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                                        CAPITOLUL I – Introducere 

 

Art. 1  Obiectul 

Prezentul regulament prevede abaterile disciplinare de la statutul şi regulamentele 

A.J.F. Timiș, determină sancţiunile aplicabile, reglementează organizarea şi 

funcţionarea organismelor responsabile cu luarea deciziilor şi procedura de 

soluţionare a cauzelor disciplinare. La redactarea sa au fost avute în vedere 

majoritatea prevederilor Regulamentului Disciplinar al F.R.F. 

Art. 2   Instanţele jurisdicţionale 

Art. 2.1 Abaterile disciplinare săvârşite de membrii afiliaţi ai A.J.F.  Timiș sunt 

judecate, în primă instanţă, de către Comisia de Disciplină, iar în caz de apel, de 

către Comisia de Apel, ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile 

Comisiei de Disciplină. 

Art. 2.2  Deciziile Comisiei de Apel a A.J.F. Timiș pot fi atacate la Comisia de 

Recurs a F.R.F. 

Art. 2.3  Membrii instanţelor disciplinare şi de apel sunt independenţi şi se  supun 

numai statutelor şi regulamentelor care le reglementează activitatea. 

Art. 2.4  Nu pot fi membri ai instanţelor disciplinare şi de apel oficialii echipelor, 

colaboratorii acestora, salariaţii membrilor afiliaţi la A.J.F.Timiș, precum şi 

membrii altor comisii ale A.J.F. Timiș cu atribuţiuni jurisdicţionale. 

Art. 3    Scopul reglementării. Drept material. 

Acest regulament se aplică oricărui joc şi oricărei competiţii organizate de A.J.F. 

Timiș, inclusiv celor organizate de Comisiile Teritoriale ale A.J.F. Timiș, ori de 

câte ori se constată o abatere de la regulile de etică şi disciplină sportive 

consemnate în statutul şi regulamentele A.J.F. Timiș şi F.R.F. 

Art. 4   Scopul reglementării. Persoane fizice şi juridice. 

Art. 4.1  Următoarele persoane fizice sau juridice se află sub incidenţa prezentului 

regulament: 

a) cluburi / asociaţii sportive; 

b) conducători, sponsori şi finanţatori ai cluburilor / asociaţiilor; 

c) jucători, antrenori, instructori şi membri ai echipelor; 

d) oficiali de joc (arbitri, arbitri asistenţi, arbitri de rezervă, observatori, oficiali ai 

A.J.F. Timiș); 

e) alte persoane a căror apartenenţă la un club este de notorietate şi nu a fost 

contestată până în momentul săvârşirii unei abateri. 

Art. 4.2 Nimeni nu poate invoca necunoaşterea, cunoaşterea insuficientă sau 

interpretarea eronată a regulilor de disciplină, pentru a fi exonerat de răspunderea  

disciplinară. 
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                                 CAPITOLUL II – Partea generală 

 

Art. 5  Principii de conduită 

 

Art. 5.1 Cluburile / Asociaţiile, precum şi jucătorii, oficialii şi membrii acestora, 

trebuie să îşi desfăşoare activitatea în concordanţă cu principiul loialităţii, al 

integrităţii şi al sportivităţii, respectând etica şi disciplina sportivă. 

 

Art. 5.2 Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante: 

a) săvârşirea abaterii precedată de provocare din partea victimei; 

b) conduita bună a persoanei în cauză înainte de săvârşirea abaterii; 

c) stăruinţa depusă de persoana în cauză pentru a înlătura rezultatul abaterii sau a 

repara paguba pricinuită; 

d) consecinţe de gravitate redusă ale abaterilor; 

e) cooperarea cu instanţa disciplinară în aflarea adevărului. 

 

Art. 5.3 Următoarele împrejurări constituie circumstanţe agravante: 

a) premeditarea; 

b) săvârşirea abaterii de către trei sau mai multe persoane împreună; 

c) săvârşirea abaterii prin acte de violenţă; 

d) săvârşirea abaterii sub influenţa alcoolului sau sub influenţa substanţelor 

dopante; 

e) consecinţele grave ale abaterii; 

f) starea de recidivă. 

 

Art. 5.4 Membrii cluburilor / asociaţiilor sportive care conspiră sau fac înţelegeri 

pentru a influenţa rezultatul unui joc într-o manieră incompatibilă cu etica 

sportivă şi principiile de conduită prevăzute de acest regulament vor fi sancţionaţi 

cu interzicerea oricăror activităţi legate de fotbal pentru 2 ani şi excluderea din 

competiţii a respectivelor cluburi / asociaţii. 

 

Art. 6    Abaterea disciplinară 

 

Abaterea disciplinară este fapta săvârşită cu vinovăţie, cu intenţie sau din 

culpă. 

Art. 6.1 Comportamentul nesportiv, încălcarea Legilor Jocului, Statutului, 

regulamentelor, deciziilor şi directivelor A.J.F.Timiș/F.R.F. constituie abatere 

disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu dispoziţiile prezentului 

regulament . 

Art. 6.2 Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice: 

a) avertisment; 
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b) eliminare; 

c) interdicţia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve; 

d) suspendarea pentru un număr de la 1 la 24 jocuri sau pe o perioadă de la 2 luni 

la 2 ani – constă în interzicerea dreptului persoanei sancţionate de a desfăşura 

orice activitate legată de fotbal (administrativă, sportivă, etc.) pe durata acesteia; 

e) excluderea din activitatea competiţională sau fotbalistică – constă în 

interzicerea aplicată unei persoane de a participa la orice activitate fotbalistică; 

f) interzicerea intrării în incinta terenului de joc; 

g)  penalitate financiară. 

 

Art. 6.3  Sancţiunile aplicabile persoanelor juridice: 

a) ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu; 

b) organizarea de jocuri într-o altă localitate, în cadrul Judeţului  Timiș – 

echipele se vor deplasa la o distanţă de minim 10 km. Localitatea stabilită 

trebuie să fie aleasă astfel încât echipa vizitatoare să nu efectueze o deplasare 

mai lungă decât cea la care se găseşte terenul suspendat. 

c) pierderea jocului prin forfait (3-0); 

d) anularea rezultatului unui joc; 

e) penalizarea cu puncte (depunctarea); 

f) neprogramarea pentru jocurile următoare; 

g) retrogradarea într-o categorie inferioară; 

h) excluderea din competiţiile în curs şi / sau viitoare; 

i) interzicerea transferurilor şi / sau legitimărilor de jucători; 

j) penalitate financiară. 

 

Art. 6.4.a Echipele sanţionate cu forfait sunt considerate că au pierdut jocul cu 

3-0. Dacă diferenţa de goluri la sfârşitul jocului repsectiv este mai mare de 3-0, 

se va menţine rezultatul de pe teren. 

Art. 6.4.b Dacă abaterile se comit înainte sau după fluierul final al jocului, 

persoanele vinovate vor fi sancţionate după aceleaşi reguli ca şi abaterile 

săvârşite în timpul jocului. 

Art. 6.5 Executarea sancţiunilor: 

a) suspendările comunicate în scris se execută începând cu primul joc oficial 

(campionat sau cupă); 

b) suspendările se execută în ordinea în care se desfăşoară jocurile programate şi 

numai în jocurile disputate efectiv; 

c) suspendările jucătorilor transferaţi se execută în totalitate, inclusiv partea 

rămasă neexecutată de la clubul cedent la clubul cesionar; 

d) jucătorii eliminaţi (excepţie fiind eliminarea după primirea a două 

avertismente transformate în eliminare) nu au drept de joc până la pronunţarea 

scrisă a hotărârii Comisiei de Disciplină; 
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e) în cazul în care o echipă nu se prezintă la un joc din anumite motive, 

suspendarea jucătorului (jucătorilor) se va executa la următorul joc ce se va 

disputa; 

f) în cazul neprezentării adversarului la joc, suspendarea se va considera 

efectuată la acel joc pentru jucătorul (jucătorii) în cauză; 

g) în cazul jocurilor care nu mai sunt programate datorită retragerii sau 

excluderii unor echipe din campionat şi rezultatul se omologhează cu 3-0, 

suspendare se consideră efectuată; 

h) suspendarea ca urmare a cumulului de avertismente (4,7,9,10 şi apoi în 

continuare) intervine din oficiu, iar avertismentele (cartonaşele galbene) se 

contabilizează separat pentru fiecare competiţie: juniori, seniori, campionat, 

Cupa României; 

i) jucătorii suspendaţi pentru eliminare nu au drept de joc în nicio competiţie 

oficială, până la efectuarea completă a sancţiunii; 

j) în cazul jucătorilor legitimaţi la cluburi cu mai multe echipe ori la cluburi 

asociate, în perioada suspendării pentru eliminare, jucătorul nu are drept de joc 

la nicio competiţie oficială (campionat, cupă); 

k) suspendarea aplicată unui jucător–antrenor se aplică ambelor calităţi deţinute 

de persoana respectivă; 

l) dacă un joc întrerupt este reprogramat şi urmează să se dispute în întregime, 

orice avertisment primit în acel joc se anulează. 

Dacă jocul este întrerupt din vina unei echipe şi nu se va reprograma, 

avertismentele primite de aceste echipe se vor păstra. În cazul în care ambele 

echipe se fac vinovate de întreruperea jocului şi acesta nu se va reprograma, 

avertismentele primite de ambele echipe se vor păstra; 

m) dacă un jucător se face vinovat de o greşeală care se sancţionează cu 

eliminare (conform celor prevăzute la Legea 12 din “Legile Jocului”) şi este 

eliminat de către arbitru, orice avertisment (cartonaş galben) pe care l-a 

primit în acel joc, înainte de eliminare, se menţine; 

n) dacă un jucător suspendat este înscris în raportul de arbitraj ca jucător de 

rezervă şi nu participă efectiv la joc, clubul va fi sancţionat cu avertisment; 

o) în cazul în care A.J.F. Timiș va hotărî localitatea şi terenul pe care se va 

disputa jocul unei echipe care are terenul suspendat, proprietarul terenului pe 

care se va disputa jocul este obligat să pună terenul la dispoziţia organizatorului 

şi să coopereze cu acesta pentru buna desfăşurare a jocului. 

Art. 6.6  Ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu se execută 

în ordinea programată a jocurilor de Campionat şi Cupă, cu excepţia celor care 

nu se mai programează din cauza retragerii sau excluderii din competiţie a unor 

echipe. 

Art. 6.7 Sancţiunile neexecutate în totalitate într-un an competiţional se 

efectuează în anul competiţional următor, cu excepţia avertismentelor primite de 

jucători, care nu se reportează de la un an competiţional la altul. 
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Art. 6.8 În cazul în care cluburile / asociaţiile sportive sancţionate cu 

suspendarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu pentru 4 sau mai 

multe etape, respectiv a jucătorilor, antrenorilor, conducătorilor suspendaţi 

pentru o perioadă de 16 jocuri sau mai mult, ori 3 luni sau mai mult şi fac 

dovada că şi-au însuşit sancţiunea acordată, pot solicita Comisiei de Apel a 

A.J.F.  Timiș, după executarea a 50% din pedeapsă, reducerea acesteia până la 

anularea totală a sancţiunii. 

Dacă timp de 2 ani, cluburile / asociaţiile sportive, respectiv jucătorii, antrenorii, 

conducătorii care au beneficiat de reducerea pedepsei comit abateri 

asemănătoare, vor trebui să efectueze, atât pedeapsa pentru fapta comisă, cât şi 

reducerea de care au beneficiat. Această prevedere nu se aplică în cazul 

penalităţilor financiare. 

 

Art. 7    Răspunderea 

 

Art. 7.1 Cluburile / Asociaţiile sunt responsabile pentru conduita jucătorilor, 

oficialilor, membrilor, suporterilor şi a oricăror persoane care le reprezintă. Ele 

sunt răspunzătoare de acţiunile suporterilor proprii, indiferent dacă se află pe 

teren propriu, pe teren advers sau pe teren neutru. 

Art. 7.2 Cluburile / Asociaţiile răspund de ordinea şi securitatea în teren 

(stadion) , înainte, în timpul şi după terminarea jocului, precum şi de orice 

incident produs în legătură cu acesta şi vor putea face obiectul măsurilor 

disciplinare, prevăzute în prezentul regulament. 

Art. 7.3 Cluburile / Asociaţiile răspund în mod solidar de penalităţile sportive 

aplicate jucătorilor, oficialilor sau altor persoane care le reprezintă (finanţatori, 

sponsori, etc) acestea trebuind a fi achitate în ordinea în care au fost acordate. 

Art. 7.4 Cluburile / Asociaţiile răspund direct de modul în care sunt efectuate 

sancţiunile dictate împotriva propriilor jucători, indiferent de cauza pentru care 

au fost sancţionaţi (cumul de avertismente, eliminări sau alte abateri 

disciplinare). 

Art. 7.5 Tentativa se sancţionează numai în cazul în care se prevede expres acest 

lucru. 

 

 

                              CAPITOLUL III – Instanţele disciplinare 

 

Art. 8   Instanţele disciplinare. Competenţa lor. 

 

Art. 8.1 Competenţa privind soluţionarea cauzelor disciplinare revine comisiilor 

cu atribuţiuni jurisdicţionale ale A.J.F.  Timiș astfel: 

a) Comisia de Disciplină – primă instanţă; 
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b) Comisia de Apel – cale de atac promovată în termen de 5 zile calendaristice  

de la comunicare, pentru hotărârile pronunţate de Comisia de Disciplină; 

Art. 8.2 Deciziile Comisiei de Apel a A.J.F. Timiș pot fi atacate la Comisia de 

Recurs a F.R.F. în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicării 

hotărârii. 

  

    Art. 9. Componenţa instanţelor disciplinare 

 

Art. 9.1 Instanţele disciplinare sunt compuse din cel puţin 3 membri. 

Art.9.2 Instanţele disciplinare sunt competente să soluţioneze cauzele în 

prezenţa a jumătate plus unu din numărul total de membrii sau a cel puţin 2 (doi) 

dacă numărul membrilor comisiei este de 3 (trei). 

Art. 9.3 Componenţa instanţelor disciplinare este numită de către Comitetul 

Executiv al A.J.F.  Timiș. 

Art. 9.4 În cazul în care unul din membrii instanţei disciplinare se află într-o 

situaţie de incompatibilitate, fiind într-o relaţie specială cu clubul sau persoana 

care face obiectul analizei disciplinare, este obligat să declare instanţei 

disciplinare că se abţine să participe la soluţionarea cauzei, arătând motivele de 

incompatibilitate (de exemplu este ruda cu una din părţi, are relaţii de afaceri cu 

una din părţi, este asociat cu una din părţi, s.a.). 

 

 

                       CAPITOLUL IV – Probele şi mijloacele de probă 

 

Art. 10  Sunt considerate mijloace de probă: 

a) Raportul arbitrului; 

b) Raportul observatorului; 

c) Raportul suplimentar al arbitrului / arbitrului asistent / observatorului; 

d) Declaraţiile părţilor şi ale martorilor; 

e) Înscrisurile, fotografiile, înregistrările video şi audio,expertizele. 

 

Art. 11 Faptele descrise în rapoartele oficialilor de joc sunt prezumate a fi 

exacte. Dovada inexactităţii conţinutului rapoartelor oficialilor de joc este 

permisă, putând fi făcută doar prin înregistrări video sau fotografii. Dacă există 

neconcordanţe între rapoartele oficialilor de joc şi nu există mijloace pentru 

interpretarea diferitelor versiuni ale faptelor, raportul arbitrului are prioritate în 

ceea ce priveşte incidentele petrecute în interiorul terenului de joc. În ceea ce 

priveşte incidentele petrecute în afara terenului de joc, are prioritate raportul 

observatorului de joc. 

 

 Principiul liberei aprecieri a probelor 
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Art. 11.1  Probele nu au o valoare dinainte stabilită, aprecierea fiecărei probe 

revenind instanţelor disciplinare, potrivit convingerilor intime ale acestora. 

Art. 11.2  În judecarea abaterii disciplinare se va ţine cont de atitudinea părţilor 

în cursul desfăşurării procedurii şi de modul în care acestea colaborează cu 

instanţele disciplinare. 

 

                            CAPITOLUL V – Procedura în faţa instanţei 

 

 

Art. 12  Şedinţele instanţelor disciplinare nu sunt publice. 

Art. 12.1 Comisia de Disciplină a A.J.F. Timiș  va pronunţa o hotărâre pornind 

de la probele aflate la dosarul cauzei. În mod excepţional, dacă preşedintele 

Comisiei de Disciplină a A.J.F. Timiș consideră că nu este pe deplin lămurit 

asupra cauzei, va putea convoca partea / părţile la audiere în faţa instanţei, prin 

e-mail, telefon sau fax cu cel puţin 48 de ore înainte de termenul fixat pentru 

şedinţa instanţei disciplinare. 

Art. 12.2  Neprezentarea părţilor legal citate nu poate fi invocată ca motiv de 

contestaţie cu privire la măsurile dispuse în absenţa lor. 

Art. 12.3 Orice persoană (jucător, antrenor, delegat, conducător) eliminată în 

etapa precedentă poate să se prezinte în faţa Comisiei de Disciplină pentru a-şi 

susţine cauza sau poate să se adreseze în scris, pe adresa de e-mail: 

ajftimiș@yahoo.com  până cel târziu la ora 10.00 a zilei în care va avea loc 

şedinţa Comisiei de Disciplină. 

Art. 12.4 Desfăşurarea şedinţei instanţei disciplinare se consemnează într-un 

proces verbal, care va cuprinde: 

-data desfăşurării şedinţei; 

-numele şi prenumele membrilor instanţei disciplinare prezenţi; 

-cauza supusă soluţionării; 

-numele şi prenumele părţilor prezente; 

-enumerarea abaterilor comise şi a încadrării lor în regulament; 

-măsurile dispuse în cursul şedinţei; 

-hotărârea luată. 

Art. 12.5 Şedinţele Comisiei de Disciplină sunt conduse de către preşedintele 

acesteia sau de către vicepreşedinte, în cazul absenţei motivate a acestuia. 

Art. 12.6 Taxa de timbru este datorată pentru orice sesizare a Comisiei de 

Disciplină si pentru fiecare capăt de cerere, indiferent de natura acesteia, cu 

excepţia sesizărilor formulate de către Președintele și Secretarul General al AJF 

Timiș. 

 

      Comunicarea deciziilor 

  

Art. 13 Hotărârea se pronunţă în cadrul şedinţei, în prezenţa sau absenţa părţilor. 
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Art. 13.1  Comunicarea deciziilor pentru părţile care nu au fost prezente şi a 

altor înscrisuri emanând de la autoritatea disciplinară se va face prin e-mail şi 

pe site-ul AJF Timiș în termen de 24 de ore de la data pronunţării hotărârii. 

Art. 13.2 Comisia de Disciplină poate decide să nu comunice părţii / părţilor 

decât dispozitivul hotărârii. În acelaşi timp, partea/părţile trebuie să fie 

informate, că are / au dreptul să solicite în scris comunicarea motivării hotărârii 

în termen de 3 zile de la comunicarea acesteia. În situaţia în care nu îşi exercită 

acest drept, hotărârea devine irevocabilă. 

 

         Amânarea 

 

Art. 14 Instanţa disciplinară poate dispune amânarea cauzei, în vederea 

administrării de noi probe, dacă, pentru lămurirea faptelor şi împrejurărilor în 

care s-au produs acestea, consideră că sunt necesare. 

Art. 14.1 În cazul în care se descoperă date noi cu privire la săvârşirea altor 

abateri disciplinare sau la participarea şi a altor persoane în cauza supusă 

judecăţii, instanţa disciplinară poate dispune extinderea acţiunii disciplinare. 

 

Art. 15  Apelul, revizuirea, erori materiale 

 

Art. 15.1  Părţile care se consideră nedreptăţite de hotărârea primei instanţe, pot 

declara apel. Introducerea apelului are ca efect reanalizarea cauzei de către 

Comisia de Apel a A.J.F. Timiș. 

Art. 15.2  Declararea apelului se face la secretariatul general al A J.F. Timiș în 

scris, în termen de maxim 5 zile calendaristice: 

a) de la data pronunţării – pentru părţile prezente la şedinţă; 

b) de la data comunicării hotărârii – pentru părţile care nu au fost prezente la 

şedinţă. 

Art. 15.3 Declararea apelului nu suspendă executarea hotărârii Comisiei de 

Disciplină a A.J.F., aceasta fiind de executare imediată, cu excepţia penalităţilor 

financiare aplicate, acestea fiind executorii o dată cu rămânerea definitivă şi 

irevocabilă a hotărârii. 

Art. 15.4  Apelul se soluţionează de către Comisia de Apel din cadrul A.J.F. 

Timiș. Soluţionarea apelului se poate face în regim de urgenţă dacă necesitatea 

bunei desfăşurări a competiţiei o impune. 

Art. 15.5  Dacă apelantul nu achită taxa de apel în termenul prevăzut la Art. 

15.2, instanţa va respinge cererea de apel ca netimbrată. Taxele de apel se 

aproba anual de către Comitetul Executiv al A.J.F. Timiș. 

Art. 15.6  Deciziile Comisiei de Apel a A.J.F. Timiș pot fi atacate la Comisia de 

Recurs a F.R.F. Deciziile Comisiei de Recurs a F.R.F. sunt definitive şi 

executorii pentru toţi membrii afiliaţi, jucătorii şi oficialii acestora, pentru 

oficialii A.J.F. Timiș, precum şi pentru agenţii de meciuri şi agenţii de jucători. 
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Art. 15.7  Un organism jurisdicţional poate să rectifice / îndrepte oricând 

greşelile de calcul sau alte erori evidente apărute în hotărârile sau încheierile 

pronunţate de acesta. 

 

                                   CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale 

 

 Obligaţii impuse A.J.F. Timiș 

 

Art. 16.1 La redactarea prezentului regulament disciplinar s-a avut în vedere 

majoritatea prevederilor Regulamentului Disciplinar al F.R.F. adaptate la 

specificul activităţii fotbalistice din judeţul  Timiș. 

Art. 16.2 Abaterile necuprinse în prezentul regulament vor fi soluţionate în 

conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar al F.R.F. 

Art. 16.3 Comitetul Executiv al A.J.F.Timiș va comunica, dacă este cazul, la 

începutul fiecărui an competiţional, că au intervenit modificări privind 

cuantumul penalităţilor sportive corespunzătoare abaterilor săvârşite, precum şi 

limitele lor minime şi maxime care fac parte integrantă din Regulamentul 

Disciplinar. 

Art. 16.4 Niciun membru afiliat al A.J.F. Timiș, membrii Comisiilor Teritoriale, 

membrii comisiilor de lucru din cadrul A.J.F. Timiș sau membrii Comisiei 

Judeţene a Arbitrilor Timiș (C.J.A) nu pot invoca necunoaşterea prezentului 

regulament disciplinar, precum şi a regulamentelor F.R.F. în vigoare, pentru a fi 

exonerat de răspunderea disciplinară. 

 

 

     CAPITOLUL VII – Sancţiuni aplicabile cluburilor şi / sau jucătorilor 

 

Art. 17   Sancţiuni aplicabile cluburilor 

 

Art. 17.1  Determinarea sau constrângerea arbitrilor de a înapoia carnetele de 

legitimare reţinute pentru abateri disciplinare, şi de a înscrie în raportul de 

arbitraj a abaterilor neconforme cu cele petrecute, se sancţionează cu 

suspendarea echipei în culpă pentru 2-4 etape şi aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a 200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 50 lei 

 

Art. 17.2 Echipele care părăsesc terenul de joc indiferent de motiv, înainte de 

încheierea regulamentară a jocului, refuzul acestora de reluare a jocului după 



12 

 

acordarea termenului de 3 minute de către arbitru, se sancţionează cu pierderea 

jocului cu scorul de 3-0 şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a 300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei 

 

Art. 17.3  Pătrunderea neautorizată în vestiarul arbitrilor, ameninţarea, violenţa 

asupra acestora, constrângerea săvârşită de către un oficial al clubului pentru a 

consemna alte fapte decât cele reale în raportul de joc, se sancţionează cu 

ridicarea dreptului de organizare pe teren propriu pentru 2-4 etape pentru echipa 

gazdă, iar echipa vizitatoare se sancţionează numai cu aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a 400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 200 lei     

             

Art. 17.4  Cluburile care nu iau măsuri eficiente ca suporterii lor sau a oaspeţilor 

să se comporte civilizat, să nu se manifeste obscen şi să nu adreseze injurii, 

insulte sau calomnii jucătorilor adverşi, suporterilor adverşi, oficialilor, vor fi 

sancţionate cu avertisment, iar în caz de recidivă cu ridicarea dreptului de 

organizare a jocurilor pe teren propriu 1-2 etape şi aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei    

              

Art. 17.5  Pentru pătrunderea publicului sau a persoanelor neautorizate în incinta 

terenului de joc, echipa gazdă se sancţionează cu ridicarea dreptului de 

organizare pe teren propriu pentru 1-4 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, 

astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 1.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a    800 lei 

                                Campionat Liga a VI-a   500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei    

              

Art. 17.6  Dacă jocul nu s-a reluat din cauzele prevăzute la Art. 17.5, sancţiunea 

va fi ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu al echipei 

gazdă pentru 4-6 etape, omologarea jocului cu rezultatul de 3-0 în favoarea 

adversarului şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 
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                                Campionat Liga a IV-a 1.500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  1.000 lei 

                                Campionat Liga a VI-a    500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei 

                 

Art. 17.7  Ameninţarea, bruscarea arbitrilor, oficialilor de către jucătorii, 

oficialii echipei gazdă sau de către oricare altă  persoană, în timpul, la pauza sau 

după terminarea jocului, se sancţionează cu ridicarea dreptului de organizare pe 

teren propriu ale jocurilor oficiale pentru 1-2 etape şi aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei      

            

Art. 17.8  Lovirea arbitrilor, oficialilor de către jucătorii, oficialii echipei 

gazdă/oaspeți  sau de către oricare altă persoană se sancţionează cu ridicarea 

dreptului de organizare pe teren propriu ale jocurilor oficiale pentru 4-8 etape şi 

aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 1.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a     800 lei 

                                Campionat Liga a VI-a    500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei                

Art. 17.9  Dacă abaterile prevăzute la Art. 17.7 şi 17.8 au drept consecinţă 

întreruperea şi nereluarea jocului în termenul regulamentar, echipa vinovată va 

fi sancţionată cu pierderea jocului cu 3-0, depunctarea în clasament cu 3-6 

puncte şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 1.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a     800 lei 

                                Campionat Liga a VI-a    600 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 200 lei                

Art. 17.10  Vătămarea gravă a integrităţii corporale a persoanelor oficiale de 

către jucătorii sau oficialii echipei gazdă se sancţionează cu ridicarea dreptului 

de organizare pe teren propriu a jocurilor oficiale pentru 6-10 etape şi aplicarea 

penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 2.500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  2.000 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 1.500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 200 lei                 

Art. 17.11  Admiterea de către echipa organizatoare în incinta terenului de joc, 

la vestiare a persoanelor neoficiale şi neevacuarea acestora de către personalul 

de ordine, se sancţionează, în prima fază, cu avertisment, iar în caz de recidivă 
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se sancţionează cu ridicarea dreptului de organizare a jocurilor oficiale pe teren 

propriu pentru 1-2 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei                   

Art.17.12 Neluarea (în termenul prevăzut în R.O.A.F.) de către echipa 

organizatoare a măsurilor pentru punerea terenului de joc în condiţii 

regulamentare, fapt ce duce la nedisputarea jocului, se sancţionează cu pierderea 

jocului cu 3-0 şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei                   

Art. 17.13 Folosirea frauduloasă la jocuri oficiale a unuia sau a mai multor 

jucători nelegitimaţi, aflaţi în stare de suspendare, fără viza anuală, fără viza 

medicală, substituire- neînscrişi în raportul de arbitraj se sancţionează cu 

pierderea jocului cu 3-0 de către echipa vinovată , depunctare 6 puncte și  

aplicarea unei penalități financiare, astfel : 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei                   

Art. 17.14.a. Neprezentarea la un joc în cadrul aceleiaşi ediţii a campionatului, 

nejustificat, se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0 şi aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 1.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a     700 lei 

                                Campionat Liga a VI-a    500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 300 lei  

                                Cupa României (Liga a IV a și a V a)  500 lei               

Art. 17.14.b. Neprezentarea la trei jocuri în cadrul aceleiaşi ediţii de campionat a 

unei echipe de copii şi juniori se sancţionează cu excluderea echipei de juniori 

iar echipa de seniori va fi depunctată cu 3 puncte și penalitate financiară de 

2.000 lei .  

Art. 17.15 În cazul neprezentării din motive obiective, justificate cu documente 

scrise, Comisia de Competiţii va analiza cazul împreună cu Comisia de 

Disciplină şi poate decide rejucarea jocului. Cheltuielile de organizare  privind 

rejucarea jocului  vor fi suportate de echipa care nu s-a prezentat și va fi pentru 

toate ligile de 500 lei plus valoarea baremurilor oficiale. 

Art. 17.16  Neprezentarea unei echipe de seniori la două jocuri oficiale în 

aceeaşi ediţie de campionat se sancţionează cu excluderea din campionat, 
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retrogradarea  în ultima categorie (promoție) şi aplicarea penalităţilor financiare, 

astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 1.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a     700 lei 

                                Campionat Liga a VI-a    500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 300 lei  

Art. 17.17 Neasigurarea asistenţei medicale (cadru medical calificat) conform 

prevederilor R.O.A.F. al A.J.F. Timiș se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-

0 şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 50 lei                   

Art. 17.18  Neexecutarea dispoziţiilor date de arbitru în legătură cu desfăşurarea 

regulamentară a jocului, care au ca efect neînceperea şi nereluarea jocului în 

termenul regulamentar se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0 de către 

echipa vinovată şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 50 lei                   

Art.17.19 Neachitarea baremurilor regulamentare cuvenite arbitrilor, 

observatorilor, se sancționează conform celor prevăzute de R.O.A.F . 

 

Falsul şi uzul de fals 

 

Art. 17.20 Persoana oficială care produce un document fals sau falsifică un 

document autentic (foloseşte ştampile false, modifică data vizei medicale, 

schimbă poza din legitimaţia de joc, etc.), ori foloseşte documente false sau 

falsificate pentru a înşela persoane fizice sau juridice ori schimbă o declaraţie 

dată anterior – se sancţionează cu suspendarea de la 6 luni la 2 ani şi aplicarea 

penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 800 lei 

                                Campionat Liga a V-a  600 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 400 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 200 lei                   

Art. 17.21. Efectuarea cu rea-credinţă a unor modificări, corecturi, adaosuri, 

ştersături în cererile şi carnetele de legitimare, în acordurile de transfer, 

contractele de muncă, convenţiile civile, în actele adiţionale la acestea, precum 

şi în alte documente oficiale, instigarea unui jucător de a rezilia contractul 

încheiat cu clubul său în scopul facilitării legitimării jucătorului la alt club, se 

sancţionează astfel: 
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a) Jucătorii: suspendarea 3-6 etape şi plata unei penalităţi financiare de 300 lei. 

b) Oficiali ai clubului: penalitate financiară de 600 lei. 

 

Art. 17.22 Dacă jucătorul şi / sau oficialul unui club refuză să comunice 

arbitrului sau observatorului, la cererea acestora, informaţii privind numele sau 

date privind identitatea sa, ori furnizează informaţii şi date eronate, se 

sancţionează cu suspendarea acestora pentru 3-6 etape şi aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei                   

Corupţia 

  

Art. 17.23 Persoana care oferă, promite sau acordă un avantaj nejustificat unui 

oficial al A.J.F. Timiș, F.R.F., L.P.F., unui arbitru, unui jucător sau unui oficial 

în nume propriu sau al unui terţ în scopul de a-l determina să încalce 

regulamentele A.J.F. Timiș, F.R.F., L.P.F., se sancţionează, cumulativ, astfel: 

a) aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a  5.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a   2.500 lei 

                                Campionat Liga a VI-a  1.500 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 1.000 lei                   

b) interzicerea oricărei activităţi legate de fotbal şi, implicit, interzicerea 

accesului pe orice stadion de fotbal pentru o perioadă de 2 ani; 

c) depunctarea echipei / echipelor implicate cu 6-9 puncte. 

 

Art. 17.24 Corupţia pasivă, acceptarea promisiunii sau primirea unui avantaj 

nejustificat, precum şi fapta unei persoane de a promite, oferi, acorda sume de 

bani unui oficial al clubului sau unui terţ, în scopul de a stimula echipa clubului 

respectiv să-şi apere corect şansele, într-unul sau mai multe jocuri, se 

sancţionează conform Art. 17.23. 

 

Art. 17.25  În toate cazurile specificate în Art. 17.23, Art. 17.24 , A.J.F. Timiș 

este obligată să sesizeze organele de urmărire penală. 

 

Art. 17.26 Manipularea rezultatului unui joc într-o maniera incompatibilă cu 

etica sportivă va fi sancţionată cu suspendarea vinovaţilor pentru 2 ani şi 

aplicarea penalităţii financiare în suma de 10.000 lei la toate nivelurile: liga a 

IV-a, liga a V-a, liga a VI-a copii şi juniori, cluburilor pe care le reprezintă. 
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   Art. 18  Sancţiuni aplicabile jucătorilor 

 

Art. 18.1 a) Jucătorul penalizat în acelaşi joc cu două avertismente ( cartonaşe 

galbene ), fapt ce duce implicit la eliminarea sa din joc, va fi sancţionat cu 

suspendare din oficiu 1 (una) etapă . Cele două avertismente (cartonaşe galbene) 

se anulează. 

 b) Jucătorii eliminaţi pentru împiedicarea marcării unui gol de către echipa 

adversă sau oprirea unei ocazii clare de a marca prin jucarea intenţionată a 

mingii cu mâna, cu excepţia portarului aflat în propria suprafaţă de pedeapsă, se 

sancţionează prin suspendarea pentru o etapă 

c)  Jucătorii eliminaţi pentru oprirea unei ocazii de a marca a unui adversar aflat 

în atac prin comiterea unei greşeli sancţionabile cu lovitura liberă sau lovitură de 

pedeapsă (penalty); se sancţionează prin suspendarea pentru o etapă  

 

Art. 18.2  Jucătorii eliminaţi din joc sau cărora li s-a reţinut legitimaţia de joc de 

către arbitru pentru: 

a) comportare violentă, brutală şi agresivă manifestată prin lovirea cu palma, 

cotul, braţul, pumnul, capul, piciorul ori călcarea intenţionată a adversarului 

implică suspendarea vinovaţilor pentru: 

- 2-6 etape dacă nu s-a produs vătămare fizică; 

- 6-10 etape dacă s-a cauzat vătămare fizică + penalitate financiară majorată cu 

100%; 

- 16-24 etape dacă s-a produs vătămare fizică gravă + penalitate financiară 

majorată cu 200%; 

b) bruscarea efectuată prin tragere, împingere, apucare, body check ori altele 

asemenea implică suspendarea vinovaţilor pentru 2-3 etape; 

c) folosirea de cuvinte şi / sau gesturi jignitoare, obscene, injurioase sau 

grosolane implică suspendarea vinovaţilor pentru 2-3 etape. 

Pentru abaterile de mai sus, prevăzute la literele a, b şi c 

– se aplică penalităţi financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 200 lei                      

La individualizarea sancţiunilor se va ţine seama dacă abaterile au fost săvârşite 

înainte de începerea jocului, în timpul jocului sau după joc; în disputa pentru 

minge sau în afara acestei dispute şi, de asemenea, dacă jocul era în desfăşurare 

sau era oprit în momentul producerii abaterii. 

 

Art. 18.3  Jucătorii eliminaţi din joc pentru scuiparea unui adversar sau a 

oricărei alte persoane, cu excepţia oficialilor, se sancţionează cu 6-8 etape de 

suspendare şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 
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                                Campionat Liga a IV-a 250 lei 

                                Campionat Liga a V-a  150 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei                   

 

Art. 18.4  Instigarea coechipierilor prin cuvinte, gesturi sau prin orice alte 

mijloace de a nu executa o decizie a arbitrului ori de a nu relua jocului în 

termenul regulamentar de 3 minute acordat de arbitru se sancţionează cu 

suspendarea vinovaţilor pentru 4-8 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, 

astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

                 

Art. 18.5  Participarea unui jucător la jocuri oficiale organizate de altă echipă 

decât la cea la care este legitimat, se sancţionează cu suspendarea pentru 8-12 

etape şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

 

Art. 18.6  Refuzul unuia sau mai multor jucători de a se prezenta la confruntarea 

desfăşurată înaintea începerii jocului sau la solicitarea verificării identităţii la 

pauză sau după joc se sancţionează cu pierderea jocului cu 3-0,  

a) În cazul substituirii de jucători, (fapt nerecunoscut de delegatul echipei sau în 

cazul în care s-a depus contestaţie) arbitrul are obligaţia să dispună ca 

jucătorul în cauză să-şi înscrie datele personale (numele şi prenumele, data şi 

locul naşterii) în raportul de arbitraj şi să semneze. 

b) Tentativa de substituire se constată înainte de joc sau la pauză şi se 

sancţionează cu aplicarea penalităţii financiare în suma de 500 lei pentru echipa 

vinovată, la toate nivelurile. 

 

Art. 18.7  Participarea unui jucător la antrenamente, cantonamente, jocuri 

amicale la o altă echipă decât cea la care este legitimat, fără acordul scris al 

clubului proprietar, se sancţionează cu suspendarea pentru 2-4 etape şi aplicarea 

penalităţii financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei 
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Art. 18.8  Refuzul unui jucător sancţionat cu eliminarea (cartonaş roşu) de către 

arbitru, de a părăsi terenul de joc şi incinta acestuia, precum şi revenirea acestuia 

în terenul de joc sau pe banca de rezerve, se sancţionează cu suspendarea pentru 

2-6 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

 

 

Art. 18.9  Abateri împotriva oficialilor și a  oficialilor de joc 

 

Persoanele, cele prevăzute la Art. 4.1, lit. b, c, d, şi e, care săvârşesc abateri 

împotriva oficialilor, se sancţionează astfel: 

a) suspendare de la 3 la 6 jocuri pentru injurii la adresa acestora şi aplicarea 

penalităţilor financiare astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

b) suspendare de la 6 la 8 jocuri pentru comportare jignitoare ori ameninţare la 

adresa acestora şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 400 lei 

                                Campionat Liga a V-a  300 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 200 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

c) suspendare pentru 9-12 jocuri pentru bruscare sau constrângere şi aplicarea 

penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

d) suspendare pentru 12 jocuri pentru scuiparea arbitrului, arbitrilor asistenţi sau 

a celui de-al patru-lea oficial şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 1.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a     800 lei 

                                Campionat Liga a VI-a   600 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 200 lei     

e) suspendarea de la 16 la 24 jocuri pentru lovire şi aplicarea penalităţilor 

financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 2.500 lei 



20 

 

                                Campionat Liga a V-a  2.000 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 1.000 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 300 lei     

 

f) în cazul în care un oficial lovește un oficial de joc se sancționează cu 

suspendarea de la un an până la excluderea din viața sportivă plus o penalitate 

financiară , astfel : 

                                Campionat Liga a IV-a 3.000 lei 

                                Campionat Liga a V-a  2.500 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 2.000 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 1.000 lei     

 

g) în toate cazurile în care lovirea oficialului a condus la întreruperea jocului, iar 

jocul nu s-a reluat, echipa vinovată va pierde jocul cu 3-0. 

 

Art. 18.10  Aruncarea intenţionată a unei mingi în terenul de joc de către 

oficialii aflaţi pe banca de rezerve sau în altă parte a terenului de joc, cu scopul 

de a crea un avantaj propriei echipe, se sancţionează cu suspendarea vinovaţilor 

pentru 1-2 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 300 lei 

                                Campionat Liga a V-a  200 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 100 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

 

 

Art. 19  Abateri şi sancţiuni aplicabile cluburilor, conducători, sponsori, 

finanţatori sau alte persoane implicate în activitatea fotbalistică 

 

Art. 19.1  Provocarea de către jucători şi / sau oficiali ai clubului a actelor de 

indisciplină, tulburări, dezordine, instigare şi participare la astfel de acţiuni, 

înainte, în timpul sau după terminarea jocului, se sancţionează cu suspendarea 

vinovaţilor pentru 2-4 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei     

Art. 19.2  Atingerea onoarei sau ameninţarea săvârşită în public, în incinta 

terenului, stadionului sau în sediile oficiale, îndreptată împotriva arbitrilor, 

observatorilor, oficialilor F.R.F. sau A.J.F. Timiș, oficiali ai cluburilor afiliate, 

în legătură cu activitatea sportivă, de natură să aducă prejudicii acestora -  

implică sancţionarea vinovaţilor cu suspendarea pentru 4-10 etape şi aplicarea 

penalităţilor financiare, astfel: 
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                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei 

Art. 19.3  Inducerea în eroare a arbitrului, observatorului, Comisiilor 

disciplinare, săvârşirea de fapte care au ca scop acoperirea unei substituiri de 

jucători – se sancţionează cu suspendarea vinovaţilor pentru 1-3 luni 

competiţionale şi aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei 

Art. 19.4  Refuzul de a pune la dispoziţia oficialilor jocului date despre jucătorii 

contestaţi, precum şi refuzul de a lua la cunoştinţă, prin semnătură, cele 

consemnate în raportul de arbitraj de către arbitru – implică suspendarea 

vinovaţilor pentru o lună competiţională şi aplicarea penalităţilor financiare, 

astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei  

Art. 19.5  Echipele care folosesc în jocuri oficiale jucători nelegitimaţi (pe fals) 

sau suspendaţi, precum şi jucători ale căror carnete de legitimare au fost 

modificate, falsificate, vor fi sancţionate cu suspendarea delegaţilor oficiali 

prezenţi la joc pentru 1-2 luni competiţionale, pierderea jocului cu 3-0 şi 

aplicarea penalităţilor financiare, astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei 

Art. 19.6  Antrenorii, conducătorii, oficialii care se fac vinovaţi de proteste 

repetate la deciziile arbitrilor prin cuvinte, gesturi nesportive sau obscene, 

depăşirea spaţiului tehnic, pătrunderea în terenul de joc fără aprobarea arbitrului 

– vor fi sancţionaţi cu suspendarea 2-4 etape şi aplicarea penalităţilor financiare, 

astfel: 

                                Campionat Liga a IV-a 500 lei 

                                Campionat Liga a V-a  400 lei 

                                Campionat Liga a VI-a 300 lei 

                                Campionate de copii şi juniori 100 lei  
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Art. 20  Sancțiuni împotriva oficialilor  

 

    Art. 20.1   Oficialii de joc sunt obligați să menționeze în rapoartele 

întocmite orice abatere disciplinară de care au luat cunoștință în exercitarea 

atribuțiilor lor. Nerespectarea, cu intenție, a obligației sus-enunțate se 

sancționează  de către Comisia de Disciplină cu reținerea de la delegare de la 

1-3 etape. În caz de recidivă, oficialii de meci îți vor pierde calitatea de 

observator.   

 

  Art. 20.2  Oficialii de joc care formulează sesizări sau plângeri penale 

împotriva altor membri ai AJF Timiș sau împotriva reprezentanților acesteia, 

la propunerea Secretarului General al AJF Timiș, vor fi suspendați de către 

Comisia de Disciplină pe toată perioada efectuării cercetărilor.  

 

   Art. 20.3  Dacă se dovedește că plângerea penală este neîntemeiată,  la 

propunerea Președintelui AJF Timiș,  Comisia de Disciplină va putea 

sancționa petentul cu suspendarea din activitatea desfășurată pe o perioadă de 

2 ani și o penalitate financiară de 2.000 lei.  

 

  Art. 20.4    Cluburile care prin delegaţii lor introduc contestaţii nejustificate, 

de rea-credinţă, lipsite de motivaţie sau neachitarea taxelor de timbru, sunt 

obligate să suporte cheltuielile de deplasare ale tuturor persoanelor citate în 

faţa comisiei abilitate (delegaţi, jucători, arbitri, etc.). În asemenea cazuri, 

echipa contestatară va fi sancţionată cu avertisment, iar în caz de recidivă va 

fi obligată la plata unei penalităţi sportive egală cu un cuantum reprezentând 

dublul taxei de contestaţie. 

 

Prezentul regulament a fost aprobat de către Comitetul Executiv al A.J.F. 

Timiș în şedinţa sa din ------- 2019 şi a intrat în vigoare la acea dată. 

În şedinţa Comitetului Executiv al A.J.F. Timiș  din data de---------- 2019 

au fost aduse unele amendamente şi s-a dat aprobarea finală. 

O data cu intrarea în vigoare a prezentului regulament, orice prevedere 

contrară se abrogă. 


