
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CAMPIONATULUI

Liga a V-a, ediția 2020-2021

1. Scopul 
Să asigure desfăşurarea în bune condiţii şi în mod regulat a campionatului şi ridicarea
nivelului calitativ al jocurilor în spiritul sportivităţii şi a respectării Regulamentului de
Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF) elaborat de FRF/AJF.

      2. Organizarea Campionatul Ligii a V-a

2.1 Comisia de Competiţii din cadrul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Hunedoara are
competenţa  de  a  organiza  Campionatul  Ligii  a  V-a  ,  întocmind  programul
competiţional  propriu,  ţinând seama de programul  competiţional  stabilit  la  nivel  de
F.R.F., stabilind sistemul de promovare, cu respectarea prevederilor din ROAF FRF-
ediţia 2018 și ROAF AJF Hunedoara – ediția 2020-2021.

2.2  Pentru a participa în campionatul Ligii a V-a, cluburile şi asociaţiile sunt obligate(
să participe începând cu sezonul 2021-2022 și cu o echipă de juniori (la alegere
U17, U15, U13, U11) să dispună de un teren omologat de A.J.F. Hunedoara pentru
această categorie(dimensiuni  90-  105 lungimea și  45-68 lățimea),  și  să  achite  la
A.J.F. Hunedoara taxele/penalităţile restante din ediţia precedentă de campionat.

2.3.   În Campionatul Ligii a V-a, organizat de A.J.F. Hunedoara, participă  echipele,
înscrise din oficiu, pe baza clasamentelor finale ale campionatului ediţiei precedente
și a unei cereri de înscriere sau ca urmare a retrogradării din Liga a IV-a, organizată
de A.J.F. Hunedoara şi/sau echipe nou înfințate.

2.4      Campionatul se va desfășura -  se va disputa în 2 faze:

Sistem regular (faza I): fiecare echipă va disputa câte un joc în sistem tur—retur cu celelalte
echipe. La finalul sezonului regular, se califică în faza a II-a ,,Final Four” primele 4 echipe
clasate;

Final Four (faza II): participă echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 1—4. Se
vor juca 3 jocuri (un singur tur), primele 2 clasate vor juca câte 2 jocuri pe teren propriu și un
joc în deplasare, iar echipele clasate pe locurile 3-4 vor juca 1 joc pe teren propriu și 2 jocuri
în deplasare.

Echipele vor intra în Final Four cu următoarele puncte: 

Locul 1 – 3 puncte
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Locul 2 – 2 puncte

Locul 3 – 1 punct

Locul 4 – 0 puncte

Fiecare echipă calificată în play-off va disputa 3 jocuri  (doar tur) cu toate celelalte echipe
calificate în Final Four.

Câştigătoarea  campionatului  este  echipa  clasată  pe  primul  loc  la
finalul fazei a II-a  Final Four.

Celelalte echipe componente a seriei de Liga 5 nu vor mai disputa jocuri în faza 2

 - calendarul competițional va fi stabilit cu ocazia ședinței de lucru cu reprezentanții
echipelor încrise, din luna august 2020 și va fi afișat pe site-ul AJF Hunedoara https://
www.frf-ajf.ro/hunedoara ;

2.5 Jocurile se vor desfășura de regulă în zilele de duminica - ora 11:00. 

2.6  Criteriile de întocmire ale clasamentului competitiei sunt cele prevazute la
Art.27. din ROAF, editia 2018. Daca si dupa aplicarea acestor criterii nu poate fi
departajata echipa câstigatoare a titlului, se vor disputa jocuri de baraj.

2.7  Sistemul de atribuire a punctelor:

 joc câştigat - 3 puncte;

 joc egal       - 1 punct ;

 joc pierdut  - 0 puncte .

Rezultatele jocurilor vor fi omologate de Comisia de Disciplină în şedinţele stabilite a
se desfăşura în fiecare zi de miercuri a săptămânii, respectiv marți sau vineri în cazul
etapelor intermediare sau de Cupa României.

2.8  Jocurile la care există contestaţii vor fi omologate, odată cu soluţionarea acestora,
printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă, de către Comisia de Disciplină.

2.9  Promovează în Liga a IV-a câştigătoarea campionatului, respectiv echipa clasată pe
primul loc la finalul fazei a II-a  Final Four.

Pot de asemenea promova în Liga a IV-a, echipele componente ale  fazei 2-Final
Four, clasate pe locurile 2,3,4 care îndeplinesc condițiile de infrastructură pentru Liga
a IV-a, în funcție de locurile vacante, cu drept de promovare în liga 3.

2.11 Retrogradează din Liga a IV-a în Campionatului Judeţean de Fotbal Seniori Liga 5,
echipa clasată pe ultimul  loc  în Liga a IV-a. 
 

3. Organizarea jocurilor

3.1   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
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decât  cu  consimţământul arbitrului.

3.2   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 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. 

De asemenea, pe toată durata jocului, clubul organizator va asigura prezenţa la
stadion a unei autosanitare și a unui autoturism de intervenție inscripționat cu o
cruce roșie sau în cazuri deosebite a două mașini de intervenţie inscripționate
cu  o  cruce  roșie  pe  fond  alb,  numărul  de  înmatriculare  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 max.15 minute de la ora oficială și să nu continue jocul în cazul în care
asistenţa medicală nu este asigurată pe toată  perioada desfăşurării jocului sau nu
îndeplinesc  condiţiile mai sus menţionate.

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

3.4   În  cazul  şedinţei  tehnice,  obligatorii,  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.  Hunedoara  cu  privire  la  toate
prevederile regulamentare ce vizează desfăşurarea unui joc oficial. 

3.5   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, trebuind să se asigure
comercializarea băuturilor răcoritoare numai în pahare de plastic.

3.6  Delegații  celor două echipe sunt obligați să complecteze rapoartele de arbitraj
astfel: cu minim 45 min. înainte de ora oficială de începere a jocului echipe gazdă și
cu minim 30 min. înainte de ora oficială de incepere a jocului, echipa oaspete.

3.7   La  toate  jocurile  oficiale  prezenţa  antrenorului  calificat  corespunzător  (minim
Licența C UEFA) 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.). În cazul în care, în mod repetat(la mai mult de două jocuri), echipele se prezintă
la joc fără antrenor calificat corespunzător, vor fi sancţionate cu penalitate financiară.
Antrenorul  trebuie să prezinte carnetul  de antrenor/adeverință eliberată de AJF cu
viza anulă aplicată, iar arbitrul trebuie să consemneze în raportul de arbitraj numărul
carnetului  și  existența vizei  anuale. În  cazul  lipsei  carnetului  antrenorul/adeverinței
eliberate de AJF nu poate să conducă echipa de pe banca tehnică.

3.8  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
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mingi  care  să  corespundă Legilor Jocului.

3.9   Delegaţii, căpitanii de echipă şi  jucătorii  sunt  obligaţi  să
execute  necondiţionat  toate dispoziţiile  date  de  arbitru,
aplicându-se  în  caz  contrar prevederile regulamentare.

3.10  Masurile de ordine se vor asigura conform ROAF FRF-ediția 2018/ROAF
AJF Hunedoara-ediția 2020 completate cu prevederile Legii nr.4/2008 - pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în sport.

3.11  În incinta terenului de joc au acces persoanele înscrise în raportul de arbitraj,
arbitrii şi observatorii, cadrul medical delegat, 8 – 12 copii de mingi în vârstă minimă
de 10 ani, echipaţi în aşa fel încât să se distingă de jucători, 4 – 12 oameni de ordine
şi, după caz, reprezentanți din partea presei locale sau alte persoane declarate ca
oficiale din partea A.J.F. Hunedoara. 

La vestiarele arbitrilor au acces numai observatorii oficiali, medicul delegat sau alte
persoane solicitate în mod expres de arbitru şi/sau observator. Pe culoarul de acces
la vestiarul arbitrilor, înaintea începerii jocului, în timpul pauzei şi după joc, au
acces două persoane specializate în protecţie  şi  pază care asigură protecţia
arbitrilor potrivit prevederilor regulamentare.

3.12 Formalităţile de începere a jocului sunt cele prevăzute la Art.60. din ROAF, ediţia
2018/ ROAF  AJF  Hunedoara-ediția  2020.  Un  joc  nu  se  poate  disputa  fără  o
brigadă completă de arbitri (un arbitru plus doi asistenţi);

 3.13 Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită în programul competiţional al ediţiei de
campionat 2020-2021, aprobat de Comitetul Executiv .

         Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, prin Departamentul Competiții,
Comitetul Executiv al AJF sau Comitetul de Urgenţă al AJF Hunedoara, cu respectarea
prevederilor  Art.12.din  ROAF-ediţia  2018/ ROAF  AJF  Hunedoara-ediția  2020 au
dreptul  de a schimba(în cazuri  excepționale),  stadionul,  ziua, ora de începere sau
localitatea de disputare a jocului

        Schimbarea programării se poate face și la solicitarea cluburilor organizatoare,
pentru motive întemeiate, astfel:

     -    ziua sau localitatea de disputare a jocului, cu acordul scris al echipei adverse. 

     -    ora de disputare a jocului chiar fără acordul echipei care se deplasează.

SOLICITĂRILE  PRIVIND SCHIMBAREA PROGRAMĂRII  JOCURILOR OFICIALE
(ora,  data  sau  localitatea)  trebuie  făcute  cu  cel  puțin 5  zile  înainte  programării
inițiale

- jocurile  a căror  dată a fost  schimbată vor  fi  reprogramate nu mai  târziu  de
sfârşitul turului  sau returului competiției sau a fazei respective a competiției,
după caz.Clubul organizator nu poate schimba ora, ziua, terenul sau localitatea
de disputare a jocurilor stabilite de forul organizator, fără aprobarea acestuia,
sub sancțiunea pierderii jocurilor respective prin forfait.
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3.14. Impracticabilitatea  terenului de joc se constată şi se declară
numai  de  către  arbitru,  comisia organizatoare  urmând  a  stabili
data reprogramării jocurilor.

3.15 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.

3.16 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 - ediţia 2020. 

În cazul neprezentării echipei oaspete din diverse motive, echipa gazdă va plăti
cheltuielile  de  transport  ale  oficialilor  de  joc.  Daca  jocul  va  fi  reprogramat
echipa oaspete va plăti baremurile de arbitraj și de observare.  

 3.17  Echipele participante în  campionatul Ligii a V-a  sunt obligate să participe la
fazele judeţene ale Cupei României.

3.18   În cazul în care în cursul desfăşurării unui campionat, o echipă sau mai multe
echipe  se  desfiinţează,  se  retrag,  sunt  retrogradate  sau  excluse  din  activitatea
competiţională,  se  procedează  conform  Art.17  din  ROAF-ediţia  2018/  ROAF  AJF
Hunedoara-ediția 2020.

În  cazul  anulării  rezultatelor,  se  menţin  toate  efectele  cartonaşelor  galbene,
suspendărilor  şi  celorlalte  sancţiuni  disciplinare  aplicate  jucătorilor,  oficialilor  sau
cluburilor.

1. Jucătorii
4.1 Legitimarea şi  transferul  jucătorului  de fotbal  se efectuează în conformitate cu
prevederile din  Regulamentul privind statutul şi transferul jucătorilor de fotbal,
ediţia 2019.

4.2 Jocurile oficiale nu pot începe sau continua dacă echipele nu prezintă un număr
de cel puţin 7 jucători la seniori.

4.3 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. 

4.4  Echipele participante în competiţia de seniori Liga a V-a  au dreptul să efectueze
câte patru înlocuiri pe toată durata jocului, cu respectarea art.46 din  ROAF  - ediţia
2018.

4.5 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
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două jocuri în decurs de 24 ore, dacă al doilea joc se desfășoară
cel mai devreme în ziua imediat următoare.

4.6  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 Art.49. din  ROAF FRF- ediţia
2018/ ROAF AJF Hunedoara-ediția 2020.

Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea jocului, prin conducător, delegat
sau căpitanul echipei, identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj, precum şi
celelalte elemente constitutive ale dreptului de joc.

4.7  Dreptul de joc al unui jucător

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)

4.8  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
la Art.51 din ROAF FRF - ediţia 2018/ ROAF AJF Hunedoara-ediția 2020.

Jucătorii eliminaţi în timpul jocului trebuie să părăsească imediat incinta terenului de
joc şi să se deplaseze la vestiare.

4.9   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 Hunedoara cu care au fost sancționați la vechiul club.

5. Contestații
5.1 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  înscrisă  în  raportul  de  arbitraj  şi  achitată  la  A.J.F.  Hunedoara  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.

5.2  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. 

5.3  Sesizarea se face din oficiu de forul competent, nefiind necesară formularea unei
contestaţii  în  condiţiile  prevăzute de Art.25.2,  în cazul  jucătorilor  aflaţi  în  stare de
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suspendare  pentru  cumul  de cartonaşe galbene, ca urmare a
deciziei comisiei competente.

5.4   Dreptul  echipelor  de  a introduce  contestaţii  este
prevăzut la Art.25 din ROAF FRF, ediţia  2018/ ROAF  AJF
Hunedoara-ediția 2020, iar procedura soluţionării acestora este prevăzută la art.26 din
ROAF FRF- ediţia 2018/ ROAF AJF Hunedoara-ediția 2020.

5.5 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.

5.6.  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.

 

6. Regulamentul disciplinar
6.1. Comisia de Disciplină a A.J.F. Hunedoara 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,  ediţia
2017.

Comisia de Disciplină îşi desfăşoară şedinţele la sediul A.J.F. Hunedoara în zilele de
miercuri, respectiv marți și vineri, în cazul etapelor intermediare, sau în alte zile, după
caz, de la ore care vor fi aduse la cunoştinţa celor convocaţi în faţa instanţei.

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

6.3 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.

6.4 Cluburile/asociaţiile  sportive  sunt  direct  răspunzătoare  pentru  evidenţa
cartonaşelor  galbene  şi  pentru  modul  în  care  se  efectuează  etapele  de
suspendare ale propriilor jucători.

6.5  A.J.F. Hunedoara, prin comisiile competente, poate sesiza din oficiu, penaliza
şi/sau sancţiona, acţiunile descoperite a fi  în  neconcordanţă cu prevederile  ROAF
FRF –ed. 2018/ ROAF AJF Hunedoara-ediția 2020, RD – ediția 2020 sau RSTJ, ediţia
2019.

6.6  Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de  Regulamentul Disciplinar, ediţia
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2020.

6.7 Prezentarea în  faţa  instanţei se  face  din  oficiu,  pentru
persoanele menţionate în raportul de  arbitraj/observare,  sau
convocate  de  către  Secretarul general  al  A.J.F.  Hunedoara,
neprezentarea atrăgând după sine consecinţele R.D. 2020.

6.8 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.

6.9    De  regulă,  suspendarea  se  stabileşte  în  număr  de  etape  pentru  jucători  şi
antrenori şi în număr de luni pentru ceilalţi oficiali.

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

6.11  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,
sancţiunile se consideră a fi fost executate numai pentru jucătorii care aparţin echipei
ce nu este vinovată de întrerupere, anulare sau forfait.

6.12  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 R.D.- ediţia 2020.

6.13 În caz de abateri împotriva oficialilor de meci, toate sancţiunile disciplinare
prevăzute în  R.D.,  ediţia  2020,  se pot majora la  maximul special  prevăzut  în
acelaşi regulament, la care se poate adăuga un spor de cel mult ½ .

6.14 Dacă,  în  cazul  săvârşirii  de  violenţe,  nu  este  posibilă  identificarea  autorilor,
organul disciplinar va sancţiona clubul căruia aparţin agresorii.

6.15 Comisia  pentru  Statutul  şi  Transferul  Jucătorului  de  Fotbal  a  A.J.F.
Hunedoara este comisia competentă a soluţiona orice încălcare a prevederilor RSTJ,
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. 

6.16  Comisia de Apel a A.J.F. Hunedoara 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.  Hunedoara  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.

6.17  Comisia de Recurs a AJF Hunedoara este autoritatea disciplinară competentă
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în  soluţionarea  cauzelor disciplinare sau litigioase care au
fost iniţial analizate şi judecate de către  Comisia  pentru  Statutul  şi
Transferul Jucătorului de Fotbal.

6.18   Tribunalul  de  Arbitraj Sportiv  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.  sau A.J.F.  TAS  nu va judeca
recursurile împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară luate de Comisiile de apel
ale F.R.F./A.J.F. în cazurile de:

- încălcare a Legilor Jocului;

- suspendare de până la 3 jocuri sau o lună, inclusiv, a unei persoane fizice.

7. Statutul și transferul jucătorilor de fotbal
7.1  Statutul unui jucător se stabileşte de către F.R.F., L.P.F.  sau A.J.F., cu prilejul
legitimării, transferării sau acordării vizei.

7.2  Jucătorii legitimaţi la cluburile afiliate sunt amatori sau profesionişti.

7.3  Legitimarea jucătorului de fotbal se face, cu respectarea prevederilor  RSTJ,
ediţia 2020, prin completarea formularelor-tip emise de A.J.F. Hunedoara, 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 2020

4.19  Legitimarea  unui  jucător  amator  la  un  club  poate  inceta  dacă  jucatorul
formuleaza o cerere, în acest sens la comisia jurisdicțională a forului competent în
perioada 15 – 25 iulie a anului competițional, respectiv 1 – 10 august pentru jucătorii
legitimați la cluburi de fotbal în sală, în condițiile legii și ale 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/AMFB, după caz.

4.20 În situația cluburilor retrase sau excluse din competiție, jucătorilor amatori le sunt
aplicabile  prevederile  art.  4  alin.  17  lit.  b  de  mai  sus  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.

4.21 În cazul jucătorilor amatori se aplică următoarele dispoziţii:
a) un jucător amator care a participat efectiv la mai puţin de 25% din jocurile oficiale
disputate de echipa la care este legitimat  într-un an competiţional,  are dreptul  că
solicite comisiei competente legitimarea sa la un alt club fără acordul clubului la care
este  legitimat.  În  cazul  în  care  cererea  este  admisă  printr-o  hotărâre  definitivă,
jucătorul în cauză poate fi legitimat ca amator la un alt club. În cazul în care un jucător
legitimat la un alt club în aceste condiţii dobândeşte în termen de trei ani statutul de
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profesionist,  sunt  aplicabile,  în mod  corespunzător,  dispoziţiile
regulamentare privind compensaţia de formare;
b)  Jucătorii  amatori  seniori  și jucătorii amatori juniori cu vârsta
de până la 7 ani au dreptul de a solicita  comisiei  competente
încetarea legitimării fără acordul clubului la care sunt legitimați și legitimarea la un alt
club.
c) Jucătorii juniori,cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani, au dreptul de a solicita comisiei
competente  încetarea  legitimării  fără  acordul  clubului  la  care  sunt  legitimați  și
legitimarea lor la un alt club. 
Jucătorii juniori cu vârsta între 7 și 10 ani împliniți aflați în această situație sunt obligați
să achite fostului club suma de 400 de lei pentru fiecare an competițional în care au
fost legitimați la clubul respectiv. 
Jucătorii juniori cu vârsta peste 10 ani și până la 16 ani aflați în această situație sunt
obligați să achite fostului club suma de 700 de lei pentru fiecare an competițional în
care au fost legitimați la clubul respectiv. 
În  cazul  perioadelor  mai  mici  de  un  an  competițional  se  va  achita  o  sumă
proporțională cu perioada aferentă. 
În cazul în care cererea este admisă printr-o hotărâre definitivă, jucătorul în cauză
poate fi  legitimat  ca  amator  la  un alt  club  doar  după ce  va  face dovada achitării
sumelor prevăzute în decizia comisiei competente. 
d) prin excepție de la prevederile alin. 21 lit. c de mai sus, jucătorii juniori cu vârsta
cuprinsă între 14 și 16 ani, care au încheiat contracte de bursă privată în condițiile
legii cu clubul la care sunt legitimați nu vor putea solicita legitimarea la un alt club.
Contractul de bursă privată va prevedea în mod obligatoriu obligația jucătorului de a
desfășura activitate sportivă pentru clubul care oferă bursa în baza unui contract (de
muncă sau de activitate sportivă, după caz), în conformitate cu prevederile art 14 alin.
1 din prezentul Regulament. Contractul de bursă privată se va înregistra în evidențele
FRF/AJF, după caz, în termen de 45 zile de la data încheierii acestuia sub sancțiunea
neluării în seamă de către organismele jurisdicționale ale FRF/AJF.

4.22 Cererile prevăzute la alin. 21 se soluţionează de CNSL a FRF sau CSJ a AJF, cu
aplicarea următoarelor reguli:
- pentru cazurile arătate la lit. a), cererea poate fi introdusă numai între două ediţii ale
campionatului;
- pentru cazurile arătate la lit. b) şi c), cererile pot fi introduse doar în perioada 15 -25
iulie a anului competițional, respectiv 1 – 10 august pentru jucătorii legitimați la cluburi
de fotbal în sală;
- legitimarea la alte cluburi a jucătorilor aflaţi în situaţiile arătate la lit. a), b) şi c), se
poate face numai în perioadele de transfer, pe baza hotărârilor definitive şi irevocabile
ale comisiilor competente.

7.4 Omiterea  preschimbării  carnetelor  la  terminarea  perioadei  de  juniorat  se
penalizează  conform  RSTJ  -  ediţia  2020,  şi  hotărârii  Comitetului  Executiv  al
A.J.F. Hunedoara.

7.5.  Transferul jucătorului de fotbal constă în trecerea acestuia de la clubul la care
sunt legitimaţi la un alt club, cu acordul lui şi al celor două cluburi. Transferul poate fi
cu titlu definitiv sau temporar.

Transferul  de  jucători  se  efectuează  în  baza  unui  acord  de  transfer  înscris  pe
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formularul-tip  eliberat  de  A.J.F. Hunedoara, dactilografiat la toate
rubricile,(  se  poate  complecta  și de mâna cu litere majuscule) în 4
exemplare,  cu  ştampilele cluburilor  şi  semnăturile
reprezentanţilor  acestora  şi jucătorului  în  original,  şi  cu
respectarea prevederilor  RSTJF- ediţia 2020.  Sunt obligatorii  semnăturile câte unui
reprezentant oficial al cluburilor cedent şi cesionar şi semnătura jucătorului. În cazul
jucătorilor  juniori  care  nu  au  împlinit  vârsta  de  16  ani,  la  acordul  de  transfer  se
anexează şi consimţământul scris al unuia dintre părinţi.

Un jucător amator sau profesionist se poate transfera de cel mult trei ori în acelaşi an
competiţional, dar poate evolua numai pentru două echipe.

Nu se consideră transfer: revenirea unui jucător la clubul cedent ca urmare a unui
transfer  temporar  care  a  încetat  înainte  de  terminarea  perioadei  de  transfer,
legitimarea  unui  jucător  amator  la  un  alt  club  ca  urmare  a  semnării  primului  său
contract de profesionist (vezi RSTJ 2020). 

Un club nu are dreptul să încheie un acord de transfer, în calitate de club cedent,
pentru un jucător profesionist căruia i-a încetat contractul cu clubul respectiv.

7.6  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.

7.7   Jucătorii care sunt legitimaţi la cluburi cu activitate exclusivă de juniori se
pot  legitima  la  terminarea  perioadei  junioratului  la  un  alt  club,  fără  acordul
fostului club, cu obligația acestuia din urmă de a plăti indemnizația de formare,
daca îi schimbă statutul jucătorului respectiv .

7.8 Contractele încheiate de cluburi cu jucătorii profesionişti se înregistrează la AJF
Hunedoara, 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.

7.9  Este interzisa încetarea unilaterală a contractului fără justă cauză sau fără justă
cauză sportivă, în caz contrar fiind aplicabile sancţiunile prevăzute de Art.18.9. din
RSTJ  , ediţia 2020.  
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7.10 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.

7.11 Prezentul articol cu privire la statutul şi transferul jucătorului de fotbal se
completează cu articolele din RSTJF- ediţia 2020.

8. Dispoziții economice
8.1   A.J.F. Hunedoara este în drept să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi specifice
activităţii fotbalistice, pentru membrii afiliaţi, jucători şi oficiali ai cluburilor şi asociaţiilor
de fotbal.

8.2  Cluburile sunt obligate la plata taxelor, vizelor și penalităţilor, în conformitate cu
hotărârea Comitetului Executiv al A.J.F. Hunedoara  din data de 8 iulie 2020 (plata
penalităţilor se poate face în maxim 30 de zile calendaristice de la pronunțarea lor). În
caz de nerespectare a acestei prevederi, cluburile nu vor fi programate în competiţiile
oficiale, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la joc.  Excepţie fac sumele
reprezentând  plata  cartonaşelor  galbene,  inclusiv  cazurile  de  cumul  de
cartonaşe galbene(conform listei de penalităţi)  şi  cartonaşelor roşii,  care vor
trebui achitate în termen(până la următoarea etapă).

8.3 Drepturile  financiare  cuvenite  arbitrilor  şi  observatorilor  (barem  de
arbitraj/observare şi  cheltuielile de transport) trebuie să fie achitate de către clubul
organizator, la stadion, înainte de începerea jocului sau în termen de maximum 30
minute de la terminarea jocului, în baza Contractelor de prestări servicii și a facturilor
şi chitanţelor emise de arbiti şi observatori(PFA), în caz contrar fiind aplicate sancţiuni
disciplinare, respectiv echipa nu va fi programată în competiție va pierde jocurile prin
forfait și va fi sancționată cu penalitate sportivă .

8.4   Echipele se deplasează pentru disputarea jocurilor de campionat pe cont propriu,
suportând cheltuielile aferente.

9. Dispoziții finale
9.1  Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara  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. 

9.2 Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile F.R.F. şi a
statutului A.J.F. Hunedoara şi se completează cu  ROAF FRF- ed. 2018,  ROAF
AJF Hunedoara-ediția 2020 , Regulamentul Disciplinar -ediția 2020  şi R.S.T.J.F.
- ediţia 2020.

9.3 Dacă există omisiuni în acest regulament, organismele de luare a deciziei
vor  lua  hotărârea  în  concordanță  cu  prevederile  regulamentelor  FRF/AJF  în
vigoare.
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NIMENI  NU  POATE  INVOCA NECUNOAŞTEREA
REGULAMENTELOR  CARE VIZEAZĂ  ACTIVITATEA
FOTBALISTICĂ.

Departamentul Competiții

Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL HUNEDOARA
CUI: 4468412,  Adresa: Deva, str. Prelungire Oituz,nr.8, jud. Hunedoara, Tel. 0254 219065, e-mail : ajf.hunedoara@yahoo.com, pagină web : www.frf-ajf.ro/hunedoara

IBAN: RO59 BTRL RONC RT04 3921 4401, Banca Transilvania Sucursala Deva

mailto:ajf.hunedoara@yahoo.com

