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                          ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ                         ROMÂNIA 

                         DE FOTBAL ALBA                                510157- Alba Iulia  
                                                                                                            Bd. Încoronării nr. 3 
                                                                                                           Tel. 0258-812755 

                           www.ajfalba.ro    E-mail: office@ajfalba.ro                   Fax 0258-810227 

               
 
 
  Nr._________din____________ 
 
 

PROCES VERBAL DE OMOLOGARE 

 

a terenului_______________ 

situat la adresa: str.______________nr.___localitatea_____________ 

 
 

           Comisia de omologare întrunită la data de __________________ formată din: 

            1. Reprezentantul A.J.F. Alba; 

                __________________________________________________ 

            2. Reprezentantul proprietarului terenului de fotbal 

                    __________________________________________________ 

                3. Delegatul unităţii sanitare care asigură asistenţa medicală 

                __________________________________________________ 

             4. Reprezentantul unităţii de pompieri (dacă este cazul) 

                __________________________________________________ 

             5. Reprezentantul forţelor de ordine publică 

                __________________________________________________ 

             6. Reprezentantul clubului sportiv (asociaţiei sportive) 

                __________________________________________________ 

              Comisia a procedat la măsurători şi verificări, constatând următoarele: 

               a) Terenul de joc: lungime________, lăţime_______,suprafaţa fiind acoperită               

cu_____________; 

               b) Terenul de joc este împrejmuit cu gard de________, înalt de_______; 

               c) Marcajul este regulamentar, lăţimea liniilor este de 12 cm. Da/Nu; 

               d) Spaţiul de siguranţă (minim 2 metri) până la gard. Da/Nu; 

               e) Bare de formă___________.Dimensiunea porţilor: lungime_________, 

înălţimea_________.Plasele regulamentare Da/Nu. Suporţi regulamentari pentru susţinerea 

plaselor Da/Nu. Bare de rezervă Da/Nu; 

               f) Steaguri de colţ în număr de _____având înălţimea_______, dimensiunea pânzei: 

lungime______, lăţime_____, culoarea_________; Fanioanele arbitrilor de linie sunt 

regulamentare DA/Nu; 

               g) Tunelul de protecţie pentru jucători, arbitrii şi oficiali este izolat de public şi asigură 

securitatea acestora Da/Nu; 

               h) Băncile pentru jucătorii de rezervă şi persoanele oficiale sunt aşezate conform 

regulamentului şi corespund Da/Nu; 

                i) Vestiare pentru jucători în număr de______, dotate cu____bănci, ____cuiere, 

_____masă, _____scaune, ______duşuri (comune Da/Nu), ______grupuri sanitare, încălzire 

cu______________; 

                j) Vestiar pentru arbitrii dotat cu ____masă, ____scaune, _____cuiere, _____duşuri, 

_____grupuri sanitare, încălzite cu_______________; 
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                k) Trusă de prim ajutor Da/Nu, una targă Da/Nu; 

                l)  Grup sanitar, curat întreţinut, pentru spectatori Da/Nu.  

                Faţă de toate aceste constatări, Comisia a hotărât omologarea definitivă (provizorie) a 

terenului de fotbal şi a anexelor, apreciind că pe acesta pot fi organizate jocuri de fotbal din 

campionatele organizate de A.J.F. Alba. În cazul în care omologarea se face provizorie, se 

stabileşte ca termen de remediere a deficienţelor constatate, până la data de_______________. 

                Procesul verbal a fost încheiat în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la 

A.J.F. Alba şi un exemplar la clubul(asociaţia) de fotbal solicitant. 

 

 

 

 

    L.S.     PREŞEDINTELE COMISIEI,                                               MEMBRII,                                        

                ______________________                                             _______________ 

                                                                                                                                     _______________ 

                                                                                                                                     _______________ 

                                                                                                                                     _______________ 

                                                                                                                                     _______________ 

 

NOTĂ:  

              Pe baza procesului verbal de omologare, A.J.F. Alba va elibera membrilor afiliaţi 

LICENŢĂ DE FUNCŢIONARE A TERENULUI DE FOTBAL ŞI A ANEXELOR, care se 

va păstra la loc vizibil, în vestiarul arbitrilor de fotbal. 

            Clubul(asociaţia) solicitant va trebui să asigure, înainte de începerea fiecărui meci de 

fotbal, toate condiţiile din anexa nr.1, 2 şi 2a., transmise de A.J.F. Alba, cu 

nr._________din_________201_. 

 
 
 
 
 


