivel. 

Art.27.1. În cazul în care există divergenţe privind 
identitatea jucătorului presupus a fi substituit, arbitrul va 
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proceda conform prevederilor Art.31 din prezentul 
regulament. 

Art.27.2. Delegaţii, oficialii, căpitanii de echipă şi 
jucătorii echipelor sunt obligaţi să execute necondiţionat toate 
dispoziţiile date de arbitru în legătură cu desfăşurarea 
regulamentară a jocului. 

Art.27.3. Nerespectarea dispoziţiilor date duce la 
oprirea jocului de către arbitru. Dacă, în termen de 3 minute de 
la oprirea jocului nu se iau măsuri regulamentare privind 
îndeplinirea dispoziţiilor date, arbitrul va fluiera sfârşitul 
jocului şi va părăsi terenul. 

Termenul de 3 minute se arată în mod vizibil, se anunţă 
căpitanului echipei în cauză şi se arată o singură dată pentru 
fiecare echipă în cursul unei partide. 

În cazul în care jocul va fi întrerupt în aceste condiţii, 
echipa vinovată va fi sancţionată conform prevederilor 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

 
 

OBSERVATORII OFICIALI 
 

Art.28. La jocurile din Liga a IV-a, Liga a V-a şi Liga a 
VI-a, dar la cerere şi la juniori, se vor delega observatori. Delegarea 
observatorilor este de competenţa Preşedintelui şi Secretarului 
General al A.J.F. sau a Resortului Observatori din cadrul C.J.A. 
Cluj, caz în care delegările vor fi înaintate Secretarului General al 
A.J.F. până Vineri, ora 12 pentru etapa următoare. Baremurile 
observatorilor se achită de echipa organizatoare înaintea începerii 
jocului sau în 30 de minute de la terminarea jocului şi pot fi 
indexate anual cu indicele de inflaţie. 

În cazul în care plata baremului se va face de către 
echipa organizatoare prin intermediul A.J.F. Cluj, aceasta va fi 
efectuată bilunar (în baza chitanţei depuse odată cu depunerea 
raportului de observare) prin card bancar. 
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Art.29. Listele nominale cu observatorii pentru Liga a 
IV-a, Liga a V-a, Liga a VI-a şi Cupa României (faza 
judeţeană/faza teritorială) se aprobă de către Comitetul 
Executiv al A.J.F. Cluj la începutul campionatului şi, în cazuri 
excepţionale, se completează în pauza dintre tur şi retur. La 
delegarea observatorilor se va ţine cont ca aceştia să nu fie 
delegaţi la o echipă mai mult de trei ori acasă şi de trei ori în 
deplasare într-un tur sau retur şi, în niciun caz, la doua jocuri 
consecutive ale aceleaşi echipe. 

Art.30. Resortul Observatori, din cadrul C.J.A. Cluj, va 
organiza şi verifica periodic pregătirea observatorilor, astfel ca 
aceştia să fie în temă cu toate modificările apărute la legile 
jocului. La încheierea jocului observatorul este obligat să 
comunice rezultatul Comisiei de Competiţii – dl. Eugen Hang, 
telefon 0728/174.736, şi să depună rapoartele de arbitraj şi 
observare în maxim 24 ore. Necomunicarea datelor duce la 
sancţionarea celor vinovaţi. 

Observatorul este dator să acorde arbitrilor maximum 
de asistenţă posibilă, în scopul ca aceştia să aibă condiţii 
normale pentru îndeplinirea atribuţiilor lor. 

La începutul şi sfârşitul jocului, observatorul este 
obligat să poarte discuţii cu brigada de arbitri privind jocul şi 
problemele de arbitraj apărute, iar la sfârşitului jocului să facă 
o analiză a arbitrajului prestat de brigada de arbitri, pe care o 
va consemna în raportul de observare. 

Art.31. Arbitrii şi observatorii delegaţi de A.J.F. Cluj la 
jocuri sunt obligaţi ca în cazul în care constată o substituire de 
jucători să solicite delegatului echipei în cauză să prezinte 
jucătorul pentru ca acesta să-şi treacă datele personale în 
raportul de arbitraj şi să semneze. 

În cazul în care se face contestaţie pentru substituire de 
jucători şi dacă jucătorul în cauză refuză să se prezinte în faţa 
arbitrului, să se legitimeze cu cartea de identitate sau alt 
document (paşaport sau certificat de naştere, în cazul 
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jucătorilor sub 14 ani), să semneze în raportul de arbitraj, să 
prezinte carnetul de legitimare, să fie fotografiat împreună cu 
arbitri, sau, dacă nu se prezintă pentru confruntare la prima 
şedinţă a comisiei competente de la disputarea jocului, 
jucătorul respectiv este considerat vinovat de substituire. În 
această situaţie, ca şi în cazul în care substituirea a fost 
dovedită cu prilejul judecării de către comisia competentă, 
echipa respectivă şi jucătorul vinovat vor fi sancţionaţi 
conform prevederilor regulamentare. 

 
 

COMISIA TEHNICĂ 
 

Art.32 Fiecare echipă din Liga a IV-a şi Campionatul 
Ligii a V-a, a VI-a şi juniori trebuie să aibă un antrenor 
(instructor) calificat, care să aibă cel puţin Licenţa C U.E.F.A., 
cu angajament de muncă validat şi avizat de Preşedintele 
Comisiei Tehnice a A.J.F. Cluj înainte de începerea 
campionatului. Aceştia sunt obligaţi să participe la şedinţele 
organizate lunar, în prima zi de Luni ora 18.00. Antrenorii 
(instructorii) trebuie să ia parte la toate acţiunile de selecţie 
organizate de Comisia Tehnică şi Comisia de Copii şi Juniori. 
 
 

CONDIŢII ORGANIZATORICE 
 

Art.33. Echipele din Liga a IV-a, Liga a V-a şi Liga a 
VI-a sunt obligate ca în incinta terenului să permită accesul 
numai următorilor: 

 2 conducători 
 2 antrenori 
 2 cadre medicale 
 2-6 oameni de ordine pe bază de tabel 
 2 brancardieri 
 4-8 copii de mingi 
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Toţi aceştia vor avea obligatoriu un ecuson distinct ca şi 
culoare pe piept şi/sau veste pentru recunoaşterea lor. Pe bancă 
vor sta conducătorii, antrenorii, cadrele medicale şi jucătorii de 
rezervă, în număr de 7. Arbitrul este obligat să controleze acest 
lucru şi să nu dea drumul la joc până când cele de mai sus nu 
sunt respectate. 

 
 

STATUTUL ŞI TRANSFERUL JUCĂTORILOR 
 

Art.34. Statutul jucătorilor 
Art.34.1. Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate sunt 

amatori sau profesionişti. 
Art.34.2. Un jucător este profesionist dacă are încheiat 

un contract scris cu un club şi este plătit mai mult decât 
cheltuielile ocazionate de pregătirea sa efectivă. Toţi ceilalţi 
jucători sunt consideraţi amatori. 

Art.35. Legitimarea, dreptul de joc şi transferul 
jucătorilor 

Art.35.1. Pentru a fi legitimaţi pentru prima dată 
jucătorii şi/sau jucătoarele trebuie: 

 să aibă vârsta minimă de 7 ani împliniţi; 
 să posede avizul medical eliberat de unitatea 

medico-sportivă competentă din care rezultă că este 
apt pentru practicarea fotbalului; 

 nu a mai fost legitimat anterior la nici un club afiliat 
la F.R.F., A.J.F. sau la altă federaţie/asociaţie 
naţională de fotbal. 

Art.35.2. Un jucător poate fi legitimat la un singur club 
în aceeaşi perioadă de timp. 

Art.35.3. Legitimarea pentru prima dată a unui jucător 
se poate efectua în tot cursul anului. 
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Art.35.4. Jucătorii amatori sau profesionişti au dreptul 
să participe la meciuri oficiale sau amicale pentru echipa unui 
club sau asociaţii sportive, dacă îndeplinesc, în mod cumulativ, 
următoarele condiţii: 
a). Sunt legitimaţi sau transferaţi regulamentar la clubul 
respectiv; prin legitimare se înţelege legitimarea pentru prima 
dată a unui jucător, legitimarea unui jucător asimilat ca nou 
legitimat sau legitimarea unui jucător căruia i-a expirat 
contractul cu fostul club înaintea terminării perioadei de 
transfer; 
b). au viza anuală aplicată pe carnetul de legitimare şi fişa 
personală, acordată de F.R.F./L.P.F./A.J.F., după caz, în funcţie 
de competenţa organizării competiţiei la care participă jucătorii 
în cauză; 
c). au aviz medical acordat de unitatea medico-sportivă 
competentă, înscris în carnetul de legitimare, prin care se atestă 
că jucătorul respectiv este apt să practice jocul de fotbal. Prin 
excepţie, se admite ca avizul medical să fie înscris într-un act 
medical separat, eliberat pentru jucătorul respectiv (un aviz 
medical acordat provizoriu, pe o perioadă mai mică de 6 luni, 
sau un aviz medical care se foloseşte în cazul în care jucătorul 
participă la joc pe baza cărţii de identitate); 
d). au un contract cu clubul la care se află legitimaţi, aflat în 
perioadă de valabilitate (numai jucătorii profesionişti); 
e). numai pentru jucătorii juniori, cartea de identitate sau 
paşaportul, în original, se prezintă arbitrului împreună cu 
carnetul de legitimare. 

Art.35.5. Într-un an competiţional un jucător se poate 
legitima sau transfera la maxim trei cluburi. În timpul acestei 
perioade jucătorul are dreptul să joace în meciuri oficiale 
pentru numai două cluburi.  
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Art.35.6. Toţi jucătorii declaraţi liberi de către comisia 
abilitată a A.J.F. Cluj pot fi legitimaţi în tot cursul anului, de la 
data declarării ca jucători liberi, cu excepţia ultimelor 6 etape 
din programul competiţional. 

Art.35.7. Pentru transferul jucătorilor la alte cluburi 
sunt fixate două perioade de transferări în decursul unui an 
competiţional: 

 În perioada de vară, de regulă lunile iunie-august, 
timp de cca. 12 săptămâni; 

 În perioada de iarnă, de regulă lunile  
ianuarie-februarie, timp de cca. 4 săptămâni. 

Art.35.8. Efectuarea cu rea-credinţă a unor modificări, 
corecturi, adaosuri, ştersături în cererile şi carnetele de 
legitimare, în acordurile de transfer, contractele de muncă, 
convenţii civile, în actele adiţionale la acestea, precum şi în alte 
documente oficiale, instigarea unui jucător de a rezilia 
contractul încheiat cu clubul sau în scopul facilitării legitimării 
jucătorului la un alt club, se sancţionează astfel: 

a) Jucătorii: cu suspendare de 3-6 etape şi plata 
unei penalităţi sportive de 300 lei; 

b) Oficiali ai clubului: cu penalitate sportivă de 
600 lei. 

Art.35.9. Semnarea de către jucător a două sau mai 
multor cereri de legitimare se sancţionează cu suspendare de 3-
6 etape şi penalitate sportivă de 300 lei. 

Art.36. Compensaţia de formare 
Art.36.1. Compensaţiile sunt sumele de bani datorate de 

noul club fostului club pentru recuperarea parţială a 
cheltuielilor efectuate cu un jucător de fostul club. 
Compensaţia de formare este o sumă forfetară ce compensează 
cheltuielile efectuate de fostul club pentru selecţia şi pregătirea 
unui jucător amator în vederea practicării jocului de fotbal. 
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Art.36.2. Compensaţia de formare se plăteşte de către 
clubul cu care un jucător amator în vârstă de până la 23 de ani a 
încheiat un contract de muncă sau convenţie civilă, schimbându-şi 
astfel statutul în profesionist, sau ori de câte ori jucătorul se 
legitimează/transferă la un alt club de categorie superioară. 

Art.36.3. Pentru a încheia primul contract cu un alt club, 
jucătorul amator nu are nevoie de acordul clubului la care a fost 
legitimat. Clubul care a încheiat contractul cu jucătorul respectiv 
este obligat să înştiinţeze, în scris, fostul club al jucătorului. 

Art.36.4. Dreptul la compensaţia de formare subzistă 
timp de un an de la data la care jucătorul şi-a schimbat statutul 
în profesionist, cu excepţia situaţiei în care jucătorul s-a 
transferat ca amator la clubul la care şi-a schimbat statutul, caz 
în care termenul este de trei ani. 

Art.36.5. Compensaţia de formare are un cuantum fix, 
stabilit în funcţie de categoria competiţională a noului club, 
conform celor stabilite în R.S.T.J.F. al F.R.F. ediţia în vigoare. 

 
 

SANCŢIUNI 
 

Art.37. Cluburile răspund în mod solidar de penalităţile 
aplicate jucătorilor, oficialilor sau altor persoane care le 
reprezintă, în cazul neplăţii integrale sau la termen de către cei 
în cauză. Până la plata penalităţilor aplicate, jucătorii nu pot 
participa la jocurile oficiale, iar echipele nu vor fi programate 
în competiţii oficiale, în această situaţie echipele lor fiind 
considerate, prin analogie, ca neprezentate la jocurile 
respective si cu consecinţele prevăzute de prezentul regulament 
şi Regulamentul Disciplinar al A.J.F. Cluj. Instanţele 
disciplinare au competenţa să aplice sancţiuni pentru abaterile 
comise si să dispună măsuri care să garanteze executarea lor, 
precum şi prevenirea săvârşirii de noi asemenea abateri. 



 
A.J.F. – STATUTE ŞI REGULAMENTE 

33 

Art.38. Neprezentarea antrenorilor (instructorilor) la 
şedinţele lunare susţinute de Comisia Tehnică se sancţionează 
astfel: 

 pentru prima neprezentare amenda este de 10 lei; 
 pentru a doua a neprezentare amendă de 20 lei şi 

două etape suspendare; 
 pentru a treia neprezentare amendă de 50 lei şi două 

etape suspendare. 

Art.38.1. Neprezentarea delegaţilor la şedinţele bilunare 
organizate de Comisia de Competiţii se sancţionează astfel: 

 pentru prima neprezentare la şedinţă se acordă 
avertisment; 

 pentru a doua neprezentare la şedinţă amendă de 50 
lei şi în continuare pentru fiecare absenţă se va 
achita o amendă de 50 lei. 

 
 

SANCŢIUNI APLICATE CLUBURILOR ŞI 
ASOCIAŢIILOR 

 
Art.39. Sancţiuni privind măsurile organizatorice 
Art.39.1. Neluarea de către echipa organizatoare, în 

termenul prevăzut de regulament, de măsuri pentru aducerea 
terenului de joc în stare regulamentară, fapt ce a condus la 
nedisputarea jocului sau întreruperea acestuia, se sancţionează 
cu pierderea jocului cu 3-0 şi amendă conform Regulamentului 
Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Art.39.2. Schimbarea neautorizată a terenului de joc, a 
datei şi orei de disputare a jocului de către echipa organizatoare 
se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0 şi amendă conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 
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Art.40. Sancţiuni pentru neprezentare la jocuri 
Art.40.1. Neprezentarea echipei de Juniori A1 a 

echipelor din Liga a IV-a (excepţie cazurile de forţă majoră) se 
sancţionează astfel: 

 Neprezentarea pentru prima oară se sancţionează 
cu pierderea jocului cu 3-0 şi amendă conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj; 

 Neprezentarea a doua oară în aceeaşi ediţie de 
campionat se sancţionează cu pierderea jocului cu 
3-0, depunctarea echipei de seniori cu 3 (trei) 
puncte în clasament şi amendă conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj; 

 Neprezentare pentru a treia oară în aceeaşi ediţie de 
campionat se sancţionează cu pierderea jocului cu 
3-0, depunctarea echipei de seniori cu 6 (şase) 
puncte în clasament şi amendă conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj; 

 Neprezentarea pentru a patra oară în aceeaşi ediţie 
de campionat se sancţionează cu excluderea din 
campionat atât a echipei de juniori, cât şi a celei de 
seniori. 

Art.40.2. Neprezentarea echipelor de juniori şi copii, 
altele decât cele de Juniori A1 ale echipelor din Liga a IV-a, 
indiferent de categoria de vârstă, (excepţie cazurile de forţă 
majoră) se sancţionează astfel:  

 Neprezentarea pentru prima oară se sancţionează cu 
pierderea jocului cu 3-0 şi amendă conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj; 

 Neprezentarea pentru a doua oară în aceeaşi ediţie de 
campionat se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0 şi 
amendă conform Regulamentului Disciplinar al A.J.F. 
Cluj; 

 Neprezentarea pentru a treia oară în aceeaşi ediţie de 
campionat se sancţionează cu excluderea din campionat. 
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Art.40.3. Neprezentarea la un joc a echipelor de seniori 
participante în competiţiile organizate de A.J.F. Cluj se 
sancţionează astfel: 

 echipele din Liga a IV-a cu pierderea jocului cu 3-0 şi 
amendă conform Regulamentului Disciplinar al A.J.F. 
Cluj; 

 echipele din Campionatul Ligii a V-a şi a VI-a cu 
pierderea jocului cu 3-0 şi amendă conform 
Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Pentru a doua neprezentare atât echipele din Liga a IV-a, 
cât şi cele din Campionatul Ligii a V-a şi a VI-a vor fi excluse 
din campionat şi, după caz, retrogradate într-o categorie 
inferioară în campionatul următor. 

Art.40.4. Neprezentarea echipelor la „Cupa României" 
se sancţionează astfel: pierderea jocului cu 3-0 şi amendă 
conform Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Art. 40.5. În cazul neprezentării la joc din motive 
obiective, justificate cu documente scrise, comisiile abilitate 
ale A.J.F. Cluj pot decide rejucarea partidei, iar cheltuielile 
ocazionate de acest fapt vor fi suportate de către echipa care nu 
s-a prezentat la joc, care va fi totodată şi sancţionată cu 
avertisment conform Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Art.40.6. Penalizările financiare pentru neprezentarea la 
jocuri, în caz de neplată se reportează de la un an competiţional 
la altul. 

Art.41. Refuzul de a pune la dispoziţia oficialilor 
jocului date despre jucătorii contestaţi, precum şi refuzul de a 
lua la cunoştinţă prin semnătură despre cele consemnate în 
raportul de arbitraj de către arbitru se sancţionează cu 
suspendarea vinovaţilor pentru o lună competiţională şi 
amendă conform Regulamentului Disciplinar al A.J.F. Cluj. 

Toate sancţiunile disciplinare din prezentul regulament 
sunt minime. 
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Nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea, 
cunoaşterea insuficientă sau interpretarea eronată a normelor 
de disciplină, pentru a fi exonerat de răspundere si sancţiune. 

 
 

RECOMPENSE 
 

Art.42. A.J.F. Cluj prin Comitetul Executiv va proceda 
la sfârşitul fiecărei ediţii de campionat la premierea echipelor 
campioane judeţene, pe categorii, a celor clasate pe locurile 2 şi 
3, pe câştigătoarea Cupei României, (faza judeţeană), a 
golgheterilor, a celui mai bun portar şi a echipei cea mai Fair-
play - din Liga a IV-a sau Liga aV-a - de la sfârşitul ediţiei. 
Sectorul economic, din cadrul A.J.F. Cluj, va achita drepturile 
salariaţilor cu care are încheiate raporturi de muncă; va acorda 
prime aprobate de Comitetul Executiv, persoanelor ce au 
contribuit la buna desfăşurare a activităţii: va asigura 
cheltuielile de protocol precum şi procurarea rechizitelor şi 
materialelor consumabile pentru fiecare resort. Toate 
prevederile financiare vor fi aliniate la ultimele normative 
financiare în vigoare. 

 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 

Art.43. Cu excepţia prevederilor prezentului regulament, 
în toate celelalte cazuri se vor aplica numai cele prevăzute în 
R.O.A.F. al F.R.F. ediţia în vigoare, precum şi hotărârile şi 
deciziile Comitetului Executiv al A.J.F. Cluj. 

În condiţiile în care legile în vigoare se schimbă, Comitetul 
Executiv al A. J.F. îşi rezervă dreptul de a face modificările care se 
impun. Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa 
Comitetului Executiv al A.J.F din data de 22.03.2013 şi intră în 
vigoare cu această dată. 

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament se 
abrogă vechiul regulament din ediţia anterioară. 
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ANEXA 1 
 
 

Model de PALETĂ INDICATOARE 
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ANEXA 2 
 
 

Terenul de joc 
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ANEXA 3 
 
 

Dimensiunile steagurilor 
de la colţurile terenului de joc şi din dreptul liniei de mijloc 
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ANEXA 4 
 
 
 A – Suprafaţa tehnică 
 B – Banca de rezervă a fiecărei echipe 
 

 



 
A.J.F. – STATUTE ŞI REGULAMENTE 

41 

ANEXA 5 
 
 

Numărul de pe tricou 
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ANEXA 6 
 

Dimensiunile steguleţelor pentru arbitrii asistenţi 
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NOTE 
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NOTE 


