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REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

LIGA 4 - EDIȚIA 2021/2022 

 
1. SCOPUL 

Să asigure desfăşurarea în bune condiţii şi în mod regulat și reglementat a campionatului, 
dar şi ridicarea nivelului calitativ al jocurilor în spiritul sportivităţii şi a respectării 
Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) elaborat de AJF Dâmbovița. 

 

2. DEFINIȚIE 

LIGA 4  - reprezintă primul eșalon al campionatului de județean de fotbal și al patrulea 
eșalon în sistemul competițional fotbalistic din România.  

 

3. DENUMIRE 

În ediția actuală, 2021/22, denumirea oficială a competiției este LIGA 4. 

4. ORGANIZATOR ȘI ÎNSEMNE OFICIALE 

Competiția este organizată de Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița și are propria siglă, 
prezentată în anexa la prezentul regulament. 

 

5. ORGANIZAREA CAMPIONATULUI 

5.1  În Campionatul Liga 4 organizat de A.J.F. Dâmbovița participă un număr de 17 de 
echipe, care și-au câștigat dreptul pe principiul meritului sportiv și sunt înscrise din 
oficiu, pe baza clasamentelor finale ale campionatului ediţiei precedente disputate, sau 
ca urmare a promovării de la Campionatul Județean - Liga 5, organizat de A.J.F. 
Dâmbovița sau a retrogradării din eşalonul superior – Liga 3, organizat de F.R.F. și 
care au îndeplinit condițiile de licențiere. 
 

5.2  Comitetul Executiv al AJF Dâmbovița, la propunerea Comisiei de Competiții, a aprobat 
prezentul regulament. Comisia de Competiții din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal 
Dâmbovița are competenţa de a gestiona toate competițiile, întocmind programul 
competiţional, ţinând seama de programul competiţional stabilit la nivelul F.R.F., 
stabilind sistemul de promovare şi retrogradare, pe categorii, cu respectarea 
prevederilor din R.O.A.F. 

 
  
 

5.3  Pentru a participa în campionatul Liga 4, cluburile sunt obligate: 

• Să participe și cu o echipă de juniori în campionatul județean - Juniori A1, 
organizat în perioada MARTIE – IUNIE 2022.  

• Să dispună de un teren omologat de A.J.F. Dâmbovița pentru această categorie, 

• Să dețină Certificat de Identitate Sportivă eliberat de Ministerul Tineretului și 
Sportului, 

• să aibă un antrenor/instructor posesor de minim Licența C - UEFA, 

http://www.ajfalba.ro/liga-iv-2019-2020
http://www.ajfalba.ro/liga-iv-2019-2020
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• să depună toate formularele solicitate de forul organizator în termenul prevăzut, 
înainte de începerea competiției și să achite la A.J.F. Dâmbovița taxele/penalităţile 
restante din ediţia precedentă de campionat, 

• să dețină ID-uri eliberate de AJF Dâmbovița, atât pentru antrenor, cât și pentru 
delegat. 

 

6. SISTEMUL COMPETIȚIONAL 

6.1 Sezonul se va desfășura în sistem campionat, jucându-se fiecare cu fiecare, tur-retur, 
pe parcursul a 34 de etape, cu împerecherea făcută în urma tragerii la sorți, după tabela 
Berger. 

 
6.2 Sistemul de atribuire al punctelor 

• joc câştigat - 3 puncte;  

• joc egal      -  1 punct;  

• joc pierdut  -  0 puncte.  
a) Rezultatele jocurilor vor fi omologate de Comisia de Disciplină și Etică în şedinţele 

stabilite după fiecare etapă. 
b) Jocurile la care există contestaţii vor fi omologate, odată cu soluţionarea acestora, 

printr-o hotărâre de către Comisia de Disciplină. Acestea pot fi atacate cu recurs în 
termenul legal prevăzut de ROAF la Comisia de Apel. 

 
6.3 Criterii de departajare 

 
6.3.1 În caz de egalitate la puncte în clasamentul final al sezonului regular/play-off-

ului/play-out-ului, echipele vor fi departajate, în ordine, pe baza următoarelor 
criterii: 

a) rezultatele directe  
b) golaverajul general;  
c) numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din etapa competiției în care 

se face departajarea. 
 

6.3.2 Dacă și după aplicarea acestor criterii egalitatea persistă, se va lua în calcul 
clasamentul fair play, astfel:  

a) se acordă câte 1 punct pentru fiecare cartonaș galben primit,  
b) 3 puncte pentru un cartonaș roșu primit prin cumul de avertismente și  
c) 4 puncte pentru un cartonaș roșu primit direct.  

Echipa cu cele mai puține puncte va fi desemnată câștigătoare. Cartonașele luate 
în calcul vor fi cele din etapa respectivă.  

6.3.3 În caz de egalitate și după acest criteriu echipele vor disputa un joc de baraj.  
 

6.3.4 Notă: Jocuri directe – Se iau în considerare doar jocurile din etapa competiției în 
care este necesară departajarea. 

 
6.3.5 La întâlnirile de baraj, în manşă dublă, dacă, după disputarea celor două meciuri, 

egalitatea se menţine, se califică echipa care a marcat mai multe goluri în 
deplasare. Dacă ambele echipe au marcat același număr de goluri în deplasare, 
se dispută două reprize de prelungiri de câte 15 minute. În caz de prelungiri în 
retur, în prelungiri nu contează decât numărul golurilor marcate, nu și al golurilor 
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marcate în deplasare. Dacă şi după prelungiri egalitatea se menţine, echipa 
calificată se va stabili prin executarea loviturilor de departajare. 

 
6.4 Datele de disputare a etapelor 

a) Jocurile se vor desfășura de regulă în zilele de sâmbătă, de la ora 11:00.  
b) Jocurile etapelor intermediare vor fi programate în zilele de marți, dupa-

amiaza, la orele prevăzute în R.O.A.F., în funcție de luna desfășurării 
jocurilor. 

c) La propunerea Comisiei de Competiţii din cadrul AJF Dâmbovița, din motive 
întemeiate sau la solicitarea scrisă a echipelor, conform R.O.A.F., un joc se 
poate reprograma, sau programa la altă oră, dacă solicitatea este întemeiată 
și respectă prevederile regulamentare.  

d) Pentru sezonul 2021/2022, datele de disputare vor fi stabilite de către 
Comitetul Executiv, înainte de începerea turului, respectiv înainte de 
începerea returului. 

 
6.5  SISTEMUL DE PROMOVARE – RETROGRADARE 

6.5.1 Echipa clasată pe locul 1 la finalul camionatului, primește titlul CAMPIOANĂ 
JUDEȚEANĂ și va reprezenta județul la barajul pentru promovarea în Liga 3. 

6.5.2 PROMOVARE: Echipa clasată pe locul 1 la finalul camionatului va reprezenta 

județul la barajul pentru promovarea în Liga 3. 

6.5.3 RETROGRADARE: VARIANTA 1 - Dacă echipa campioană județeană 
promovează și: 
A. Nicio echipă dâmbovițeană din Liga 3 nu retrogradează, vor retrograda 

direct echipele clasate pe locurile 15-17 
B. O echipă dâmbovițeană din Liga 3 retrogradează, vor retrograda direct 

echipele clasate pe locurile 14-17 
C. Ambele echipe dâmbovițene din Liga 3 retrogradează, vor retrograda direct 

echipele clasate pe locurile 13-17 
6.5.4 RETROGRADARE – VARIANTA 2 - Dacă echipa campioană județeană NU 

promovează și: 
A. Nicio echipă dâmbovițeană din Liga 3 nu retrogradează, vor retrograda 

echipele clasate pe locurile 14-17 
B. O echipă dâmbovițeană din Liga 3 retrogradează vor retrograda echipele 

clasate pe locurile 13-17 
C. Ambele echipe dâmbovițene din Liga 3  retrogradează vor retrograda 

echipele clasate pe locurile 12-17 
 

6.5.5. PROMOVARE DIN LIGA INFERIOARĂ: Din Liga 5 vor promova în Liga 4 un 
număr de echipe stabilit prin Regulamentul de desfășurare al Campionatului Județean – 
Liga 5 ediția 2021/2022, aprobat de Comitetul Executiv al AJF Dâmbovița, înainte de 
începerea campionatului. 
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7. ORGANIZAREA JOCURILOR 

7.1 Organizarea jocurilor se va face cu respectarea întocmai a protocolului medical și 
a prevederilor legale în vigoare la momentul fiecărei etape, în funcție de evoluția 
contextului pandemic și a legislației referitoare la acest aspect; 

7.2  Durata unui joc oficial este de 90 de minute, cu două reprize egale, cu o pauză ce nu 
poate depăşi 15 minute. Durata pauzei dintre reprize nu poate fi modificată decât cu 
consimţământul arbitrului. 
 

7.3  Cluburile şi asociaţiile sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata 
desfăşurării jocurilor (jocuri oficiale, amicale și ocazionale), cu medic sau asistent 
medical de medicină umană. La toate jocurile medicul sau asistentul medical delegat va 
prezenta o delegaţie eliberată de organul sanitar competent şi actul de identitate sau 
legitimaţia de serviciu eliberată de o unitate sanitară şi actul de identitate.  

 

7.4   De asemenea, pe toată durata jocului, clubul organizator va asigura prezenţa la stadion 
fie a unei autosanitare-ambulanţă, fie a unei mașini de intervenţie semnalizate cu o cruce 
roșie pe fond alb, numărul de înmatriculare a acesteia fiind comunicat oficialilor şi notat 
în rapoartele de joc, respectiv de observare, maşinile respective fiind folosite în cazul 
unor accidentări grave care necesită transportul de urgenţă la o unitate sanitară. Arbitrii 
sunt obligaţi să nu înceapă jocul în cazul în care cadrul medical delegat nu se prezintă 
în maxim 15 minute de la ora oficială, în cazul în care asistenţa medicală nu este 
asigurată pe toată pe toată perioada desfăşurării jocului sau nu îndeplineşte condiţiile 
mai sus menţionate. 

 
7.5   A.J.F. Dâmbovița nu îşi asumă nici o răspundere în caz de accidentare a jucătorilor la 

antrenamente sau în timpul jocurilor oficiale sau amicale. 
 
7.6  În cazul şedinţei tehnice, organizată înaintea jocului, arbitrii şi observatorul oficial vor 

verifica împreună cu delegaţii celor două echipe dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute, impuse de A.J.F. Dâmbovița cu privire la toate prevederile regulamentare ce 
vizează desfăşurarea unui joc oficial şi vor proceda la identificarea jucătorilor titulari în 
prezenţa delegaţilor celor două echipe. 

 
7.7   Cluburile organizatoare răspund de buna desfăşurare a jocurilor şi au obligaţia să ia 

toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente. Este interzisă 
introducerea şi vânzarea băuturilor alcoolice în stadion, iar comercializarea băuturilor 
nonalcoolice se va permite numai în pahare de plastic. 

 
7.8  Delegații celor două echipe sunt obligați să completeze rapoartele de arbitraj astfel: cu 

minim 30 minute înainte de ora oficială de începere a jocului delegatul echipei gazdă și 
cu minim 15 minute înainte de ora oficială de incepere a jocului, delegatul echipei 
oaspete. 

 

7.9 La toate jocurile oficiale prezenţa delegatului și a antrenorului sau instuctorului calificat 
corespunzător pe banca de rezerve este obligatorie, cu excepţia cazurilor în care acesta 
este sancţionat disciplinar sau a situaţiilor de caz fortuit (accident, îmbolnăvire ş.a.).  
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7.10  În cazul în care, în mod repetat (la mai mult de două jocuri), echipele se 
prezintă la joc fără delegat și/sau antrenor cu ID corespunzător, vor fi sancţionate 
cu penalitate financiară în cuantum de 600 lei pentru fiecare meci. Regulamentul 
Disciplinar se va completa cu această sancțiune, odată cu aprobarea prezentului 
regulament. Delegatul trebuie să prezinte arbitrului înainte de joc ID-ul eliberat de AJF 
Dâmbovița, iar antrenorul trebuie să prezinte arbitrului înainte de joc cardul de Licența 
UEFA și ID-ul eliberat de AJF Dâmbovița, iar acesta trebuie să consemneze în raportul 
de arbitraj numărul licenței si al ID-urilor.  

 

7.11 În cazul lipsei ID-ului eliberat de AJF Dâmbovița, antrenorul calificat corespunzător 
nu poate să conducă echipa de pe banca tehnică. 

 
7.12 Echipa gazdă are obligaţia de a schimba echipamentul, în situaţia în care ambele 

echipe au echipament cu aceleaşi culori și trebuie să asigure minim 3 mingi care să 
corespundă Legilor Jocului. 

 
7.13 Delegaţii, căpitanii de echipă şi jucătorii sunt obligaţi să execute necondiţionat toate 

dispoziţiile date de arbitru, aplicându-se în caz contrar prevederile regulamentare. 
 
7.14 Măsurile de ordine se vor asigura conform R.O.A.F. completate cu prevederile Legii 

nr.4/2008 - pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport. 
 
7.15 În incinta terenului de joc au acces persoanele înscrise în raportul de arbitraj, arbitrii 

şi observatorii, cadrul medical delegat, 2 – 8 copii de mingi cu vârste între 10 și 14 ani, 
echipaţi în aşa fel încât să se distingă de jucători, 2 – 8 oameni de ordine şi, după caz, 
alte persoane declarate ca oficiale din partea A.J.F. Dâmbovița.  

 
7.16 Formalităţile de începere a jocului sunt cele prevăzute în ROAF. Un joc nu se poate 

disputa, de regulă,  fără o brigadă completă de arbitri (un arbitru plus doi asistenţi); 
 
7.17 Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită în programul competiţional al ediţiei de 

campionat 2021-2022, aprobat de Comitetul Executiv. 
 
7.18  Impracticabilitatea terenului de joc se constată şi se declară numai de către arbitru, 

Comisia de competiţii urmând a stabili data reprogramării jocurilor. 
 
7.19 În ultima etapă de campionat, jocurile echipelor din aceeaşi categorie sau eşalon 

valoric vor fi programate în mod obligatoriu în aceeaşi zi și la aceeași oră.  
 
7.20 Dacă una sau ambele echipe nu se prezintă la teren, întârzie sau nu prezintă 

carnetele de legitimare ale jucătorilor în maxim 15 minute de la ora stabilită, arbitrul va 
fluiera sfârşitul jocului şi va consemna în raportul de arbitraj situaţia respectivă, echipa 
în cauză urmând a suporta consecinţele Regulamentului Disciplinar. În cazul 
neprezentării echipei oaspete din diverse motive, echipa gazdă va plăti cheltuielile de 
transport ale oficialilor de joc și jumătate din baremul de arbitraj și de observare. Dacă 
jocul va fi reprogramat echipa oaspete va plăti baremurile de arbitraj și de observare.  
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7.21 Echipele participante în campionatul Liga 4 sunt obligate să participe la fazele 
judeţene ale Cupei României, ediţia 2021 - 2022. 

 
7.22 În cazul în care în cursul desfăşurării unui campionat, o echipă sau mai multe echipe 

se desfiinţează, se retrag, sau sunt excluse din activitatea competiţională, se procedează 
conform R.O.A.F. În cazul anulării rezultatelor, se menţin toate efectele cartonaşelor 
galbene, suspendărilor şi celorlalte sancţiuni disciplinare aplicate jucătorilor, oficialilor 
sau cluburilor. 

 
7.23 Dacă o echipă nu se prezintă la două meciuri, va fi exclusă din campionat. 
 
7.24 Dacă din diferite motive o echipă nu îndeplinește criteriile de participare în competiție, 

se retrage sau este exclusă, înainte de începerea campionatului, liga se va disputa cu o 
echipă mai puțin. Echipa NU va fi înlocuită cu o altă echipă dintr-un eșalon inferior. 

 
7.25 În denumirea unui club nu poate fi cuprinsă denumirea altei localităţi decât aceea în 

care clubul îşi are sediul social. Este interzisă schimbarea sediului social în altă localitate 

decât aceea declarată cu ocazia afilierii. Schimbarea denumirii unui club este posibilă 

doar în pauza dintre ediţii. Este interzisă orice fel de preluare de locuri. 

7.26 Pentru fiecare neprezentare a echipei de juniori, echipa de seniori va fi 

penalizată cu 3 (trei) puncte. 

 

7.27 La două neprezentări ale echipei de juniori, ambele echipe vor fi excluse din 

competiție. 

 

7.28 Pentru desconsiderarea competiției se pot aplica sancțiuni după cum urmează: 

a) La prima abatere – 3 puncte penalizare pentru echipa de seniori, 

b) La a doua abatere – 6 puncte penalizare pentru echipa de seniori, 

c) La a treia abatere – excluderea din competiție a ambelor echipe (seniori și juniori). 

7.29 Acceptarea filmării și a transmiterii de imagini televizate a jocului fără acceptul 

scris al AJF Dâmbovița, indifferent cine filmează, va naște o  penalitate sportivă de 1500 

lei pe care o va suporta clubul organizator. În cazul în care clubul nu plăteşte penalitatea 

în termen de 5 zile de la data pronunţării hotărârii, acesta va fi sancţionat cu neprogramare 

în competiţiile oficiale. 

8. JUCĂTORII 

 

8.1  Legitimarea şi transferul jucătorului de fotbal se efectuează în conformitate cu 
prevederile din REGULAMENTUL PRIVIND STATUTUL ŞI TRANSFERUL 
JUCĂTORILOR DE FOTBAL.  
 

8.2  Jocurile oficiale nu pot începe sau continua dacă echipele nu prezintă un număr de cel 
puţin 7 (șapte) jucători. 

 

 
 



 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL 
DÂMBOVIȚA 

 

7 
 

8.3  Echipele înscrise în Liga 4 ediţia 2021-2022 sunt obligate să aibă pe teren, pe tot 
parcursul jocului, cel puţin 2 (doi) jucători sub 21 de ani, (născuți în anul 2001 sau 
mai mici). Dacă un jucător U21 este eliminat de pe teren, sau dacă jucătorul este 
accidentat și nu mai poate continua jocul, iar echipa sa a efectuat numărul maxim 
admis de schimbări, echipa în cauză nu este obligată să introducă pe teren un alt 
jucător U21. Echipele participante în campionatul Liga 4 care nu se conformează 
regulii privind folosirea jucătorului U21 din prezentul regulament, vor fi 
sancționate cu pierderea jocului prin forfait. 
 

8.4 Până la reluarea campionatului județean de Juniori A1, toate echipele participante 
in Campionatul Județean Liga 4 seniori, sunt obligate să folosească pe toata 
durata jocului 1 (un) jucător U19 (născut 2003 sau mai mic). Dacă un jucător U19 
este eliminat de pe teren, sau dacă jucătorul este accidentat și nu mai poate 
continua jocul, iar echipa sa a efectuat numărul maxim admis de schimbări, echipa 
în cauză nu este obligată să introducă pe teren un alt jucător U19. Echipele 
participante în campionatul Liga 4 care nu se conformează regulii privind folosirea 
jucătorului U19 din prezentul regulament, vor fi sancționate cu pierderea jocului 
prin forfait. 

 
8.5 Jucătorii juniori sunt consideraţi o categorie ierarhic inferioară faţă de toate celelalte 

categorii de seniori. Jucătorii juniori pot fi utilizaţi şi la jocurile de seniori, dacă au împlinit 
vârsta de 14 ani.  

 
8.6 Echipele participante în competiţia de seniori au dreptul să efectueze cel mult 5 (cinci) 

înlocuiri pe toată durata jocului, cu respectarea R.O.A.F. Pentru a nu fi afectată 
cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate în cel mult 3 (trei) momente de 
întrerupere a partidei. Pauza nu se consideră moment de întrerupere a jocului. 

 
8.7 Jucătorii seniori, indiferent de categorie, cu excepţia portarului, nu pot participa la două 

jocuri oficiale în aceeaşi zi. Nerespectarea acestor dispoziţii se sancţionează cu 
pierderea celui de-al doilea joc cu scorul de 3-0. Jucătorii juniori, cu excepția portarului, 
au dreptul de a participa la două partide oficiale consecutive, cu respectarea condiției ca 
respectivii jucători să joace cel mult 135 minute cumulate în două jocuri în decurs de 24 
ore, dacă al doilea joc se desfășoară cel mai devreme în ziua imediat următoare. 

 
8.8 Identificarea jucătorilor trecuţi în raportul de arbitraj se face pe baza carnetelor de 

legitimare, iar pentru jucătorii juniori cu carnetul de legitimare și copie după CI/pașaport. 
În mod excepţional, în lipsa unor carnete de legitimare, se admite identificarea cu 
Buletin/Carte de Identitate, însoţit de dovada existenţei vizei medicale, cu respectarea 
prevederilor ROAF. 

 
8.9  Un jucător are drept de joc dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

• să fie legitimat la echipa respectivă,  

• să aibă viză anuală AJF,  

• să aibă viză medicală valabilă (6 luni de la data efectuării controlului) . 
 

8.10 Jucătorii sunt obligaţi să păstreze disciplina şi să respecte regulile de conduită în 
societate, atât pe terenul de joc, cât şi în afara lui şi să respecte obligaţiile prevăzute în 
ROAF AJF Dâmbovița. 
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8.11 Jucătorii de la echipele ce se retrag, sau sunt excluse din activitatea competiţională 

și care se transferă la alte echipe sunt obligați să achite penalitățiile sportive și alte datorii 
către AJF Dâmbovița cu care au fost sancționați la vechiul club. 

8.12 Jucătorii juniori suspendaţi nu au drept de joc în nici o competiţie oficială, de seniori 
sau juniori, până la executarea completă a sancţiunii. Se iau în calculul executării 
sancţiunii numai etapele din cadrul competiţiei (de seniori sau de juniori) în care juniorul 
a săvârşit abaterea în urma căreia a fost sancţionat. 

 
8.13 Echipele pot folosi pe teren, în acelasi timp, maximum 2 jucători extracomunitari. 
 

9. CONTESTAȚII 

9.1 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 
înscrise în raportul de arbitraj şi achitată la A.J.F. Dâmbovița în termen de 48 de ore de 
la data disputării jocului. Contestaţia trebuie să conţină pe scurt motivele şi cauzele care 
o determină, echipa contestatară având posibilitatea să le prezinte ulterior pe larg dar 
strict legate de contestația respectivă, fie în scris, în termen de 48 de ore de la disputarea 
jocului, fie oral, în faţa comisiilor competente.  

 
9.2  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, să semneze raportul de arbitraj, să prezinte carnetul de legitimare, să fie 
fotografiat împreună cu arbitrii, jucătorul se consideră vinovat. 

 
9.3  Sesizarea se poate face şi din oficiu de către forul competent, nefiind necesară 

formularea unei contestaţii în condiţiile prevăzute de Art. 9.2, în cazul jucătorilor aflaţi în 
stare de suspendare pentru cumul de cartonaşe galbene, ca urmare a deciziei comisiei 
competente. 

9.4 Dreptul echipelor de a introduce contestaţii și procedura soluționării acestora sunt  
prevăzute detaliat în ROAF Dâmbovița. 

 
9.5  Arbitrii sunt obligaţi să pună raportul de arbitraj la dispoziţia delegaţilor sau căpitanului 

de echipă pentru formularea unei contestaţii, la solicitarea acestora, în orice 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.  

 
9.6  Delegaţii ambelor echipe sunt obligaţi să semneze raportul de arbitraj după terminarea 

jocului şi după ce raportul a fost completat la rubricile avertismente, eliminări şi înlocuiri 
de către arbitru, în caz contrar urmând să fie sancţionaţi disciplinar. 

 
9.7  În cazul contestațiilor în care jucătorul contestat nu se prezintă la Comisia de 

Disciplină și Etică fără un motiv bine întemeiat, în mod intenționat pentru ca echipa 
sa să piardă jocul, se va lua în calcul și va fi obligatorie proba cu fotografii făcute 
la fața locului în ziua jocului, precum și declarațiile oficialilor delegați la jocul 
respectiv (arbitrii, observator, supervizor). Această prevedere dorește să prevină 
eventuale înțelegeri între echipe la finalul jocurilor. 
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10. REGULAMENTUL DISCIPLINAR 

10.1 Comisia de Disciplină a A.J.F. Dâmbovița este autoritatea disciplinară cu drept 
de investigare, judecare şi, după caz, sancţionare şi penalizare a persoanelor sau 
structurilor sportive vinovate. La analiza şi judecarea cazurilor litigioase, sau de orice 
altă natură, Comisia de Disciplină va ţine cont de circumstanţele atenuante sau 
agravante, după caz, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului Disciplinar. Comisia 
de Disciplină îşi desfăşoară şedinţele la sediul A.J.F. Dâmbovița, de regulă în zilele 
de joi, sau în alte zile, după caz, de la ore care vor fi aduse la cunoştinţa celor 
convocaţi în faţa instanţei. 
 

10.2 Cluburile/asociaţiile sportive sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, 
oficialilor, membrilor dar şi suporterilor, indiferent dacă se află pe teren propriu, pe 
teren advers sau pe teren neutru.  

 
10.3 Cluburile răspund în mod solidar de penalităţile sportive aplicate jucătorilor, 

oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finanţatori, sponsori etc.), în cazul 
neplăţii integrale şi la termen de către cei în cauză.  

 
10.4  Cluburile/asociaţiile sportive sunt direct răspunzătoare pentru evidenţa 

cartonaşelor galbene şi pentru modul în care se efectuează etapele de suspendare 
ale propriilor jucători.  

 
10.5  A.J.F. Dâmbovița, prin comisiile competente, poate sesiza din oficiu, penaliza 

şi/sau sancţiona, acţiunile descoperite a fi în neconcordanţă cu prevederile 
regulamentelor în vigoare.  

 
10.6 Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Regulamentul Disciplinar. 
 
10.7 Prezentarea în faţa instanţei se face din oficiu, pentru persoanele menţionate 

în raportul de arbitraj/observare, sau convocate de către secretariatul A.J.F. 
Dâmbovița, neprezentarea atrăgând după sine consecinţele din Regulamentul 
Disciplinar.  

 
10.8 Pentru oficiali suspendarea este întotdeauna însoţită de sancţiunea interzicerii 

accesului la vestiare şi pe banca de rezerve. Oficialul care a fost eliminat poate da 
indicaţii persoanei care îi ţine locul pe banca de rezerve, dar atunci când face aceasta 
trebuie să se asigure că nu deranjează spectatorii din jurul său şi că nu perturbă jocul.  

 
10.9 De regulă, suspendarea se stabileşte în număr de etape pentru jucători şi 

antrenori şi în număr de luni pentru ceilalţi oficiali.  
 

10.10 Executarea unei sancţiuni pronunţate în luni este întreruptă pe perioada 
pauzelor competiţionale dintre tur şi retur sau dintre două ediţii ale 
campionatului. 

  
10.11 Dacă suspendarea urmează să fie executată în număr de jocuri, numai cele 

jucate efectiv contează în calculul executării sancţiunii. Dacă jocul este întrerupt şi nu 
se mai programează, ori dacă este anulat sau câştigat prin forfait de una din echipe, 
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sancţiunile se consideră a fi fost executate numai pentru jucătorii care aparţin echipei 
ce nu este vinovată de întrerupere, anulare sau forfait.  

 
10.12  În caz de recidivă, recidivă însemnând săvârşirea cu intenţie a unei noi abateri 

disciplinare în termen de un an, pentru cluburi, şi în acelaşi campionat pentru jucători 
(nu constituie recidivă sancţiunile aplicate jucătorilor pentru eliminarea după două 
cartonaşe galbene în acelaşi joc), socotită de la data aplicării sancţiunii anterioare, 
toate sancţiunile disciplinare se pot majora până la maximul prevăzut de 
Regulamentul Disciplinar.  

 
10.13 În caz de abateri împotriva oficialilor de meci, toate sancţiunile disciplinare 

prevăzute în Regulamentul Disciplinar, se pot majora la maximul special prevăzut în 
acelaşi regulament, la care se poate adăuga un spor prevăzut în R.D. 

 
10.14 Dacă, în cazul săvârşirii de violenţe, nu este posibilă identificarea autorilor, 

organul disciplinar va sancţiona clubul căruia aparţin agresorii.  
 

10.15  Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de Fotbal a A.J.F. Dâmbovița 
este comisia competentă a soluţiona orice încălcare a prevederilor RSTJF, sesizată 
din oficiu de organele competente sau ca urmare a unei cereri, înregistrată, semnată, 
parafată şi achitată, din partea cluburilor/asociaţiilor sau jucătorilor, după caz.  

 
10.16  Comisia de Apel a A.J.F. Dâmbovița este autoritatea disciplinară competentă 

în soluţionarea cauzelor disciplinare sau litigioase care au fost iniţial analizate şi 
judecate de către Comisia de Disciplină, Comisia Judeţeană a Arbitrilor din cadrul 
A.J.F. Dâmbovița şi a căror hotărâre este contestată de cei sancţionaţi şi/sau 
penalizaţi. Soluţionarea se efectuează în baza unei cereri, înregistrată, parafată şi 
semnată de petent, şi cu obligaţia achitării taxei aferente.  

 
10.17 Comisia de Recurs a AJF Dâmbovița este şi autoritatea disciplinară 

competentă în soluţionarea cauzelor disciplinare sau litigioase care au fost iniţial 
analizate şi judecate de către Comisia pentru Statutul şi Transferul Jucătorului de 
Fotbal.  

 
10.18 Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) organizează şi administrează 

soluţionarea, pe calea arbitrajului, a unor cauze cu caracter naţional, denumite 
generic „litigii” dacă una din părţile litigiului formulează recurs împotriva unei decizii 
pronunţate de Comisiile de apel ale F.R.F. 

 
10.19 A.J.F. Dâmbovița, prin comisiile competente, poate sesiza din oficiu, penaliza 

şi/sau sancţiona, acţiunile descoperite a fi în neconcordanţă cu prevederile ROAF, 
RD sau RSTJF. 
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11. STATUTUL ȘI TRANSFERUL JUCĂTORULUI DE FOTBAL 

 
11.1 Statutul unui jucător se stabileşte de către F.R.F., L.P.F. sau A.J.F., cu prilejul 

legitimării, transferării sau acordării vizei.  
 

11.2 Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate sunt amatori sau profesionişti. 
 
11.3  Legitimarea jucătorului de fotbal se face, cu respectarea prevederilor RSTJF, prin 

completarea formularelor - tip emise de A.J.F. Dâmbovița, cu parafa şi semnătura 
medicului de medicină generală, sau de la cabinetul de medicină sportivă. Se asimilează 
ca jucători nou-legitimaţi şi jucătorii disponibilizaţi ca urmare a schimbării sediului 
clubului în altă localitate. Legitimarea jucătorilor – art. 4 din RSTJF – ediția 2019 
Legitimarea unui jucător amator la un club poate înceta dacă jucătorul formulează o 
cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în perioada 1 – 10 
iulie a anului competițional, în condițiile prevăzute în RSTJF la art. 4 alin. 21 și alin. 22. 
Legitimarea la un club a unui jucător amator poate înceta și în timpul sezonului 
competițional doar în situația în care obține acordul clubului la care este legitimat. Acești 
jucători pot solicita legitimarea la un alt club în perioadele de transfer stabilite de 
FRF/AJF, după caz. În situația cluburilor neînscrise, retrase sau excluse din competiție, 
jucătorilor amatori le sunt aplicabile prevederile art. 4 alin. 17 lit. b în sensul că pot solicita 
legitimarea la orice alt club în tot cursul anului cu excepția ultimelor 6 etape de 
campionat în situația în care fac dovada că au obținut încetarea legitimării în condiții 
regulamentare.  
 

11.4 Omiterea preschimbării carnetelor la terminarea perioadei de juniorat se 
penalizează conform RSTJF - ediţia 2019, şi hotărârii Comitetului Executiv al A.J.F. 
Dâmbovița.  

 
11.5 Reamatorizarea unui jucător profesionist se poate face după trecerea a cel puţin 30 

de zile de la ultimul său joc ca profesionist, cu condiţia încetării contractului cu clubul la 
care este legitimat cu titlul definitiv. Un jucător care a redobândit statutul de amator se 
poate legitima cu drept de joc numai la un alt club dintr-o categorie inferioară celui la 
care a fost legitimat ca profesionist şi numai în perioadele de transfer. Jucătorul care s-
a legitimat în condiţiile arătate mai sus, se poate transfera ca amator la un club de 
categorie superioară numai după trecerea unei perioade de minimum 2 ani calendaristici.  

 
11.6 Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii profesionişti se înregistrează la AJF 

Dâmbovița, sunt încheiate pentru o perioadă determinată, nu depăşesc, după caz, 
perioada junioratului sau a transferului temporar, cuprinde clauze cu caracter financiar, 
sunt editate computerizat, dactilografiate sau scrise de mână cu litere majuscule, sunt 
înregistrate la club şi poartă data încheierii, sunt semnate de părţi şi poartă ştampila 
clubului, semnătura jucătorului trebuie să fie aplicată pe fiecare pagină, se prezintă în 
minim două exemplare originale, dintre care unul se reţine în evidenţa forului competent, 
iar un exemplar se înmânează jucătorului imediat după semnare.  
 

11.7 Este interzisă încetarea unilaterală a contractului fără justă cauză sau fără justă 
cauză sportivă, în caz contrar fiind aplicabile sancţiunile prevăzute de RSTJF.  
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11.8 Pentru legitimarea unui jucător profesionist la un alt club ca urmare a încetării 
contractului cu fostul său club, sau ca urmare a semnării de către un jucător a 
primului său contract de profesionist, se achită taxa de transfer. 

 
11.9  Prezentul articol cu privire la statutul şi transferul jucătorului de fotbal se 

completează cu articolele din RSTJF- ediţia 2019. 

 

12. DISPOZIȚII ECONOMICE 

12.1 A.J.F. Dâmbovița este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice 
activităţii fotbalistice, pentru membrii afiliaţi, jucători şi oficiali ai cluburilor şi asociaţiilor 
de fotbal.  

 
12.2 Cluburile sunt obligate la plata taxelor, vizelor și penalităţilor, în termen de 30 de zile 

în caz contrar fiind aplicate penalităţi de întârziere în conformitate cu hotărârea 
Comitetului Executiv al A.J.F. Dâmbovița.  

 
12.3 În caz de nerespectare a obligaţiilor financiare în mod repetat, cluburile pot fi 

neprogramate în competiţiile oficiale, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la 
joc.  

 
12.4 Echipele se deplasează pentru disputarea jocurilor de campionat pe cont propriu, 

suportând cheltuielile aferente. 

 

13. DISPOZIȚII FINALE 

13.1 Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița nu poate fi făcută răspunzătoare de nici o 
accidentare suportată de un jucător, oficial sau suporter, de o pagubă de orice tip, de 
orice pierdere ar fi suferită de către o persoană fizică, un club sau asociație sportivă. 

 
13.2 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile F.R.F. şi a 

statutului A.J.F. Dâmbovița şi se completează cu Regulamentele AJF Dâmbovița. 
 
13.3 Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei vor lua 

hotărârea în concordanță cu prevederile regulamentelor FRF/AJF învigoare. 

 

NIMENI NU POATE INVOCA NECUNOAŞTEREA REGULAMENTELOR CARE 

VIZEAZĂ ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ! 
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LIGA 4 
1 BP 

2  
3  

4  

5  
6  
7  

8  
9  

10  

11  
12  
13  

14  
15 L5 

16 L5 
17 L5 

  

1
7

 E
C

H
IP

E 
SISTEM PROMOVARE/RETROGRADARE 

• 17 de echipe, se joacă tur/retur (32 jocuri/echipă – în 34 de etape). 

• Ordinea jocurilor va fi stabilită prin tragere la sorți, cu respectarea tabelei Berger 

 

SISTEMUL DE PROMOVARE: 

 

Locul 1 merge la barajul de promovare in Liga 3 

 

SISTEMUL DE  RETROGRADARE: 

 

1. Dacă echipa campioană județeană promovează și: 

a) Nicio echipă dâmbovițeană din Liga 3 nu retrogradează, vor retrograda direct echipele 

clasate pe locurile 15-17 

b) O echipă dâmbovițeană din Liga 3 retrogradează, vor retrograda direct echipele clasate pe 

locurile 14-17 

c) Ambele echipe dâmbovițene din Liga 3 retrogradează, vor retrograda direct echipele clasate 

pe locurile 13-17 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Dacă echipa campioană județeană NU promovează și: 

a) Nicio echipă dâmbovițeană din Liga 3 nu retrogradează, vor retrograda echipele clasate pe 

locurile 14-17 

b) O echipă dâmbovițeană din Liga 3 retrogradează vor retrograda echipele clasate pe locurile 

13-17 

c) Ambele echipe dâmbovițene din Liga 3  retrogradează vor retrograda echipele clasate pe 

locurile 12-17 



Date disputare LIGA 4, sezon 2021 / 2022 

 

ETAPA DATA 

1 14 august 
2 21 august 

3 28 august 

4 04 septembrie 
5 11 septembrie 
6 18 septembrie 
7 25 septembrie 
8 02 octombrie 

9 09 octombrie 
10 12 octombrie 
11 16 octombrie 

12 23 octombrie 
13 30 octombrie 
14 06 noiembrie 

15 13 noiembrie 
16 20 noiembrie 
17 27 noiembrie 

18  

19  

20  

21  
22  
23  
24  

25  

26  
27  
28  
29  
30  

31  

32  
33  
34  

 



TABELA BERGER - 17 / 18 ECHIPE 

  

ETAPA          

ET. 1 1-18 2-17 3-16 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 

ET. 2 18-10 11-9 12-8 13-7 14-6 15-5 16-4 17-3 1-2 

ET. 3 2-18 3-1 4-17 5-16 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 

ET. 4 18-11 12-10 13-9 14-8 15-7 16-6 17-5 1-4 2-3 

ET. 5 3-18 4-2 5-1 6-17 7-16 8-15 9-14 10-13 11-12 

ET. 6 18-12 13-11 14-10 15-9 16-8 17-7 1-6 2-5 3-4 

ET. 7 4-18 5-3 6-2 7-1 8-17 9-16 10-15 11-14 12-13 

ET. 8 18-13 14-12 15-11 16-10 17-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

ET. 9 5-18 6-4 7-3 8-2 9-1 10-17 11-16 12-15 13-14 

ET. 10 18-14 15-13 16-12 17-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ET. 11 6-18 7-5 8-4 9-3 10-2 11-1 12-17 13-16 14-15 

ET. 12 18-15 16-14 17-13 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 

ET. 13 7-18 8-6 9-5 10-4 11-3 12-2 13-1 14-17 15-16 

ET. 14 18-16 17-15 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 

ET. 15 8-18 9-7 10-6 11-5 12-4 13-3 14-2 15-1 16-17 

ET. 16 18-17 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 

ET. 17 9-18 10-8 11-7 12-6 13-5 14-4 15-3 16-2 17-1 



 

NUMĂR ECHIPĂ 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  

 


