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REGULAMENT OBSERVATORI 

Editia 2019-2020 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1  Comisia Județeană a Arbitrilor Hunedoara este responsabilă de toate 

problemele legate de observarea jocurilor de fotbal din campionatele judeţene, 

respectiv Liga IV, Juniori  A1, Liga V, etapa judeţeană a Cupei României, juniori B1, 

C, D, E, F ,trofeele Gh. Ola şi Gh. Ene, Interliga Națională de Fotbal şi alte competiţii 

organizate de AJF Hunedoara. 

Art. 2  Organizarea, reglementarea şi dezvoltarea calităţii de observator fotbal se află 

exclusiv sub controlul AJF Hunedoara. 

Art. 3  Comisia Județeană a Arbitrilor Hunedoara din cadrul AJF Hunedoara 

organizează, administrează, coordonează şi controlează activitatea observatorilor 

pentru jocurile de fotbal din cadrul campionatelor judeţene. 

Art. 4  Activitatea comisiei de observatori este supervizată de catre  Președintele AJF 

Hunedoara . 

 

II. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 
 

Art. 5  Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale Comisia Județeană a Arbitrilor 

Hunedoara sunt: 

 să delege observatori la jocurile din campionatele judeţene de fotbal; 

 să respecte criteriile de notare ale arbitrilor stabilite de FRF, pentru a 
asigura o aplicare uniformă a notării arbitrilor; 

 să alcătuiască şi să propună spre aprobarea Comitetului Executiv al 
AJF lista cu observatori la începutul fiecărui sezon competiţional; 

 să organizeze semestrial, înainte de începerea turului şi a returului, 
instruirea şi testarea observatorilor; 

 să organizeze şi alte cursuri de perfecţionare şi instruire a 
observatorilor; 
 

III. ATRIBUŢII 
Art. 6  Comisia Județeană a Arbitrilor Hunedoara are următoarele atribuţii: 

 elaborează strategia activităţii de observare din judeţul Hunedoara 
pe termen scurt şi mediu şi urmăreşte implementarea acesteia; 
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 organizează, coordonează şi controlează întreaga activitate a 
observatorilor;  

 organizează cursurile de perfecţionare pentru observatori; 

 întocmeşte programul anual al cursurilor de perfecţionare ale 
observatorilor, precum şi tematicile şi conţinutul acestor cursuri; 

 să delege observatorii pentru competiţiile fotbalistice din judeţul 
Hunedoara. Comisia Județeană a Arbitrilor Hunedoara îşi rezervă 
dreptul să delege sau nu observatorii la jocuri în funcţie de 
pregătirea acestora şi de notele obţinute la testările teoretice; 

 evaluează prestaţiile observatorilor pe baza rapoartelor întocmite de 
aceştia; 

 înainte de începerea fiecărui sezon competiţional, comisia de 
observatori va stabili numărul maxim de observatori necesar pentru 
o bună desfăşurare a competiţiilor fotbalistice ce urmează a se 
desfăşura în sezonul respectiv; 

 comisia de observatori îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a 
exclude din activitatea de observare orice observator, dacă 
prestaţiile sale se dovedesc necurespunzătoare sau dacă se 
săvârşesc acte de indisciplină; 

 stabileşte lista de observatori pentru fiecare sezon competiţional şi 
o prezintă spre aprobare Comitetului Executiv al AJF hunedoara; 

 propune cuantumul anual al taxelor, cotizaţiile şi vizelor 
observatorilor; 

 aplică sancţiuni observatorilor care au săvâtşit abateri disciplinare; 

 analizează rapoartele de observare ale observatorilor, iar atunci 
când este cazul, solicită explicaţii şi reanalizarea notei acordată de 
aceştia şi pot dispune măsuri împotriva observatorilor care i-au notat 
necorespunzător pe arbitri sau în neconcordanţă cu prestaţia 
acestora; 

 analizează rapoartele de observare ale observatorilor, iar atunci 
când este cazul, solicită explicaţii cu privire la neluarea măsurilor de 
ordine şi siguranţă de către echipele participante la jocuri, 
nespecificate în rapoartele de observare, sau omisiunea cu bună 
ştiinţă a unor fapte grave petrecute la jocuri şi nemenţionate în 
rapoartele de observare; 

 ţine evidenţa sancţiunile aplicate observatorilor; 
 

IV. OBŢINEREA/ÎNCETAREA CALITĂŢII DE OBSERVATOR 
Art. 7  Observatorul de fotbal este acea persoană care are aptitudini şi calificarea 

necesară în vederea observării jocurilor de fotbal. 

Art. 8  Calitatea de observator se poate obţine de către o persoană care îndeplineşte 

unul din următoarele criterii: 

 fost arbitru în lotul FIFA; 
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 fost arbitru în lot divizionar A; 

 fost arbitru în lot divizionar B; 

 fost arbitru în lot divizionar C(minim 5 ani); 

 fost jucător de fotbal divizia A; 

 fost jucător de fotbal divizia B, C; 

 fost antrenor(minim Licență C – 5 ani) 

 fost arbitru în lotul judeţean categoria I a(minim 5 ani); 

 fost preşedinte, vicepreşedinte, director executiv la cluburi sau 
asociaţii sportive(minim 5 ani); 

 angajaţi ai AJF Hunedoara; 

 membri ai comisiilor lucrative ale AJF Hunedoara; 

 observatorii din lotul divizionar sunt de drept observatori în lotul 
judeţean; 

Art.8.1  Persoanele care fac parte din Comisia Județeană de Arbitri Hunedoara 
sau care sunt observatori la nivel național fac parte de drept din corpul de 
observatori oficiali ai AJF Hunedoara 
 
Art. 9  Condiţiile necesare pentru cei care doresc să obţină calitatea de observator 

fotbal sunt următoarele: 

 să îndeplinească unul din criteriile de la art.8; 

 să promoveze examenul pentru obţinerea calităţii de observator; 

 să cunoască Legile Jocului de Fotbal şi Regulamentul de Organizare 
a Activităţii Fotbalistice; 

 la testările teoretice să obţină minim nota 6; 
Art. 10  Limita de vârstă până la care o persoană poate sa activeze ca observator de 

fotbal în lotul judeţean este, după cum urmează: 

 pentru toţi observatorii  - 68 ani; 

 pentru ca o persoana să poată obţine calitatea de observator trebuie 
sa nu fi împlinit vârsta de 60 de ani; 

Art. 11   

a.Observatorii care împlinesc vârsta de 68 ani, încetează activitatea de observare la 

sfârşitul anului calendaristic respectiv, iar persoanele care au îndeplinit vârsta de 60 

ani nu mai poate obţine calitatea de observator; 

b. Începând cu sezonul 2019-2020, observatorii care dețin funcții(președinte, delegat, 

director sportiv ,team manager, antrenor, etc.) în cadrul cluburilor/asociațiilor afiliate 

la AJF Hunedoara(Liga 4-Liga 5) li se va suspenda calitatea de observator pe perioada 

cât își exercită funcția respectivă cât și pentru o perioadă de 1 an de la sfarșitul 

sezonului competițional în care a activat ca și oficial. 

Art. 12  Pentru a putea observa jocurile de fotbal, observatori trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
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 să fie apţi medical; 

 să promoveze semestrial testele teoretice(minim nota 6) organizate 
de comisia de observatori; 

 daca un observator nu promoveaza testele teoretice mai poate sa le 
sustină numai dupa 30 de zile; 

 un observator care nu promoveaza de doua ori consecutiv testele 
teoretice va pierde calitatea de observator; 

 să deţină PFA, PFI, SRL cu cod CAEN 9319; 

 să achite vizele pentru anul calendaristic respectiv; 
 

 

V. DREPTURI ŞI INDATORIRI 
Art. 13 Drepturile observatorilor 

 să fie delegaţi la jocurile din campionatele judeţene de fotbal. 
Comisia Județeană a Arbitrilor Hunedoara îşi rezervă dreptul să 
delege sau nu observatorii la jocuri în funcţie de pregătirea acestora 
şi de notele obţinute la testările teoretice; 

 să primească baremurile legale de observare stabilite anual de AJF; 

 să participe şi să-şi exprime punctele de vedere la consfătuirile 
organizare ale observatorilor; 

Art. 14  Îndatoririle observatorilor 

 să cunoască Legile Jocului de Fotbal şi Regulamentul de Organizare 
a Activităţii Fotbalistice 

 să fie cinstiţi, corecţi şi imparţiali în notarea arbitrilor şi în relatarea 
faptelor petrecute la jocuri; 

 să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie şi să sesizeze 
imediat conducerea AJF, în cazul în care se petrec astfel de fapte; 

 să-şi anunţe indisponibilitatea cu cel puţin 5 zile înainte de disputarea 
unei etape(în afară de forţă majoră); 

 să complecteze raportul de observare în mod detaliat, cu claritate, 
semnalând orice evenimente în legătură cu desfăşurarea partidei şi 
să-l înainteze în termen de 24 de ore de la terminarea jocului; 

 să aibă un comportament care nu lezează principiile generale de 
morală sau ordine publică; 

 să nu facă declaraţii în presă, în legătură cu arbitrajul prestat; 

 să nu comită infracţiuni; 

 să aibă comportament responsabil şi de respect faţă de arbitri, alţi 
observatori, reprezentanţi ai cluburilor sau membrii AJF; 

 să complecteze şi să inainteze către AJF Hunedoara raportul de 
observare în maxim 24 ore de la terminarea jocului; 
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 în caz de incidente trebuie să anunţe telefonic, imediat după 
terminarea jocului despre acestea, iar raportul de observare trebuie 
trimis în maxim 4 ore pe fax sau e-mail; 
 

VI. ABATERI ŞI SANCŢIUNI 
Art. 15  Abaterile săvârşite de observatori vor fi sancţionate în raport de gravitatea lor 

cu: 

 Avertisment 

 Reţinerea de la delegări pe timp limitat 

 Excluderea din activitate 
 
 
 

Art. 16  Avertismentul constă în atenţionarea scrisă sau verbală a observatorului 

asupra abaterilor săvârşite şi a consecinţelor în caz de repetare; 

Art. 17  Reţinerea de la delegări constă în interzicerea activităţii de observator fotbal 

pe diferite perioade de timp; 

Art. 18  Excluderea din activitate constă în radierea din evidenţe şi interzicerea de a 

mai activa ca observator; 

VII.  DISPOZIȚII FINALE 

Observatorii oficiali sunt validați de Comitetul Executiv al AJF Hunedoara, iar 

cuprinderea lor în listele de observatori nu implică obligația AJF Hunedoara pentru 

delegarea lor. Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara îşi rezervă dreptul de a 

proceda, după caz, la numirea/delegarea observatorilor oficiali sau la retragerea 

calităţii/nedelegarea acestora. 

Aprobat în şedinţa Comitetului Executiv al AJF Hunedoara din data de  31 iulie 

2019  

 

     Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara 


