Regulamentul de organizare și desfășurare a examenului
pentru obținerea calității de delegat de joc
1. Federația Română de Fotbal organizează concurs pentru un număr de 100 de posturi
de delegați de joc pentru jocurile oficiale desfășurate la nivelul Ligii 2, Ligii 3, Cupei
României, baraj de promovare în Liga 3, baraj de promovare în Liga 1, Liga Elitelor U17
și U19 și Campionatele Naționale de Juniori U19 și U17.
2.
Candidații eligibili potrivit art. 64, alin. 2 din Regulamentul de Organizare a Activității
Fotbalistice (“Persoanele care doresc să obţină calitatea de observator oficial trebuie să
aibă o calificare în activitatea fotbalistică: foşti jucători internaţionali, divizionari, antrenori,
conducători, persoane cu alte funcţii în cadrul FRF, LPF, AJF, AMFB sau cluburilor de
fotbal”) se pot înscrie la examen în perioada 20 iunie 2018 – 06 iulie 2018. Documentele
necesare aferente dosarului de înscriere se pot depune la Secretariatul general al
Federației Române de Fotbal, fie se pot comunica prin email la adresa
silvia.boroneant@frf.ro sau prin curier pe adresa Federaței Române de Fotbal (București,
Str. Sergent Vasile Șerbănică nr. 12, Sector 2), cu condiția ca respectivele documente să
fie primite la sediul FRF în termenul de înscriere. Orice documente primite ulterior datei
limită de înscriere nu vor fi avute în vedere.
3. Înscrierea se va face printr-o cerere semnată și obligatoriu însoțită de CV-ul
candidatului (în cuprinsul căruia va fi detaliată experiența/calificarea în activitatea
fotbalistică), cazierul judiciar și adeverință medicală, altfel dosarul va fi respins. Vârsta
maximă a candidaților va fi 70 de ani.
3.1 Dosarele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a fi observatori de
arbitri (foști arbitri Liga 1, 2 și 3) nu vor fi admise pentru examenul aferent delegaților de
joc, respectivii candidați urmând a se adresa exclusiv CCA.
4. Examinarea candidaților va avea loc în data de 18 iulie 2018, la sediul Federației
Române de Fotbal, în Sala “Nicolae Dobrin”, de la ora 11:00.

5. Candidații ale căror dosare au fost admise vor fi informați prin intermediul site-ului
oficial al FRF și se vor prezenta la sediul FRF cu o oră înaintea orei de începere a
examenului având asupra lor un act de identitate valabil (CI/pașaport).
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6. Persoanele care au funcția de Președinte al unei Asociații Județene de Fotbal (în
prezent), precum și persoanele care au calitatea de delegat UEFA/FIFA, dețin de drept
calitatea de delegat de joc. Aceste persoane vor participa la un test de verificare a
cunoștințelor, ce va avea loc la ora 13:00 la aceeași dată și în aceeași sală menționate
la punctul 4 din prezentul regulament.

7. Numărul de 100 de locuri pentru care Federația Română de Fotbal organizează
examenul pentru obținerea funcției de delegat de joc nu include și persoanele care dețin
de drept această calitate.
8. Examinarea, respectiv testarea, în cazul persoanelor prevăzute la art. 5, va consta
într-un test grilă care va conține un număr de 30 de întrebări, fiecare cu trei variante de
răspuns, dintre care una este corectă. Cele 30 de întrebări sunt împărțite în trei secțiuni,
după cum urmează: întrebările 1-10 din Regulamentul de organizare a activității
fotbalistice, întrebările 11-20 din Regulamentul Disciplinar și întrebările 21-30 din Legea
4 /2008 completată cu Legea 10/2012. Durata examenului/testării este de 90 de minute.

9. Punctajul pentru promovarea examenului este de minimum 22 de puncte.

10. Variantele Regulamentului de organizare a activității fotbalistice și Regulamentului
disciplinar utilizate pentru formularea subiectelor examinării/testării sunt cele disponibile
pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, www.frf.ro
11. Înaintea examinării candidaților și în prezența acestora, Comisia de Examinare care
va fi desemnată de Federația Română de Fotbal va extrage o variantă de examen din
cele trei propuse și sigilate în prealabil. Aceeași variantă va fi valabilă și pentru testarea
persoanelor prevăzute la art. 6 din prezentul regulament.
12. Posturile de delegați de joc vor fi ocupate de primii 100 de candidați, în conformitate
cu punctajul obținut la testul grilă. În situația în care vor exista candidați care vor obține
un punctaj egal cu ultimul candidat admis, locurile vor fi suplimentate corespunzător cu
numărul candidaților care au obținut punctajul necesar promovării.
13. Rezultatele examinării vor fi publicate pe www.frf.ro. Candidații vor putea contesta
rezultatele examinării în maximum 2 ore de la momentul afișării acestora pe pagina
oficială a FRF.
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14. Calitatea de delegat de joc va fi acordată pentru o perioadă de 2 ani competiționali.
15. Pentru buna desfășurare a examenului, candidaților le este interzisă utilizarea
mijloacelor de telecomunicatie (telefoane mobile, tablete sau alte aparate de acest gen).
Candidații care nu respectă această prevedere vor fi excluși din examen și lucrarea
acestora va fi anulată.
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