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

Sesiunea - Februarie 2023 
 

1. Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița organizează concurs pentru completarea 

numărului 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 35 - 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 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 adresată conducerii A.J.F.Dâmbovița; 

e. Cazier judiciar valabil; 

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

4. Candidații eligibili au la dispoziție următorul calendar: 

• 1 – 17 februarie – depunerea dosarelor la Secretariatul General al AJF 

Dâmbovița, sau prin email la ajfdambovita@yahoo.com 

• 18 februarie – examen 

• 20 februarie – afișarea rezultatelor  

• 22 februarie – afișarea rezultatelor finale 

• Contestatiile cu privire la nota obtinuta 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 sâmbătă 18 februarie 2023, 

ora 10.00, la o locație pe care o vom anunța ulterior. 

6. Consursul 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 și rezolvarea unor 

subiecte de tip sinteză. Durata concursului/testării este de 90 de minute.  

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

8. Bibliografie: 

a. Statutul AJF Dâmbovița; 

b. Legile Jocului I.F.A.B. 2022-2023; 

c. R.O.A.F. AJF Dâmbovița 2021; 

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

Dâmbovița 2021; 

e. Legea nr. 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia 

competițiilor și evenimentelor sportive; 

f. Regulamentul Disciplinar al AJF Dâmbovița. 

g. Codul de Etică al AJF Dâmbovița 

9. 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”. 

10. 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  

examen din cele două propuse și sigilate în prealabil.  

11. Posturile de observatori de joc și de arbitri vor fi ocupate de condidații care vor obține 

nota minimă 7.00 

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

13. 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. 
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