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ÎNFIINŢAREA ŞI FUNCTIONAREA AJF PRAHOVA 

 

A.J.F. PRAHOVA este organizata si functioneaza in conformitate cu dispozitiile Legii Educatiei 

Fizice si Sportului nr.69/2000 cu modificarile ulterioare ale Ordonantei Guvernului nr.26 cu privire la 

asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare,precum si ale celorlalte acte normative in 

vigoare care reglementeaza persoanele juridice de drept privat. 

 Activitatea A.J.F. PRAHOVA se desfasoara potrivit statutului si regulamentelor proprii,in 

conditiile legii. Statutul si regulamentele A.J.F. Prahova sunt elaborate in concordanta cu statutele si 

regulamentele F.R.F. 

PREVEDERI GENERALE 

Scop 
– Scopul A.J.F. Prahova îl constituie organizarea activitatii fotbalistice la nivel judetean.  

– În acest sens, principalele obiective ale A.J.F. Prahova sunt: 
– Dezvoltarea şi promovarea jocului de fotbal pe teritoriul judeţului sub toate formele sale şi fără 

nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă, 

încurajând organizarea de meciuri de fotbal la toate nivelele.  

– Promovarea fotbalului judeţean, prin echipa campioană şi a câştigătoarei fazei judeţene a Cupei 

României în competiţiile superioare. 

– Dezvoltarea cu preponderenţă a fotbalului juvenil. 

– Elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern prin care să se asigure desfăşurarea de 

campionate şi competiţii la toate nivelurile, desemnarea echipelor campioane şi celor care 

retrogradează. 

– Formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare a specialiştilor pentru fotbal 

(antrenori, instructori, arbitri, observatori, delegaţi, prin comisiile sale de specialitate).    

– Biroul Executiv al A.J.F. Prahova conduce prin comisiile sale întreaga activitate. 

– Structura şi componenţa nominală pe funcţii şi comisii se aprobă de Biroul Executiv. Atribuţiile 

comisiilor se stabilesc prin ROAF adaptat la necesităţile şi cerinţele A.J.F. Prahova. 
 
 

 

 

 

CAPITOLUL I 

CLUBURI 

Art.1. Afilierea cluburilor si asociatiilor sportive 
– Potrivit prevederilor statutului A.J.F. Prahova se pot afilia la AJF structurile sportive,constituite 

conform Legii 69|2000 cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe participă în competiţiile 

organizate de AJF Prahova, singura autorizată în teritoriul său de competenţă - afiliată la 

Federaţia Română de Fotbal. 

– Adunarea Generală este competentă să decidă asupra afilierii. 

–  Biroul Executiv poate hotărî afilierea cu titlu provizoriu a unui membru urmând să fie supusă 

aprobării în prima Adunare Generală care va decide afilierea. 

– Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în care a formulat cererea de 

afiliere. 

– Cluburile şi asociaţiile sportive care nu plătesc cotizaţiile, contribuţile băneşti sau alte taxe 

regulamentare nu vor fi programate în competiţii echipele lor fiind considerate neprezentate la 

jocurile respective.  
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  Asociatiile si cluburile sportive au dreptul sa se afilieze si sa participe in competii numai 

la A.J.F-urile din judetul in care isi au sediul social, cu exceptia situatiilor prevazute de 

art.34.6 din R.O.A.F.  

 

Capitolul II 

COMPETITII 

Art.6-Caracterul jocurilor 
1. Jocurile de fotbal pot fi:  

 Jocuri oficiale interne care se dispută în cadrul unor competiţii organizate de AJF pe baza unor 

programe dinainte stabilite, având ca scop stabilirea unei ordini ierarhice a echipelor în 

clasamentele finale.  

 jocuri amicale 

 jocuri în cadrul unor competiţii necuprinse în calendarul competiţional al AJF. 

2. Cluburile nu pot schimba de comun acord caracterul jocurilor din oficiale in amicale şi invers,sub 

sanctiuneaomologarii jocuriloe cu rezultatul de 3-0 in defavoarea ambelor echipe.  
 

Art. 7 An competiţional 
Anul competiţional este perioada cuprinsă între data de 1 iulie a anului în curs şi 30 iunie a anului 

următor.  
 

Art. 8  Sistem de desfăşurare 
AJF Prahova a acceptat sistemul de desfăşurare tip campionat în care fiecare echipă joacă cu toţi 

adversarii un joc pe teren propriu şi un joc în deplasare (tur-retur).  

 

Art.9 Formula de organizare a campionatelor 
A.J.F.Prahova  stabileste formula de desfasurare a campionatelor,sistemul de promovare retrogradare pe 

categprii,care va fi anuntat la inceputul fiecarui an competitional 

Echipele nu pot renunta ladreptul lor de organizare ajocurilor in favoarea echipei adverse  si nici nu pot 

juca jocul din organizare proprie pe ternul echipei adverse. 
 

 Campionatul judeţean de seniori se organizează pe 4  eşaloane valorice:  
 Liga “A” Prahova - o serie de 16 echipe; 

 Superliga B Prahova- o serie de 18 echipe; 

 Liga “B” Prahova -  3 serii a cate 14-16 echipe 

 Liga   C   Prahova-   3 serii  a cate 12-16 echipe constituite pe criterii geografice 

Echipele nu pot renunţa la dreptul lor de organizare în favoarea echipelor adverse şi nici nu pot 

juca meciul din organizare proprie pe terenul echipei adverse.  

 

1. LIGA A PRAHOVA - 16 echipe. 

Câştigătoarea seriei se va califica la barajul pentru promovare în campionatul de Liga a III-a. Vor 

 retrograda în ocupantele locurilor 15, 16,  

 

2. SUPERLIGA B PRAHOVA-18 echipe 

Vor promova in Liga A ocupantele locurior 1 si 2. Vor retrograda in Liga B ocupantele locurilor  

,16,17,18. 

            3-LIGA B  -3 SERII A CITE 14 ECHIPE 

Vor promova direct in Superliga B echipele clasate pe primul loc din cele 3 serii. 

 Vor   retrograda in liga C,  cate 2 din fiecare serie. 

            4-LIGA C   3 SERII A CITE 12 -16 ECHIPE 

Vor promova in Liga B ocupantele Locului  1si2 din fiecare serie.  
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Art. 10  Programul competiţional 
– AJF Prahova întocmeşte programul competiţional - succesiunea etapelor fiind  aceeaşi în tur şi 

retur.         

– Pentru localităţile cu mai multe echipe se va întocmi programul în aşa fel încât echipele respective 

să joace alternativ pe teren propriu pentru ca în aceste localităţi să fie asigurat un program 

competiţional echilibrat.   
 

Art. 11 Programarea jocurilor 

Jocurile disputate in campionatele organizate de A.J.F.Prahova sunt programate în 

zilele de sâmbătă si duminica, ora 11.00), si dupa-amiaza (Conf.art.11 c), optional: 
a) între două jocuri oficiale ale aceleiaşi echipe (cu excepţia turneelor finale şi zonale de juniori) se 

lasă în mod obligatoriu o pauză de o zi, în cazul în care jocul se dispută pe teren propriu şi cel 

puţin două zile în cazul în care cel de-al doilea joc se dispută în deplasare.  

b) În ultima etapă a campionatului, jocurile echipelor din aceeaşi categorie sau eşalon valoric, vor 

fi programate în mod obligatoriu în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră. , cu exceptia jocurilor care nu 

influienteaza castigarea campionatului/promovarea – retrogradarea,acestea putind fi programate 

in alte zile si la alte ore.Jocurile de juniori  pot fi programate in functie de posibilitati in oricare 

din zilele saptaminii. inclusiv. Dumineca, in deschiderea altor jocuri, sau dupa disputarea  

acestora.. 

c) Orele oficiale la care sunt programate jocurile sunt:  

iulie - august   – orele 18.00; 

septembrie  - orele 17.00; 

octombrie   - orele 15.00; 

noiembrie  - orele 14.00; 

decembrie  - orele 13.00; 

februarie   - orele 14.00; 

martie   - orele 15.00; 

aprilie   - orele 17.00; 

mai - iunie   - orele 18.00. 

d) Etapele intermediare se vor desfăşura în zilele de marţi după-amiază jocurile de Liga A şi în 

zilele de miercuri după-amiază jocurile de Superliga B, Liga B, şi Cupa României.  

e) Şedinţa Comisiei  de disciplina are loc în fiecare zi de MIERCURI, de la ora 13.00. 

f )   Cluburile si asociatiile participante in campionatele organizate de A.J.F. sunt obligate sa 

comunice anual ,prin cererea de inscriere in competitie,stadionul pe care vor desfasura jocurile oficiale 

si sa instiinteze in scris  forul competent ,cu minim 5 zile inainte de jocul oficial urmator pe teren propriu 

cu privire la orice schimbare intervenita in privinta stadionului pe care oganizeaza jocurile.  

Omisiunea unui club de a comunica in termen la A.J.F. stadionul, terenul pe care se organizeaza jocurile 

oficiale,precum si documentele care atesta dreptul de folosinta a acestuia ,conduce la neprogramarrea 

echipei clubului in cauza pentru jocul respective.   
 

Art. 12. Schimbarea programării unui joc oficial 
          Forurile organizatoare au dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră, data, ora, terenul de 

disputare a jocului sau localitatea. Schimbarea programării se poate face şi la solicitarea cluburilor 

organizatoare pentru motive întemeiate, astfel:  

a. ora de disputare a jocului, cu şapte zile înainte de la programarea lui, chiar fără acordul echipei 

care se deplasează, dar care va fi anunţată în mod obligatoriu de către forul organizator cu cel 

puţin cinci zile înainte.  

b. Ziua de disputare a jocului sau localitatea numai cu acordul celeilalte echipe, cu cel puţin şapte 

zile înainte cu exceptia cazurilor exceptionale 
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c. Clubul organizator nu poate schimba, ora, ziua, terenul sau localitatea de disputare a jocurilor 

stabilite de forul organizator fără aprobarea acestuia, sub sancţiunea pierderii jocurilor respective. 

d. Jocurile a caror data a fost schimbata vor fi reprogramate si vor trebui sa aiba loc  nu mai tirziu 

de sfirsitul turului sau returului competitiei respective,dupa caz, sau pot fi devansate in urma 

acordului intervenit intre cele doua echipe. 

 

Art. 13 Neprezentarea sau întârzierea la joc   

- Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de forul organizator. Dacă una sau ambele echipe nu se 

prezintă la stadion, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor în maxim 15 minute 

de la ora stabilită ori se prezintă cu mai puţin de 7 jucători, la seniori şi opt jucători la juniori, 

legitimaţi, cu drept de joc, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului si va consemna in raportul de arbitraj 

situatia respectiva  
- Dacă o echipă de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la două jocuri 

în acelaşi campionat va fi exclusă din competiţie şi retrogradată în eşalonul imediat inferior în anul 

competiţional următor. 

- Dacă o echipă de seniori nu se prezintă la două jocuri în decursul unui campionat, iar echipa se află 

pe o poziţie de retrogradare (şi are influenţă asupra clasamentului) aceasta va fi exclusă din 

competiţie şi va fi retrogradată cu două trepte competiţionale.  
 

Art. 14 Consecinţele neprezentării 
1  Cluburile pot invoca un caz exceptional in situatia intirzierii/neprezentarii la jocul oficial 

programat din motive ce privesc trnsportul delegatiei sportive,neasigurarea asistentei medicale, probleme 

acute de sanatate a cel putin 5 jucatori titulari[ n ultimul meci oficial]numai daca prezinta o dovada scrisa 

din partea organelor competente[compania de transport feroviar,compania de transport rutier, organelle 

de politie administraie locala sau judeteana, centrul de medicina sportive,prestatorul de sevicii 

medicale,etc]prin care se constata situatia de exceptie si cauzele sale[intreruperea 

circulatiei,accidente,situatii si /sau interventii de urgenta imposibil de prevazut sau de deservitori in 

legatura cu autosanitara sau personalul medical]. 

La dosarul cauzei este obligatoriu sa se prezinte foile de parcurs emise pentru deplasarile lajoc si 

contractulo de servicii de transportsau de servicii medicale. 

In aceasta situatie, in functie de probele prezentate,organul jurisdictional competent va hotari, 

dupa caz, reprogramarea jocului rewstpectiv,care va fi efectuata de Departamentul competitii al forului 

organizator,conform prevederilor prezentului regulament. 

Cazul exceptional nuva putea fi invocat in cazul in care jocul urmeaza a se desfasura in acelasi 

timp cu alte jocuri,datorita importantei jocului ce urmeaza a fi desfasurat in competitie. 

2-Daca una din echipe,ambele echipe sau asistenta medicalase prezinta lateren dupa cearbitrul a 

fluierat sfarsitul jocului,respective dupa timpul regulamentar de 15 minute ,se vor aplica sanctiuni 

regulamentare.  

In toate cazurile,arbitrul jocului va cronometra perioada de 15 minute in prezenta sau instiintarea 

delegatului de joc si a delegatilor celor 2 echipe si va anunta si arata expirarea timpului de 15 

minute,conform cronometrului detinut 

3-Echipele care nu sau prezentat,au  intirziat sau nu au prezentat carnetele de legitimare/cardurile 

jucatorilor sunt obligate sa ramburseze echipelor adverse toate cheltuilile efectuate pentru 

organizarea/prezenta la jocurile respective, in temen de 10 zile de la data pronuntarii hotaririi comisiei 

competente.in caz contrar, acestea nu vor mai fi programate la jocurile urmatoare.Fac exceptie de la 

aceasta regula, situatiile de caz exceptional. 

4-In situatia in care jocul nu sa disputat din cauza neprezentarii unei echipe,arbitrul si 

observatorul sunt indreptatiti sa li se asigure/deconteze de clubul organizator cazarea ,masa si 

rambursarea cheltuielilor de transport, mai putin baremul de arbitraj si observare. 

5- In situatia in care un club comunica  organizatorului competiei faptul ca nu se va prezenta la 

joc ,meciul nu va fi programat de catre deparyamentul competii[care va informa clubul advers de aceasta 
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situatie],iar clubul care nu se prezinta la joc va suporta doar sanctiunile disciplinare pentru 

neprezentare,prevederile aln. precedente nefiid aplicabile in acest caz. 

. 

Art. 15 Retragerea echipei de pe teren 
1. În situaţia în care, indiferent  din ce motive, o echipă se retrage de pe teren, sau refuză să reia 

jocul, înaintea consumării timpului regulamentar, ea va fi sancţionată conform prevederilor 

regulamentare.  

2. În aceste cazuri arbitrul va aplica “Regula celor trei minute” conform ROAF.    

 

Art. 16. – Jocurile întrerupte sau amânate 
 Jocurile oficiale nu pot continua dacă terenul devine impracticabil sau din cauza 

întunericului. Pentru cauzele menţionate mai sus, jocul poate fi interupt numai de către 

arbitrul.                    

 Jocul va fi reluat în aceaşi zi sau în cel mult o oră de la întrerupere, dacă terenul devine 

practicabil sau condiţiile au devenit favorabile. Dacă reluarea nu este posibilă după 60 de 

minute, de la momentul întreruperii, jocul se va desfăşura a doua zi, la o oră ce va fi 

stabilită de comun acord de cele două echipe, fiind reluat, din minutul în care a fost 

intrerupt sau va fi reprogramat.   

 Amanunte privind reprogramarea jocurilor intrerupte din terte motive sunt stabilite in 

R.O.A.F. art.16 

Art.17 Retragerea sau excluderea echipelor din campionat 

Conform R.O.A.F.art 17. 
  

Art. 18–Ocuparea locurilor vacante in cazul retragerii-excluderii din competitii 
Daca intr-o editie de campionat ramin locuri vacante prin neinscrierea ,excluderea,retragerea sau 

renuntarea unor echipe la dreptul de a participa in campionatul de seniori respectiv,ori in alte situatii 

similare,se va proceda astfel: 

a)daca aceasta situatie a intervenit inainte de inceperea campionatului,echipele in cauza vor fi 

retrogradate in ultima categorie competionala organizata de asociatia judeteana de fotbal pe teritoriul 

careia are sediul social clubul in cauza .Locurile care au devenit vacante in acest mod vor fi ocupate de 

echipele retrogradate in campionatul precedent,cel mai bine clasate.In cazul in care numarul acestora 

este insufficient,Biroul executive al A.J.F. va putea decide completarea locurilor vacante cu alte echipe. 

b) daca retragerea ,excluderea echipelor a intervenit dupa inceperea campionatului ,echipele in cauza vor 

fi retrogradate in ultima categorie competitionala organizata de a.j.f.pe teritoriul careia are sediul clubul 

in cauza,iar locurile vacante nu se vor mai completa.  

In acest caz,la sfirsitul campionatului numarul echipelor care retrogradeaza va fi redus in mod 

corespunzator. Renuntarea unor echipe la dreptul de participa in campionate se constata de catre Biroul 

executive al A.J.F. printr-o decizie irevocabila. 

c)-Un club ,  care  la finalul  competitiei,are dreptul de asi continua activitatea in acelasi esalon, poate 

renunta la acest drept,urmind sa evolueze sezonul competitional viitor in primul esalon competitional 

inferior in care exista  locuri disponibile 

      

  Art.19-Cluburi cu mai multe echipe  [ROAF] 

        Conf R.O.A.F. art.19.  

  

Art.21-Durata jocului 

          -90 de minute pentru jocurile de seniori,fotbal feminin,juniori A, A1-judetean. 

            -80 de minute pt. jocurile de juniori  B 

            -70 de minute pt. jocurile  de juniori  C 
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            -60 de minute pt. jocurile de juniori  D 

            -40 de minute pt. jocurile de juniori  E 

           -timpul de joc este impartit in doua reprize egale cu o pauza ce nu poate depasi 15 minute. 

 

Art.22- jocurile cu prelungiri conf.ROAF.  

           - Jocurile de copii si juniori nu se pot prelungi in cazul unui rezultat de egalitate,echipa 

castigatoare a jocului fiind desemnata in urma executarii loviturilor de departajare. 

      

Art. 23. – Sistemul de atribuire al punctelor 
- Pentru jocurile de seniori şi juniori:  

a. joc câştigat – 3 puncte 

b. joc egal – un punct 

c. joc pierdut – 0 puncte. 

 

Art. 24 -Omologarea rezultatelor 
1.  La jocurile la care exista contestatii vor fi omologate odata cu solutionarea acestora, printr-o hotarire 

definitivă şi irevocabilă. 

2. Clasamentele finale ale competitiilor organizate de A.J.F. se omologheaza de Biroul Executiv al A.J.F. 

Prahova. 

 

Art. 25. – Contestaţii 

Cluburile care apreciaza ca echipa adversa a incalcat unele prevederi 

regulamentare,indiferent de natura lor,au dreptul sa-si sustina cauza numai in baza 

unei contestatii formulate in scris in raportul de arbitraj 

In cazul jucatorilor aflati in stare de suspendare pentru cumulul de cartonase galbene 

sau in situatia in care exista o decizie definitive pronuntata de comisiile 

jurisdictionale,precum si in caz de nerespectare a dispozitiilor privind folosirea 

numarului de jucatori U19 si U21 sesizarea se poate face si din oficiu de catre 

Departamentul Compettiii al forului organizator,in termen de 60 de zile de la data 

disputarii jocului, dar nu mai tirziu de sfirsitul anului competitional,la comisia 

competenta din cadrul A.J.F. nefiind necesara formularea unei contestatii. 

      Departamentul competitii al forului organizator poate formula sesizare disciplinara 

din oficiu si cu privire la utilizarea in jocurile din cadrul competiilor de seniori a 

jucatorilor cu virsta sub 14 ani. 
Echipele au dreptul de a introduce contestaţii astfel:  

a. înainte de începerea jocului: 

 dacă se contestă dreptul de joc al unuia sau mai multor jucători din echipa adversă, înscrişi 

în raportul de arbitraj, arătându-se motivele în mod concret.  

 dacă se contestă valabilitatea programării jocului pe terenul respectiv. 

 dacă se contestă calificarea cadrului medical.  

 dacă se contestă faptul că terenul de joc este neregulamentar.  

b. în pauză şi după terminarea jocului, înainte de înmânarea carnetelor de legitimare de către arbitri.  

 dacă se contestă identitatea unuia sau mai multor jucători înscrişi în raportul de arbitraj 

 dacă se contestă dreptul de joc al unor jucători intraţi la pauză şi în partea a doua a jocului. 

 Sesizarea se face din oficiu de forul competent,nefiind necesara formularea unei 

contestatii in cazul jucatorilor  aflati in stare de suspendare pentru cumul de cartonase 

galbene sau ca urmare a unei decizii pronuntate de comisia competenta ,precum si pentru 

nerespectarea dispozitiilor privin folosirea jucatorilor extra comunitari,respectiv pe cele 
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privind  obligativitatea inscrierii in raportul; de arbitraj a numarului minim de jucatori 

formati la nivel national.  

Contestaţiile se fac înscris în raportul de arbitraj, nominal, arătând motivul contestaţiei în mod explicit.  

Cluburile şi asociaţiile sportive care introduc contestaţii nejustificate, de rea credinţă, lipsite de motivaţie 

sau neachitate în termen de 48 ore de la disputarea jocului sunt obligate să suporte cheltuielile de 

transport ale tuturor persoanelor citate în faţa comisiei.[delegati,jucatori,arbitrii] In asemenea 

cazuri,echipa contestatara va fi sanctionata cu avertizment ,iar in caz de recidiva va fi obligata la plata 

unei penalitati al carui cuantum reprezentind dublul taxei de contestatie. Jucatorii 

contestati  pentru substituire sunt obligati,la solicitarea arbitrului,sa se prezinte la cabina arbitrilor pentru  

confruntare,.fotografiere, si celelalte proceduri care usureaza luarea unor decizii in acest sens. 

 Jucatorii  care din diverse motive parasesc baza sportive in timpul jocului, la pauza, dupa terminarea 

jocului,  inainte de inminarea carnetelor de legitimare, sunt obligati  , sa  contacteze una din persoanele 

oficiale prezente la joc [observator,arbitru] pentru ca cazul in care ar fi necesara o confruntare in fata 

comisiilor ,persoana oficiala sa confirme identitatea acestor jucatori.Neprezentarea jucatorilor in astfel 

de situatii se sanctioneaza cu pierderea jocului cu 3-0  

    In cazul contestatiilor care au drept obiect valabilitatea legitimarii sau a transferului 

jucatorilor,comisia de disciplina si etica a A.J.F. va trimite printro incheiere cauza spre solutionare  catre 

C.S.J a  A.J.F.urmind sa pronunte o hotarire disciplinara pe baza solutiei pronuntata de aceasta comisie. 

    TAXA DE CONTESTATIE  VA AVEA UN CUANTUM DE  200 DE LEI PENTRU FIECARE 

JUCATOR IN PARTE.  Taxa de contestaţie se achită în maxim 48 ore de la disputarea jocului.Nu se va 

lua in calcul zilele de sambata si duminica contestatiile putind fi achitate pâna in ziua de MARTI a 

saptaminii urmatoare, ora 12.00. In caz de etapa intermediara, contestatiile pot fi achitate in termen de 

48 de ore de la disputarea jocului.  

 

Art. 27 Clasamente finale. 
1. Echipa care, după disputarea tuturor jocurilor prevăzute în program, a obţinut cel mai mare număr 

de puncte, este clasată pe primul loc în campionatul respectiv.  

2. dacă două echipe acumulează acelaşi număr de puncte după ce au jucat toate meciurile 

programate clasamentul se va stabili pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor criterii:  

 numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la 

egalitate de puncte.  

 golaverajul mai bun în jocurile directe. 

 numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe.  

 numărul mai mare de goluri marcate în deplasare la jocurile directe.  

 golaverajul general mai bun (diferenţa dintre golurile marcate şi cele primite în toate 

jocurile de campionat).  

 numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile de campionat.  

          În cazul în care, trei sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, se va întocmi clasamentul 

acestora pe baza criteriilor arătate la litera a-f. 

          In clasamentele intermedire departajarea echipelor aflate la egalitate de puncte se face pe baza 

golaverajului general si,respectiv , a numarului mai mare de goluri marcate. 
 

Art. 28 Competenţa de organizare 
AJF  PRAHOVA  organizeaza  anual urmatoarele competitii: 

 Campionatul Judetean Liga  A Prahova; 

 Campionatul Judetean Superliga B Prahova; 

 Campionatul Judetean Liga  B  Prahova; 

 Campionatul Judetean Liga C 

 CUPA ROMANIEI-Faza judeţeană. 

 Comisia Campionatului Judeţean îşi desfăşoară activitatea  la sediul A.J.F. Prahova, Ploieşti, str. 

Pielari, nr 5.  dupa urmatorul program: 
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 Zilnic între orele: 07.00-14.00; 

 Miercuri: 07.00-17.30 

 Comisia de Competitii întocmeşte Regulamentul Campionatului Judeţean, programul jocurilor, 

stabileşte cuantumul taxelor şi a penalităţilor, care vor fi supuse aprobării Biroului Executiv  

 Toate hotărârile Biroului Executiv vor fi aduse la cunostinţă membrilor A.J.F. Prahova înainte de 

începerea campionatelor, în timp util. 

  Precizări privind organizarea şi desfăşurarea campionatelor judeţene de copii şi juniori sunt 

stipulate în Regulamentul comisiei de copii şi I juniori care va fi adus la cunoştinţa tuturor 

membrilor A.J.F. Prahova. 

 

 

 

Capitolul III 

CONDITII DE PARTICIPARE IN COMPETITII 

Art.38 Inscrierea si conditiile. 
 

Toate cluburile si asociatiile sportive care care vor sa participle in competitii organizate de 

A.J.F.PRAHOVA trebuie sa depuna o cerere in acest sens pina pa data de 01 August  al anului in curs. 

 

Pentru a participa in competiile organizate de A.J.F.Prahova un club trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: 

 sa fie afiliat  

 sa detina un stadion omologat de A.J.F. sau cu contract de inchiriere. 

 Sa depuna o cerere de participare in acest sens pana la data de 01 August  al anului in curs. 

 sa aiba un antrenor sau instructor  sportiv. 

 Sa nu aiba debite neachitate fata de A. J. F. PRAHOVA 

 Sa completeze si depuna la AJF, pina la data stabilita  de aceasta ,cererea oficiala de inscriere in 

competitie,insotita de documentele stabilite  de forul organizator. 

 Un club care nu este admis sa participe in competitie va fi inlocuit conf. dispozitiilor privind 

locurile vacante.AJF poate controla inopinant sau pot efectua investigatii,oricind dupa admiterea 

unui club in competitie, pentru a stabili daca mai sunt intrunite conditiile de admitere.Daca se 

descopera ca aceste conditii nu au fost de la inceput indeplinite s-au nu mai sunt indeplinite dupa 

admitere [clubul ,as.sp.] nu va fi programat la jocuri pina la incetarea motivelor, penalitate s-au 

excludere. 

În campionatele judeţene de fotbal seniori, organizate de A.J.F. Prahova au drept de joc jucătorii  non-

amatori şi profesionişti care sunt legitimaţi la o structură sportivă constituită conform Legii 69/2000 

afiliată la A.J.F. Prahova, legitimaţi cu carnete de tip A.J.F. sau F.R.F., cu viza anuală A.J.F. şi viza 

medicală aplicata pe carnetul de legitimare odata la sase luni de catre unitati medicale autorizate in acest 

scop:cabinete medico-sportive,dispensare pt. sportivi,servicii de control medical: 

 Toate echipele care participa in campionatul Liga A Prahova sunt obligate sa participe in 

campionatele de copii si juniori cu minimum o echipa.  

   Echipele din celelalte esaloane care participa la campionatele organizate de A.J.F.Prahova si au 

echipe de copii si juniori nu sunt obligate sa foloseasca la echipele de seniori 2 juc U21 ( Superliga 

B}si jucatori sub 23 de ani(Liga B si C) 
                    

 

Art. 40. (ROAF) Condiţii de omologare 

Stadioane:   
Pentru a fi omologate terenurile trebuie să fie gazonate sau cu iarbă naturală şi să îndeplinească 

următoarele condiţii:   
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 lungime: minimum              90 metri  

                maximum           120 metri 

 lăţime:    minimum              45 metri 

                maximum              90 metri  

Porţile:  

 lungime 7,32 metri 

 înălţime 2,44 metri.  

Marcajul terenului se face folosind materiale adecvate, de culoare albă, care să nu prezinte pericol pentru 

jucători şi arbitri.Lăţimea linilor de marcaj să fie de maxim 12 centimetri. Gardul împrejmuitor cu o 

înălţime minimă de 1,5 metri, de protecţie pentru jucători, arbitri, oficiali, complet izolat de public. 

Tribune cu capacitate minimă de 300 locuri. Se va amenaja şi un sector pentru mass-media. Două vestiare 

pentru jucători, prevăzute cu duşuri şi grupuri sanitare. Un vestiar pentru arbitri, grupuri sanitare pentru 

spectatori, tabele de marcaj, bănci pentru jucătorii de rezervă şi pentru persoanele oficiale, unde au acces 

13 (treisprezece) personae, dintre care 7 (şapte) jucători de rezervă şi alte 6 (şase) (antrenori, delegaţi, 

medic şi masor)toti pe baza legitimatiilor eliberate si vizate de A.J.F. Prahova. Suprafaţa tehnică, care 

este o suprafaţă echivalentă cu lungimea băncii de rezervă plus un metru în fiecare parte şi care se 

prelungeşte în faţa băncii până la un metru de linia de margine a terenului. 

           Toate datele privind dimensiunile terenului si celelalte cacteristici au fost actualizate in 

conformitate cu legile jocului  editia 2013 -2014. 

 

CUPA ROMANIEI 
FAZA JUDETEANA 

 

-Conditii de participare 

-cluburile cu mai multe echipe participa in aceasta competie doar cu echipa de categoriea superioara a 

clubului respective 

-privind participarea jucatorilor la aceasta competitie nu sunt restrictii de varsta. 

- 

    

Art. 41. Verificarea terenurilor de joc:  
Verificarea terenului de joc este efectuată de: 

 arbitrul jocului din oficiu sau în baza unei contestaţii 

 de forul care organizează competiţia.  
 

Art. 42. Teren de joc neregulamentar:  

 când lipseşte sau este deteriorat gardul împrejmuitor 

 când nu este marcat sau este nemarcat regulamentar 

 când lipsesc sau sunt deteriorate ori neregulamentare porţile, plasele şi steagurile de colţ.  

 Steagurile de colţ trebuie să aibă înălţimea de 1,5 metri. 

 In situatia in care echipa organizatoare nu ia masuri de remedierea deficientelor in maximum 30 

minute de la ora oficiala de incepere, jocul nu se va mai disputa. Acest termen nu poate fi 

prelungit prin cumularea cu cel ce poate fi acordat pentru asigurarea asistentei medicale.   
 

 Art. 43. Terenul de joc impracticabil.  
 dacă aproximativ o pătrime din teren este sub apă, iar adâncimea apei nu mai permite ca mingea 

să vină în contact cu pământul.  

 în caz de furtună, ploaie torenţială, descărcări electrice, ninsori abundente, ceaţă sau viscol s-au 

daca,urmare a aceste situaţii intervin după începerea jocului, arbitrul va întrerupe jocul.  

 teren acoperit cu zăpadă a cărei grosime împiedică controlul şi circulaţia mingii.  
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 teren acoperit cu porţiuni de gheaţă şi care constituie un pericol pentru integritatea corporală a 

jucătorilor şi arbitrilor.  

 Impracticabilitatea terenului de joc se constată şi se declară numai de către arbitrul jocului.  

 Ora de începere a jocului se poate amâna sau jocul se poate întrerupe maxim 60 de minute, dacă 

terenul de joc devine impracticabil.  

  

Capitolul IV 

JUCATORI 

 

Art. 45 (ROAF).Numarul jucatorilor 

 

Echipele care participa in campionatele oganizate de AJF Prahova au dreptul sa 

foloseasca maxim 2 jucatori extracomunitari in acelasi timp in teren si sunt obligaţi sa 

inscrie in raportul de abitraj minim15 jucatori formati la nivel national 

 
Legitimarea si transferul jucatorilor se efectueaza  conform prevederilor regulamentului privind statutul 

si transferul jucatorului. 

 
 Jocurile oficiale se dispută între echipe, cuprinzând fiecare cel mult 11 jucători. Un joc nu poate 

continua cu mai puţin de 7 (şapte) jucători, la competiţiile de seniori şi opt jucători, la competiţiile 

de juniori.       

 În caz de descompletare a uneia dintre echipe sub numărul mai sus, cu sau fără intenţie, arbitrul 

este obligat, să oprească jocul.     

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

categorii de seniori.          

 Ei pot fi utilizaţi şi la jocurile echipei de seniori dacă au împlinit vârsta de 14 ani. Perioada 

junioratului se încheie la 30 iunie a anului în care jucătorii împlinesc vârsta de 19 ani.  

 Echipele care participa in campionatul Liga A Prahova 2018-2019 sunt obligate sa  foloseasca, 

pe toata durata partidei nu jucator junior U 19[n.1999 si mai mici] si un jucator U 21[n1997 

si mai mici].   

 Echipele care activează în SuperLiga B şi Liga B, participante in campionatul 2018-2019, au 

obligatia de a folosi 2  jucatori sub U21 ( n 1997 pe toata durata partidei, cu exceptia acelor 

echipe care au inscrise si participa in campionat cu grupe de copii si juniori) 

 Echipele care activeaza in campionatul 2018-2019 in Liga B au obligatia sa de a folosi 2 

jucatori sub 23 de ani(n.1995) 

 Echipele care activeaza in Liga C participante in campionatul 2018-2019,au obligatia de a 

folosi pe toata durata partidei 2(doi) jucatori sub 23 de ani(n 1995) 

  

 

Art. .48-Participarea la jocuri in conditii neregulamentare 
 Jucatorii seniori indiferent de categorie ,cu exceptia portarului,nu pot participa la doua jocuri 

oficiale in aceiasi zi. 

 Jucatorii juniori,cu exceptia portarului, pot participa la doua jocuri oficiale 

consecutive cu respectarea conditiei ca respectivul jucator sa joace in termen de 

24 ore cel mult 3 reprize sau maximum 135 minute cumulate in cele 2 jocuri.. 
  Aceasta dispozitie nu se aplica in cazul turneelor finale ale competiiilor de juniori... 



 12 

 Echipele care prezinta in componenta lor jucatori care au obtinut legitimarea si dreptul de joc cu 

incalcarea prevederilor regulamentare, fapt dovedit ca urmare a solutionarii unei contestatii,vor 

fi sanctionate cu pierderea jocurilor prin forfait. 

 In cazul in care legitimarea si dreptul de joc al jucatorilor in cauza a fost acordata in conditii 

neregulamentare de catre organele competente,dar. se constata ca echipa in cauza  a fost de buna 

credinta,jocurile respective se vor omologa cu rezultatele de pe teren,iar jucatorilor respective li 

se va ridica dreptul de joc pin la solutionarea cauzei. 

 Jucatorii care participa la jocuri oficiale  fara drept de joc ( substituire,dubla legitimare,) fapt 

dovedit in urma unei contestatii vor fi sanctionati dupa cum urmeaza: 

  -suspendare de la 8-12 etape si penalitate 500 lei.  
 

Art. 50 Verificarea identităţii jucătorului 
 Echipele pot verifica reciproc, înainte de începerea jocului, prin conducător, delegat sau căpitan 

de echipă, identitatea jucătorilor înscrişi în raportul de arbitraj, precum şi celelalte elemente 

constitutive ale dreptului de joc. 

 Jucătorii care din ţerte motive părăsesc baza sportivă înaintea de sfârşitul jocului, şi înainte de 

înmânarea carnetelor de legitimare, sunt obligaţi să se prezinte, pentru identificare, la unul din 

oficialii jocului şi la un oficial al echipei adverse. 

 

Art. 52 Echipamentul de joc. 
 Echipa oaspete va juca în echipamentul principal, echipa gazdă fiind obligată să se prezinte la 

teren cu două rânduri de echipament. 

 În jocurile de pe teren neutru ambele echipe trebuie să se prezinte la teren cu două rânduri de 

echipament.   

 Apărătorile pentru tibie sunt obligatorii.  

 

Capitolul V 

ORGANIZAREA JOCURILOR 

 
 Jocurile de fotbal se dispută în cadrul unei competiţii organizate de A.J.F. Prahova pe baza unui 

regulament şi a unui program dinainte stabilit, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a 

echipelor în clasament. 

 Cluburile şi asociaţiile nu pot schimba de comun accord caracterul jocurilor din oficiale în 

amicale sau invers,subsanctiunea omologarii acestora cu 3-0 in defavoarea ambelor echipe. 

Cluburile trebuie să insiste ca suporterii lor să adopte în toate ocaziile un comportament adecvat 

şi civilizat, să nu consume alcool în deplasările lor către jocuri şi să nu se lase angrenaţi în acte 

de huliganism ori alte acte antisociale.  
 

Art. 53. Condiţii de joc 
Cluburile şi asociaţiile organizatoare sunt obligate să asigure pentru desfăşurarea jocurilor oficiale 

următoarele:  

 două fanioane de culoare roşie, portocalie sau galbenă cu dimensiunile prevăzute în ROAF.  

 minimul trei mingii, care să corespundă prevederilor legilor jocului.  

 echipa vizitatoare poate prezenta o minge de joc care să întrunească aceleaşi condiţii.  

 trusă medicală de prim ajutor, o targă şi doi brancardieri.  

 sa stabileasca masurile de ordine conform prevederilor prezentului regulament. 

 

Art. 54 Asistenţa medicală 
Cluburile şi asociaţiile sportive sunt obligate să asigure asistenţa medicală pe toată durata desfăşurării pe 

care o organizează astfel:  
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 la jocurile de seniori din competiţiile organizate de FRF şi LPF – obligatoriu cu medic. 

 la celelalte jocuri cu medic sau asistent medical.  

 la toate jocurile, cadrul medical, va prezenta o delegaţie eliberată de organul  x competent,act 

doveditor  al calificarii [diploma,original sau copie]medicale sau legitimatie din care rese  

calificarea medicala ,  precum şi un act de identitate, această persoană fiind recunoscută ca fiind 

cadru medical t. În cazul în care din motive obiective cadrul medical nu a ridicat delegaţia 

eliberată de organul medical competent prin excepţie se admite ca arbitrul să decidă începerea 

jocului pe baza legitimaţiei de serviciu eliberată de unitatea sanitară şi prezentată de cadrul 

medical.  

 Arbitrii sunt obligaţi să nu înceapă jocul dacă medical  sau după caz asistentul medical delegat, 

nu se prezintă la teren, în maxim 15 minute de la ora oficială la care este programat jocul.  

 În cazul în care medical delegate [asistentul medical delegat] se deplasează la o unitate sanitară 

pentru a însoţi un jucător grav accidentat, operează prevederile ROAF privind jocurile întrerupte, 

mai se aşteaptă maxim 60 de minute, perioadă în care fie că asistentul revine de la spital, fie 

asistenţa medicală va fi asigurată de un alt cadru medical. Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite 

jocul va fi reprogramat de către Comisia Campionatului Judeţean.  

 Lipsa cadrului medical atrage după sine întreruperea jocului.  

 Maşina de intervenţie pentru situaţiile deosebite care necesită transportul de urgenţă la unităţi 

sanitare specializate, va avea un semn  al Crucii Roşii şi va fi plasată într-o zonă liberă, cât mai 

aproape de terenul de joc.  

 Numărul maşinii şi numele conducătorului auto vor fi înscrise în raportul de arbitraj si de 

observare.  

 Neasigurarea asistenţei medicale pe toată durata jocului este sancţionată cu pierderea jocului cu 

3-0 
 

 Art. 57. Măsuri de ordine 
 Organizatorii competiţiilor au obligaţia să asigure spectatorilor, jucătorilor şi oficialilor protecţie 

şi securitate şi să ia toate măsurile pentru prevenirea şi înlăturarea oricăror incidente.   

 Răspunderea pentru asigurarea ordinii şi securităţii participanţilor revine clubului organizator, 

care încheie în acest sens un protocol cu poliţia, poliţia comunitară sau alte structuri specializate 

în protecţie şi pază. În acest sens cluburile organizatoare trebuie să ia următoarele măsuri:  

 să interzică introducerea şi vânzarea băuturilor alcoolice în stadion şi să asigure comercializarea 

băuturilor răcoritoare numai în pahare de plastic.   

 să nu permită accesul în incinta terenului de joc sau la vestiare a persoanelor neautorizate.  

 în caz de incidente să asigure protecţia jucătorilor, a conducătorilor echipei vizitatoare, a 

arbitrilor şi observatorilor, până la ieşirea din localitate. În această situaţie cluburile sunt obligate 

să desemneze un reprezentant care să-i însoţească.    

 Un număr de 6-8 oameni de ordine sau reprezentanţi ai forţelor de ordine plasaţi pe lângă gardul 

împrejmuitor. Aceştia vor fi identificaţi înainte de joc şi sunt responsabili în caz de incidente.  

 La vestiarele arbitrilor şi pe culoare au acces numai obsevatorii oficiali ai jocului  alte persoane 

solicitate în mod expres de arbitru 

 Observatorii delegati de catre A.J.F.,organizatoare ale competitiilor conform regulamentelor de 

organizare si desfasurare, vor recomanda cluburilor organizatoare adoptarea unor masuri 

specifice pentru asigurarea ordinii si sigurantei in stadion..  

 

Art. 62 Arbitri 
Un joc nu se poate disputa fără o brigadă completa de arbitri [un arbitru şi doi asistenti], acesta 

urmând sa fie reprogramat de forul organizator. 
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1-Jucatorii sau oficialii aflati pe banca de reserve care protesteaza in mod repetat,prin cuvinte sau 

gesture,la deciziile arbitrului vor fi sanctionati cu suspendare pentru 2 jocuri daca este jucator sau 

antrenor si pentru oluna daca este oficia 

2- Parasirea neregulamentara a  suprafetei tehnice de catre persoanele aflate pe banca de reserve,se 

sanctioneaza cu suspendarea pentru 2 jocuri in cazul jucatorilor sau antrenorilor si pentru o luna in cazul 

oficialilor. 

3- Fumatul in suprafata tehnica sau pe locuriule suplimentare  se sanctioneaza cu avertisment,iar in caz 

de recidiva cu suspendare pentr un joc. 

4-Patrunderea neautorizata a jucatorilor,antrenorilor sau oficialilor la vestiarele arbitrilor se sanctioneaza 

cu suspendare de la 4 la 8 jocuri. 

 
      Biroul Executiv al AJF Prahova, în mod excepţional, în interesul creşterii calitative a fotbalului pe 

plan judeţean poate promova o echipă din Liga C în Liga B dacă aceasta dispune de bază materială şi 

financiară necesară participării în eşalonul superior.  

 

Dispoziţii finale 
Prezentul regulament al Campionatului Judeţean a fost întocmit cu respectarea ROAF, ediţia 

2018,. AJF Prahova nu-si asuma nicio responsabilitate in caz de accidentare a jucatorilor la 

antrenamente sau in timpul jocurilor oficiale sau amicale. 

AJF Prahova nu poate fi facuta respunzatoare :  

 pentru nici o accidentare a unui jucator , oficial, sau spectator 

 pentru nici o paguba materiala 

 pentru nici un prejudiciu cauzat unei personae publice, unui club, unei companii, unei asociatii 

sau oricarui alt organism si care nu poate fi atribuit unei decizii luate in conformitate cu ROAF 

cerute pentru organizarea, disputarea sau conducerea unui joc. 

Nimeni nu poate invoca necunoaşterea, cunoaşterea insuficientă sau interpretarea eronată 

a regulilor de disciplină pentru a fi absolvit de răspunderea disciplinară. Pentru orice altă 

situaţie neprevăzută în acest Regulament se va consulta ROAF, ediţia 2018şi prezentul 

regulament. Anexele cu normele financiare privind baremurile, lista cu taxele şi penalităţile fac 

parte din prezentul regulament. 
AJF Prahova nu poate fi facuta respunzatoare :  

 pentru nici o accidentare a unui jucator , oficial, sau spectator 

 pentru nici o paguba materiala 

 pentru nici un prejudiciu cauzat unei personae publice, unui club, unei companii, unei asociatii 

sau oricarui alt organism si care nu poate fi atribuit unei decizii luate in conformitate cu ROAF 

cerute pentru organizarea, disputarea sau conducerea unui joc. 

 

 

Presedinte A.J.F.Prahova                                                         Prof. Silviu Crîngaşu 


