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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
PENTRU OBȚINEREA CALITĂȚII DE OBSERVATORI DE JOC ȘI DE ARBITRI 

 

1. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița organizează concurs pentru un număr de 

10 de posturi de observatori de joc și de arbitri pentru jocurile oficiale desfășurate 

la nivelul competițiilor Liga 4, Liga 5, Liga 6, Cupa României faza județeană și alte 

competiții organizate de AJF Dâmbovița.  

2. Se pot înscrie la concurs persoanele cu vârsta cuprinsă între 38 - 65 ani: 

• Fosti jucători internaționali; 

• Fosti jucători divizionari (Liga 1 minim 3 ani, Liga 2 minim 5 ani, Liga 3 minim 8 

ani); 

• Fosti jucători in Ligile 1, 2 sau 3, absolvenți ai unor facultăți de educație fizică și 

sport cu specializarea fotbal, sau care au absolvit cursurile Scolii de Antrenori; 

• Antrenori, conducatori de club cu vechime de cel putin 15 ani și care depun 

acte doveditoare în acest sens; 

• Persoane ce dețin funcții în cadrul Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița; 

• Membrii Comisiilor din cadrul Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița; 

• Fosti arbitri internationali sau care au activat la nivelul Ligilor 1, 2, 3 sau 4; 

3. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: 

a. Copie xerox după cartea de identitate; 

b. Copie xerox după Diploma de Bacalaureat; 

c. C.V. – ul care trebuie să contină activitatea fotbalistică a candidatilor, asumat 

prin semnătură pe fiecare pagină; 

d. Cerere tip adresată conducerii A.J.F.Dâmbovița; 

e. Cazier judiciar; 

f. Certificat medical din care sa reiasă ca sunt apți fizic si mental. 

4. Candidații eligibili au la dispoziție următorul calendar: 

• 11 – 23 februarie – depunerea dosarelor la Secretariatul General al AJF 

Dâmbovița 

• 24 februarie – afișarea listei candididaților admiși pentru proba scrisă 

• 26 februarie – examen scris 

• 1 martie – afișarea rezultatelor la proba scrisă 

• 3 martie – afișarea rezultatelor finale 

• Contestatiile cu privire la nota obtinuta la examenul de promovare in Lotul 

Judetean de Observatori se depun in timp de 24 de ore de la ora afișării 

rezultatelor. 
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5. Examinarea teoretică a candidaților va avea loc în data de vineri 26 februarie 2021, 

ora 17.00, la Sala de sport a Școlii Gimnaziale “Paul Bănică” – fostă nr. 11 din 

Târgoviște, strada Moldovei, nr. 3. 

6. PERSOANELE CARE DEȚIN DEJA CALITATEA DE OBSERVATOR DE JOC ȘI DE ARBITRI 

ÎN CADRUL AJF DB VOR PARTICIPA LA UN TEST DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR, 

CE VA AVEA LOC LA ACEEAȘI DATĂ ȘI ÎN ACEEAȘI SALĂ MENȚIONATE LA PUNCTUL 5 

DIN PREZENTUL REGULAMENT. ÎN ACEST SENS, VOR DEPUNE LA SEDIUL A.J.F. O 

CERERE DE PARTICIPARE. 

7. Consursul, respectiv testarea, va consta într-un test grilă care va conține un număr de 

20 de întrebări, fiecare cu trei variante de răspuns, dintre care una este corectă. 

Durata concursului/testării este de 60 de minute.  

8. Nota minimă pentru obținerea calității de observator, este 7.00 

9. Pentru observatorii în activitate, nota minimă pentru promovarea testului,  este de 

asemenea 7.00 

10. Persoanele care au mai îndeplinit rolul de observator în cadrul AJF Dâmbovița, dar au 

lipsit din activitate în ultimul sezon competitional disputat, se vor înscrie la concursul 

de admitere în corpul de observatori. Aceștia vor fi încadrați în loturi în funcție de 

îndeplinirea criteriilor din prezentul regulament și din Regulamentul privind 

activitatea observatorilor oficiali din cadrul AJF Dâmbovița. 

11. Vor face parte din Lotul 1 persoanele care dețin deja calitatea de observator și care 

vor obține minim nota 8.50 la testul de verificare a cunoștințelor. Acestora li se vor 

adăuga observatorii divizionari, dar și persoanele care dețin de drept această calitate. 

12. Prin excepție, cu aprobarea Comitetului Executiv, pot face parte din Lotul 1 și 

observatorii noi care obțin nota 10 (zece) la concursul de admitere în corpul de 

observatori județeni. 

13. Bibliografie: 

a. Statutul AJF Dâmbovița 

b. Legile Jocului I.F.A.B. 2020-2021 

c. R.O.A.F. AJF Dâmbovița 2021 

d. Regulamentul privind activitatea observatorilor oficiali din cadrul A.J.F. 

Dâmbovița 2021 

14. Toate variantele documentelor utilizate pentru formularea subiectelor 

examinării/testării sunt cele disponibile pe site-ul oficial al Asociației Județene de 

Fotbal Dâmbovița www.frf-ajf.ro/dambovita la secțiunea “informații utile”. 

15. Înaintea examinării candidaților și în prezența acestora, Comisia de Examinare care 

va fi desemnată de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița va extrage o variantă de  
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examen din cele două propuse și sigilate în prealabil. Aceeași variantă va fi valabilă și 

pentru testarea persoanelor prevăzute la art. 6 din prezentul regulament.  

16. Posturile de observatori de joc și de arbitri vor fi ocupate de primii 10 de candidați, în 

conformitate cu punctajul obținut la testul grilă. În situația în care vor exista candidați 

care vor obține un punctaj egal cu ultimul candidat admis, locurile vor fi suplimentate 

corespunzător cu numărul candidaților care au obținut punctajul necesar promovării. 

17. Rezultatele examinării vor fi publicate pe www.frf-ajf.ro/dambovita  

18. Calitatea de observator de joc și de arbitri va fi acordată pentru o perioadă de 2 ani 

competiționali. Aceștia pot promova în lotul superior și retrograda în lotul inferior în 

funcție de activitatea pe care o desfășoară și de aportul pe care îl aduc. Analiza 

activității acestora va fi făcută anual de o comisie special desemnată de președintele 

AJF Dâmbovița. 

19. Pentru buna desfășurare a examenului, candidaților le este interzisă utilizarea 

mijloacelor de telecomunicație (telefoane mobile, tablete, sau alte aparate de acest 

gen). Candidații care nu respectă această prevedere vor fi excluși din examen și 

lucrarea acestora va fi anulată. 

http://www.frf-ajf.ro/dambovita

