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________________________________________________________ 

 

REGULAMENT DE EVALUARE ȘI CERTIFICARE  

ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII ÎN 

CAMPIONATUL JUDEȚEAN LIGA 4 – DÂMBOVIȚA 

 

Art. 1 În conformitate cu art. 38 din Regulamentul de Organizare a Activității 

Fotbalistice al AJF Dâmbovița, Comitetul Executiv adoptă prezentul regulament; 

Art. 2 Prezentul regulament se aplică cluburilor affiliate la AJF Dâmbovița în 

vederea participării la Campionatul județean Liga 4. 

Art. 3 Față de calificarea pe baza meritului sportiv, începând din sezonul 

2021/2022, participarea unui club în campionatul Liga 4  în cadrul AJF 

Dâmbovița va depinde și de alte criterii stabilite în cadrul procedurii de 

licențiere: criterii sportive, de infrastructură, administrative, juridice și 

financiare; 

Art. 4 Obiectivele prezentului regulament sunt: 

a) Îmbunătățirea continuă a standardelor minime privitoare la activitatea 

fotbalistică din județul Dâmbovița; 

b) Acordarea unei atenții prioritare tinerilor care practică activitatea 

fotbalistică; 

c) Asigurarea unui nivel adecvat de organizare la nivelul cluburilor de Liga 4 

d) Adaptarea infrastructurii sportive și sporirea siguranței pentru oficialii 

participanți la jocurile de fotbal; 

e) Acordarea importanței cuvenite și achitarea la timp a angajamentelor 

financiare către angajați, autorități și alte cluburi. 

Art. 5 Condițiile minime pentru ca un club să poată primi licența pentru Liga 4, 

sunt următoarele: 

a) Terenul - va avea următoarele dimensiuni: lungime 95 - 105 metri, iar 

lățimea 60 - 68 metri. Dacă din motive constructive ale terenului 
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dimensiunile de mai sus nu pot fi respectate, se pot admite următoarele 

dimensiuni: lungime 90 - 105 metri, lățime 54 - 68 metri; 

b) Porțile de joc - trebuie să fie  de culoare albă, stâlpii şi barele porţilor 

trebuie să fie de formă rotundă sau eliptică şi să aibă lungimea între stâlpi 

de 7,32 m, iar înălţimea de la sol la bara transversală de 2,44 m; 

c) Marcajul terenului - corespunzător „Legilor jocului”, cu materiale 

adecvate și fără să prezinte pericol pentru jucători (maxim 12 cm. 

grosimea linilor) 

d) Steaguri de colț - regulamentare, înălțime minimă de 1,5 metri; 

e) Gard împrejmuitor - înălțimea minimă de 1,5 metri. Distanța de la gard 

la linia de margine va fi de minim 2 metri, iar de la gard la linia de poartă 

va fi de minim 3 metri. 

f) Protecție de la cabine la terenul de joc – tunel de protecție acolo unde 

este posibil, sau traseu complet izolat de public, astfel încât să asigure 

siguranța și securitatea jucătorilor, arbitrilor și oficialilor; 

g) Vestiare - obligatoriu trei : 1 vestiar pentru echipa gazdă, respectiv 1 

vestiar pentru echipa oaspete și 1 vestiar pentru arbitri, având asigurate 

condiții de igienă  (grup sanitar, energie electrică și minim apă rece); 

h) Bănci de rezervă – acoperite - pentru minim 10 persoane; 

i) Antrenor – posesor de minim Licența C UEFA; 

j) Situația financiară a echipei - fără penalități restante din ediția 

anterioară de campionat.  

k) Echipă de juniori U19.  

l) Clubul trebuie să obţină personalitate juridică și CERTIFICAT DE 

IDENTITATE SPORTIVĂ eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului; 

Art. 6 Începând din sezonul 2021/2022, echipele sunt obligate să aibă în teren 

pe toată durata jocului doi jucători U21. Dacă unul dintre aceștia, sau ambii, 

sunt eliminați din teren (cartonaș roșu), echipa în cauză nu este obligată să 

introducă în teren un alt jucător care sa indeplineasca conditiile respective, în 

acel joc. 

Art. 7 Clubul trebuie să aibă un stadion pe care să se poată desfăşura meciurile 

din organizare proprie și care să îndeplinească condiţiile menționate în 

prezentul regulament; 

Art. 8 Dacă nu este proprietarul stadionului, trebuie să facă dovada încheierii 

unui contract scris cu proprietarul sau cu titularul dreptului de folosinţă al 

stadionului pe care îl va folosi, care să fie valabil pe toată durata sezonului 

competițional.  

http://ajfalba.ro/attachments/150_penalitati_2011.pdf
http://ajfalba.ro/attachments/150_penalitati_2011.pdf
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Art. 9 Dacă până cu 30 de zile înainte de începerea oficială a competiției un  club 

nu poate îndeplini cumulativ condițiile  de la Art. 5 și Art. 7, acesta NU va primi 

licența pentru a evolua în Liga 4 și va putea să evolueze într-o ligă inferioară, 

conform prevederilor regulamentelor în vigoare; 

Art. 10 Dosarul de Licențiere se va depune va avea următorul conținut: 

a) cerere pentru obţinerea licenţei, 
b) certificat de identitate sportivă eliberat de M.T.S., 
c) copia actului de proprietate / concesiune / închiriere/drept de uilizare a 

bazei sportive, 
d) chitanța cu dovada plății taxei de evaluare și eliberare a certificatului de 

licențiere; 
e) contractul sau înţelegere scrisă cu un antrenor calificat pentru echipa de 

seniori, 
- copia documentul de calificare – cel puţin „Diploma UEFA – C”, 
- copie CI / BI, 
- una fotografie tip buletin, 

f) delegatul oficial 
- copie CI / BI, 
- o fotografie tip buletin, 

 
Art. 11 Toate cluburile care depun documentația de licențiere, în urma analizei 
și a omologării terenurilor, dacă îndeplinesc condițiile din prezentul 
regulament, vor primi un CERTIFICAT DE LICENȚIERE pentru a evolua în Liga 4 
în următorul sezon. 
 
Art. 12 În vederea soluționării cererii, clubul va achita suma nerambursabilă de 
200 lei către AJF Dâmbovița; 
 
Art. 13 Regulamentul se referă și la echipele din Liga 5 care doresc să 
promoveze la Liga 4, dar și la echipele din Liga 3 care retrogradează și solicită 
înscrierea în competiția Liga 4;  
 
Art. 14 În cazul în care clubul al cărei echipă obține prin merit sportiv 
promovarea în Liga 4 și nu obține în timp util Certificatul de licențiere, nu se va 
putea înscrie în Campionatul Județean Liga 4, acest drept revenind următoarei 
clasate care a depus documentația și a obținut Certificatul de licențiere; 
 
Art. 15 Comisia de Licențiere va fi numită prin Decizie de către președintele AJF 
Dâmbovița; 
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Art. 16 Hotărârile Comisiei de Licențiere pot fi atacate la Comisia de Apel a AJF 
Dâmbovița.  
 
Art. 17 Cererea este prevăzută în Anexă la prezentului regulament; 
 
Art. 18 Prezentul regulament intră în vigoare astăzi 13.04.2021, data adoptării 

acestuia de către Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal 

Dâmbovița; 
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ANEXA 

Antetul clubului 
                                                                                  Nr. Inregistrare _____________ 
                                                   
Către: Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița - Sistemul Județean de 
Evaluare și Certificare a Cluburilor de Liga a 4-a si Liga a 5-a în vederea 
îndeplinirii condițiilor minime de participare la Campionatul Județean Liga 4 
 

Cerere de acordare a certificatului de evaluare 
 
Prin prezenta, vă solicităm să acordaţi certificatul de evaluare a condițiilor 
minime de participare la Campionatul Județean Liga a 4-a în sezonul 
__________________ clubului ______________________________________. 
 
Vă înaintăm alăturat documentaţia de evaluare și certificare, întocmită în 
conformitate cu Regulamentul de evaluare și certificare în vederea participării 
în campionatul județean liga 4 – Dâmbovița. 
 
Menţionăm că am achitat suma de 300 lei, reprezentând taxa pentru 
formularea prezentei cereri. 
 
Persoana desemnată ca Responsabil pentru obţinerea certificatului de 
participare la Campionatul Național Liga a 4-a este doamna/domnul 
_______________________________________________________________ . 
 
Confirmăm prin prezenta că, pentru asigurarea corespondenţei pe parcursul 
procesului de evaluare/certificare, datele de contact ale clubului nostru sunt:  
 
adresa poştală ___________________________________________________  

telefon _________________________________________________________ 

telefon mobil al Responsabilului pentru obținerea certificatului ____________ 

fax ____________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________ 

Locul şi data: 
Reprezentant legal, 
Numele şi prenumele  
Semnătura 
Ştampila 


