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la fotbal masculin



2 

 

Preambul 

 

Liga Economistului este o competiţie de fotbal interfacultăţi destinată cadrelor didactice 

şi studenţilor din Academia de Studii Economice din București. 

Liga Economistului se implică activ în dezvoltarea şi promovarea sportului de masă în 

mediul universitar din Academia de Studii Economice din București, având ca obiective principale 

atragerea oamenilor spre mişcare fizică, îmbunătăţirea relaţiilor sociale, precum şi oferirea unei 

posibilităţi de relaxare. 

Pe lângă acestea, Liga Economistului îşi mai doreşte să promoveze jocul de fotbal într-

un mediu social şi competitiv. Liga Economistului îşi propune să ofere o atmosferă plăcută, fără a 

pierde adevărata dragoste pentru sport din cauza comercializării excesive. În acelaşi timp, însă, Liga 

Economistului are nevoie de o imunitate solidă şi de instrumente de control riguroase, bine puse la 

punct, astfel încât să nu fie atinsă de tentative de înşelătorie, de nemulţumiri şi de comentarii 

abuzive.  

Statutul mai foloseşte la atingerea obiectivelor Ligii Economistului. Prin prevederile 

sale, Statutul Ligii Economistului guvernează drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile părţilor 

implicate în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor din Liga Economistului. 

 

I. Considerente generale 

 

1. Denumire, data înfiinţării şi sediu 

 

1. Denumirea competiţiei este „Liga Economistului”. 

2. Liga Economistului a prins viaţă la 1 martie 2008, din dorinţa lui Iulian Ungureanu, membru 

al Senatului Studenţesc al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, de a oferi studenţilor 

şi cadrelor didactice din Academia de Studii Economice posibilitatea de a juca fotbal într-un 

mediu organizat. 

3. În toate documentele, actele, anunţurile şi publicaţiile emanând de la competiţie se va 

menţiona denumirea acesteia. 

4.  Liga Economistului are sediul în Casa Studenților Economiști din strada Frumoasă, nr. 31, 

sector 1, București. 

 

2. Emblema Ligii Economistului 

 

5. Emblema Ligii Economistului are următoarea înfăţişare: 

 
 

6. Fontul folosit pentru titlul „Liga Economistului” din emblemă este Bodoni, iar culoarea este 

verde. 

 

3. Principii generale 
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7. Liga Economistului este neutră din punct de vedere al politicii părţilor implicate. 

8. Liga Economistului condamnă aspiraţiile duşmănoase. 

9. Liga Economistului se identifică cu spiritul de fair-play. 

10. În cadrul activităţii Ligii Economistului se foloseşte limba română. 

 

 

4. Obiectivele de activitate 

 

Obiective ale Ligii Economistului sunt, în special: 

11. Organizarea de evenimente sportive în semn de recunoştinţă a importanţei sociale şi politice 

a fotbalului. 

12. Promovarea sportului de masă în Academia de Studii Economice din București. 

13. Atragerea studenţilor şi cadrelor didactice din Academia de Studii Economice din București 

spre mişcare fizică, vizând totodată îmbunătăţirea relaţiilor sociale, precum şi oferirea unei 

oportunităţi de relaxare fizică şi spirituală. 

14. Contribuirea la formarea caracterului participanţilor, mai ales al studenţilor, prin apropierea 

lor de valorile pe care le promovează fotbalul, în special, şi sportul, în general. 

15. Plasarea participanţilor într-un mediu amical, dar totodată competitiv, care să le dezvolte 

gândirea şi fizicul. 

16. Crearea unor condiţii personale de muncă şi învăţare mai bune, prin igienizarea şi 

oxigenarea corpului cu ajutorul mişcării fizice. 

 

5. Atribuţii şi regulamente 

 

17. Liga Economistului îşi reglementează activitatea prin Statutul Ligii Economistului, prin alte 

reguli şi legi şi prin deciziile organelor sale abilitate. 

18. Conducerea Ligii Economistului poate delega sarcini organizatorice membrilor Ligii 

Economistului. 
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II. Echipele membru 

 

7. Echipe membru 

 

19. Membre ale Ligii Economistului sunt echipele de fotbal ale celor unsprezece facultăţi din 

cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

 

 

8. Denumirile echipelor membru 

 

20. Echipele membru ale Ligii Economistului reprezintă facultăţile Academiei de Studii 

Economice din Bucureşti. În consecinţă, echipele vor purta denumirile facultăţilor pe care le 

reprezintă. 

21. O singură echipă per facultate se poate înscrie în concursurile organizate de Liga 

Economistului. Ea va purta denumirea facultăţii pe care o reprezintă. 

22. Nu sunt permise modificări sau completări ale denumirilor echipelor. 

23. Nu sunt permise denumiri alternative. 

24. Nu este permis ca o echipă să îşi schimbe denumirea din cea a facultăţii pe care o reprezintă. 

25. Încălcări ale prevederilor 22, 23 şi 24 duc la excluderea echipei din campionat. În caz de 

excludere, echipa se va putea înscrie de abia la startul viitorului sezon, condiţia fiind să poarte 

numele facultăţii pe care o reprezintă. 

26. Prescurtările oficiale ale echipelor participante la competiţiile organizate de Liga 

Economistului sunt următoarele: 

 

 

 FAMP – Echipa Facultății de Administrație și Management Public 

 CIG - Echipa Facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

 COM - Echipa Facultăţii de Comerţ 

 CSIE - Echipa Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică 

 EAM - Echipa Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului 

 ECO - Echipa Facultăţii de Economie 

 FABBV - Echipa Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori 

 FABIZ - Echipa Facultăţii de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine 

 MAN - Echipa Facultăţilor de Managemet 

 MRK - Echipa Facultăţii de Marketing 

 REI - Echipa Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale 
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9. Drepturile echipelor membru 

 

27. Echipele membre pot folosi marca Ligii Economistului, Cupei Economistului şi Supercupei 

Economistului, precum şi emblema Ligii Economistului, atunci când doresc să relateze public 

despre aceste concursuri. 

28. O ediţie de Liga Economistului și de Cupa Economistului, pornesc de la zero pentru toate 

echipele. Aceasta înseamnă că toate echipele pornesc într-o ediţie de Liga Economistului cu 

aceleaşi şanse.   

29. Deţinătoarea titlului nu obţine absolut niciun privilegiu din punct de vedere sportiv faţă de 

celelalte echipe care pornesc într-o ediţie de campionat a Ligii Economistului. 

 

 

10. Obligaţiile şi responsabilităţile echipelor membru 

 

 

30. Câştigătoarele Ligii Economistului şi Cupei Economistului sunt de acord să participe la 

Supercupa Economistului. 

30.1. În cazul în care câştigătoarea Ligii Economistului reuşeşte să cucerească şi Cupa 

Economistului, Supercupa Economistului se va disputa între primele două echipe clasate în 

campionat. 

31. O participantă în competiţiile organizate de Liga Economistului trebuie să fie de acord cu 

prevederile de la punctul II. 8.: Denumirile echipelor membru. 

32. Echipele, împreună cu Liga Economistului, sunt responsabile pentru comportamentul 

obscen sau inadecvat al propriilor suporteri. 

33. Echipele, împreună cu Liga Economistului, sunt responsabile pentru comportamentul 

propriilor jucători, antrenori, oficiali sau al altor membri ai echipei. 

34. Echipele trebuie să îşi desemneze un responsabil de echipă şi un locţiitor pentru acesta. 

 

 

 

11. Drepturile Ligii Economistului 

 

35. Liga Economistului îşi rezervă dreptul de a programa meciuri demonstrative, precum şi 

dreptul de a face selecţia jucătorilor pentru acele meciuri. 

36. Liga Economistului îşi rezervă dreptul de a forma o echipă selecţionată, precum şi dreptul 

de a alege jucătorii care să formeze selecţionata. 

37. Liga Economistului îşi rezervă dreptul de a face programarea meciurilor oficiale şi 

demonstrative, precum şi dreptul de a schimba calendarul competiţional sau programarea 

meciurilor în cazuri de forţă majoră. Cazuri de forţă majoră pot fi: condiţii meteo improprii, 

probleme financiare, probleme tehnice, probleme logistice, probleme materiale. 

37.1 Întreruperea unui meci în caz de forţă majoră stă exclusiv la latitudinea arbitrului.  

38. Liga Economistului îşi rezervă dreptul de a reprograma meciuri. 

39. Liga Economistului îşi rezervă dreptul de a exploata drepturile comerciale ale meciurilor din 

competiţiile organizate sub egida ei, dar şi ale competiţiilor în sine. 

40. Liga Economistului îşi rezervă dreptul de a lua măsuri disciplinare împotriva jucătorilor cu 

un comportament neadecvat. 
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12. Obligaţiile şi responsabilităţile Ligii Economistului 

 

41. Liga Economistului împreună cu echipele membru  se obligă să asigure arbitrajul meciurilor 

din competiţiile organizate sub egida Ligii Economistului. Echipele membre ale Ligii 

Economistului nu trebuie să influenţeze în nici un fel delegările care se fac pentru meciurile 

organizate sub egida Ligii Economistului.  

42. Liga Economistului se obligă ca în cazul modificării calendarului competiţional sau a 

programării meciurilor să facă ştirea publică şi să anunţe din timp echipele vizate de schimbările 

survenite. 

43. Liga Economistului se obligă să facă public rezultatul tragerilor la sorţi din Cupa 

Economistului, precum şi să informeze echipele implicate în competiţie despre deznodământul 

acestora. 

44. Liga Economistului este responsabilă pentru stabilirea calendarului competiţional pentru 

Liga Economistului, Cupa Economistului şi Supercupa Economistului. 

45. Liga Economistului nu este responsabilă pentru meciurile amicale sau de pregătire pe care 

echipele facultăţilor hotărăsc să le dispute între ele sau împotriva unor adversari terţi. 

46. Liga Economistului nu este responsabilă pentru condiţia medicală a jucătorilor şi a 

spectatorilor, nici pentru accidentările sau decesele pe care aceştia le pot suferi în timpul 

meciurilor oficiale sau demonstrative. Cu atât mai puţin, Liga Economistului nu este 

responsabilă pentru condiţia medicală a jucătorilor şi a spectatorilor, nici pentru accidentările 

sau decesele pe care aceştia le pot suferi în timpul meciurilor amicale jucate din proprie 

iniţiativă. 

47. Liga Economistului nu este responsabilă pentru accidentările, decesele sau loviturile de 

orice natură pe care suporterii prezenţi la meciuri le pot suferi. 

48. Liga Economistului nu este responsabilă pentru activităţile întreprinse de jucătorii echipelor 

înainte şi după meci, nici de transportul jucătorilor la şi de la terenul de joc. 
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III. Jucătorii 

 

13. Considerente generale 

 

49. Jucătorii care participă la competiţiile organizate de Liga Economistului trebuie să fie ori 

cadre didactice în Academia de Studii Economice din Bucureşti, studenţi la zi, la ciclul licenţă 

sau la programele de masterat complementare sau de aprofundare, din aceeaşi instituţie. 

50. Jucătorii studenţi ce vor intra în componenţa loturilor echipelor şi care sunt legitimați până  

după data primei etape din Liga Economistului în oricare din primele două ligi naţionale de 

fotbal sau de futsal sub egida Federaţiei Române de Fotbal (FRF) sau a oricărei alte federaţii 

naţionale sau internaţionale de fotbal nu pot evolua în nicio competiţie organizată de Liga 

Economistului. Ideea Ligii Economistului este de a oferi studenţilor care nu pot juca fotbal într-

un mod regulat şi organizat posibilitatea să facă acest lucru. Spiritul fair-play îndeamnă echipele 

să recunoască, să declare şi să excludă din lot jucătorii studenţi care încalcă prevederile 

prezentului articol. În cazul în care se constată că o echipă foloseşte un jucător care încalcă 

această regulă, echipa în cauză va pierde meciul cu scorul de 3-0. 

51. Pentru a fi eligibili să participe la meciurile organizate de Liga Economistului, jucătorii 

studenți trebuie să fie înscriși în lotul unei singure echipe de-a lungul unui sezon competițional. 

 51.1 Un cadru didactic poate evolua în decursul unui sezon la mai multe echipe, dar la o 

singură echipă în aceeași etapă. 

51. 2 Pentru a se putea înscrie în lotul unei echipe un student trebuie să prezinte comisiei 

abilitate un dosar care trebuie să conțină următoarele: 

 Legitimația de student ASE; 

 Echipa facultăţii, numele jucătorului, rangul didactic/ anul de studii, catedra/ 

facultatea de provenienţă a jucătorului, data naşterii jucătorului, oraşul de 

provenienţă al jucătorului, naţionalitatea jucătorului, telefonul jucătorului, e-

mail-ul jucătorului, statutul jucătorului, data înscrierii; 

 Adeverință de la facultate care atestă apartenența studentului la una din 

facultățile din cadrul Academiei de Studii Economice din București la forma 

de învățământ zi pentru studenții de anul I sau Legitimatie de transport; 

 Declarație pe propria răspundere că nu face parte din lotul unei echipe din 

primele două ligi naționale sau internaționale de fotbal sau din primele două 

ligi naționale sau internaționale de futsal; 

 Declarație pe propria răspundere că este clinic sănătos, asumându-și 

responsabilitatea pentru diversele accidentări sau moartea survenită în timpul 

evenimentelor organizate de Liga Economistului. 

            51.2 În caz de modificare a datelor personale, jucătorul trebuie să informeze Liga 

Economistului. 

51.3 Pentru a participa la un meci al Ligii Economistului, jucătorii sunt obligaţi să 

folosească echipamentul oficial de joc. Orice jucător echipat necorespunzător nu va avea drept 

de joc. 

52. Echipele au voie să alinieze doar jucătorii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Dacă 

aliniază un jucător neeligibil, echipa în cauză va suporta consecinţele. La primele două abateri va 

pierde meciul cu 3-0 la „masa verde”, iar la a treia abatere va fi exclusă din campionat. 
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14. Lotul de jucători 

 

53. Lotul unei echipe afiliate la Liga Economistului nu are un număr maxim de jucători în 

componenţă. Din aceştia, pot exista maxim doi jucători studenţi bursieri în străinătate pe care o 

echipă are dreptului să îi înscrie după ce aceştia se întorc din mobilitate.   

 

15. Numărul de jucători  

 

54. Un meci din competiţiile organizate de Liga Economistului se va juca între două echipe, fiecare 

dintre ele având în teren maxim şapte jucători, din care unul este portarul (numărul de jucători din 

teren se poate schimba în funcţie de dimensiunile terenului pe care se va juca. În continuarea 

statutului, se va merge pe ideea unui joc cu şapte oameni). 

 

16. Decizii 

 

55. La începutul şi pe parcursul meciului, fiecare echipă va avea minim cinci şi maxim şapte 

jucători în teren. Este de preferat ca la începutul meciului, o echipă să alinieze în teren şapte 

jucători, dintre care şase de câmp şi un portar. 

 

56. Echipele sunt obligate să aibă în teren maxim cinci studenți în permanenţă. Orice altă 

componenţă contravine prezentului statut. 

58.1. În cazul în care echipa are un singur cadru didactic în teren, un alt jucător al echipei va fi 

obligat să părăsească terenul, urmând ca echipa să joace în şase oameni (un cadru didactic şi cinci 

studenţi). 

58.2. În cazul în care niciun cadru didactic nu se află pe teren, echipa va fi obligată să joace în 

cinci studenți. 

56.3. Fiecare echipă este obligată să aibe în lotul fiecărui meci minim cinci jucători. 

56.4 În cazul în care o echipă părăseşte terenul de joc (indiferent de motive) în timpul 

desfăşurării acestuia,  jocul va fi omologat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei adverse. 

57. Pentru a începe meciul, o echipă este obligată să aibă în teren cel puţin cinci jucători, fie ei 

cadre didactice sau studenţi.  

57.1 În cazul în care o echipă nu are cel puţin cinci jucători arbitrul trebuie să aştepte maxim 15 

minute de la ora oficială de începere a jocului. Dacă după 15 minute, echipa nu are în continuare 

cinci jucători, meciul va fi omologat cu scorul de 3-0 în favoarea echipei adverse. 

58. Dacă, în cazul în care, după startul meciului, o echipă rămâne cu mai puţin de cinci jucători 

(incluzând portarul) în teren, jocul se va încheia şi echipa va pierde meciul cu scorul de 3-0. 

59. Oficialii echipelor au dreptul de a da sfaturi şi indicaţii jucătorilor proprii în timpul 

meciurilor. Cu toate acestea, oficialii echipelor nu au dreptul să obstrucţioneze jucătorii sau 

arbitrii, intrând pe teren. Oficialii echipelor sunt obligaţi să aibă un comportament civilizat şi 

respectuos, atât faţă de jucătorii echipei proprii, cât şi faţă de adversari, arbitri şi spectatori. 

 

17. Statutul de stranier 
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60. Stranier este considerat jucătorul care provine de la o altă facultate decât cea în a cărei 

echipă evoluează. 

61. Statutul de stranier nu se referă la naţionalitatea jucătorilor. 

62. O echipă are dreptul de a avea în lot maxim doi studenți stranieri, dar pe teren nu se pot afla 

amândoi în același timp. 

 

 

 

18. Studenţii masteranzi şi doctoranzi 

 

18.1. Cazul studentului masterand care a urmat o facultate la ciclul licenţă iar o alta la 

masterat 

 

63. În cazul în care un student a urmat cursurile unei facultăţi X la ciclul licenţă şi în perioada 

cursurilor de licenţă a jucat la echipa de fotbal a facultăţii X, iar în prezent se află la masterat, 

unde urmează cursurile unei alte facultăţi, Y, studentul este considerat stranier pentru echipa 

facultăţii X (facultatea unde a făcut licenţa) şi non-stranier pentru echipa facultăţii Y (facultatea 

unde face masteratul). Cu alte cuvinte, studentul este considerat stranier pentru orice altă 

facultate diferită de cea la care urmează cursurile programului de masterat, indiferent de 

facultatea la care a urmat programul de licenţă. 

 

 

 

18.2. Eligibilitatea studentului masterand la două facultăţi 

 

64. Un student care urmează un program de masterat de aprofundare la o facultate şi un program 

de masterat complementar la o altă facultate, este considerat non-stranier (adică este considerat 

domestic) pentru ambele facultăţi, dar, într-un sezon, are drept de joc la doar una dintre echipe. 

 

18.3 Cazul studentului doctorand 

 

65. O echipă poate folosi maxim un jucător doctorand, care nu este preparator sau asistent 

universitar în calitate de profesor. 

66   Nu există limită pentru numărul doctoranzilor cu statut de student într-o echipă, cu condiţia 

ca prezentul statut să fie respectat.  

 

18.4 Cazul studentului AMP care a evoluat la MAN 

 

67. Studenții AMP care au evoluat până la startul sezonului 2011 – 2012 la echipa MAN au 

obligația de a înștiința în scris Liga Economistului cu privire la facultatea la care doresc să 

evolueze fără a fi stranieri. În caz contrar, ei vor fi considerați stranieri la echipa altei facultăți 

decât cea la care studiază. 

  

 

 

19. Înlocuirea jucătorilor 
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68. Echipele pot folosi jucători de rezervă în orice meci oficial organizat de Liga Economistului. 

69. La un meci oficial, o echipă poate avea toţi jucătorii din lot (în afara titularilor) ca rezerve, 

cu condiţia ca toţi să aibă drept de joc. 

70. Numărul înlocuirilor care pot fi făcute în timpul unui meci este nelimitat. 

71. Un jucător care a fost înlocuit se poate întoarce pe teren ca rezervă pentru un alt jucător din 

echipa sa.  

72. O înlocuire poate fi făcută la orice moment, indiferent dacă mingea este sau nu în joc, 

condiţia fiind ca o echipă să nu aibă mai mult de şase şi mai puţin de patru jucători în teren. 

73. Portarul poate schimba locul cu orice alt jucător, fie el şi de câmp. Înlocuirea se poate 

realiza doar atunci când jocul este oprit şi după ce arbitrul a fost informat. Orice schimbare a 

portarului, fără anunţarea în prealabil a arbitrului, se pedepseşte cu cartonaş galben pentru 

jucătorul înlocuit. 

74. Un jucător de rezervă poate intra pe teren doar după ce titularul pe care îl înlocuieşte a trecut 

de linia de tuşă şi a părăsit terenul de joc. În caz contrar, jucătorul nou intrat va fi sancţionat cu 

cartonaş galben. Titularul poate părăsi terenul de joc în orice loc, dar înlocuitorul poate intra 

doar din dreptul băncii de rezerve a echipei sale. 

75. Dacă se constată că o echipă are mai mult de şase jucători în teren în acelaşi timp, arbitrul 

întrerupe jocul şi sancţionează jucătorul intrat în plus cu cartonaş galben. Jocul va fi reluat cu o 

lovitură liberă indirectă pentru echipa adversă, de pe locul unde se afla mingea când jocul a fost 

întrerupt. 

 

21. Starea de sănătate 

 

76.  Cum este prevăzut şi la capitolul „Responsabilităţile Ligii Economistului”, „Liga 

Economistului nu este responsabilă pentru condiţia medicală a jucătorilor şi a spectatorilor, nici 

pentru accidentările sau decesele pe care aceştia le pot suferi în timpul meciurilor oficiale sau 

demonstrative. Cu atât mai puţin, Liga Economistului nu este responsabilă pentru condiţia 

medicală a jucătorilor şi a spectatorilor, nici pentru accidentările sau decesele pe care aceştia le 

pot suferi în timpul meciurilor amicale jucate din proprie iniţiativă.” 

76. 1.În contextul punctului 75, cine doreşte să joace în Liga Economistului o face pe propria 

răspundere. 

76.2. Arbitrul poate să nu permită revenirea unui jucător accidentat pe terenul de joc. 

 

 

 

21. Studenţii bursieri în străinătate 

 

77. Fiecare echipă din Liga Economistului are voie să înregimenteze, în timpul unui sezon, 

maxim doi jucători care, din cauză că au beneficiat de o bursă de studiu în străinătate, nu au 

putut ajunge să se înscrie la startul sezonului. 

78. Nu există o perioadă anume pentru înregimentarea acestei categorii de studenţi. Studenţii 

bursieri în străinătate se pot înscrie în Liga Economistului din momentul revenirii în ţară. 

79. Pentru a se înscrie în Liga Economistului, studenţii bursieri care au fost plecaţi în străinătate 

trebuie să facă dovadă participării lor la cursurile unei universităţi din străinătate. Dovada se 

face printr-o copie a Contractului de Studii semnat între student, universitatea de origine şi 
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universitatea de destinaţie şi prin prezentarea unui act de identitate sau a legitimaţiei de student, 

din care să reiasă că numele studentului din Contractul de Studii este acelaşi cu numele 

studentului din actul de identitate/ legitimaţia de student.
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IV. Responsabilii de echipă 

 

22. Considerente generale 

 

80. Responsabilul de echipă se ocupă de buna funcţionare a echipei pe care o are în grijă. 

81. Rolul esenţial al responsabilului de echipă este de a mobiliza jucătorii din lot să se prezinte 

la meciurile echipei din Liga Economistului. 

82. Fiecare responsabil de echipă îşi va numi un locţiitor. 

83. Locţiitorul va trebui să preia sarcinile responsabilului de echipă în cazul în care titularul de 

post nu îşi poate îndeplini obligaţiile. 

84. Responsabilul de echipă şi locţiitorul trebuie să informeze absolut toţi componenţii lotului 

despre noutăţile din Liga Economistului şi despre zilele şi orele de desfăşurare a meciurilor. 

Responsabilul de echipă şi locţiitorul nu au voie să discrimineze şi să facă diferenţe între 

componenţii lotului, neanunţând intenţionat pe unii dintre ei/ sau anunţându-i mult prea târziu 

pe unii dintre ei, astfel încât aceştia să nu se prezinte la meci. Absolut toţi jucătorii trebuie 

informaţi în mod egal. 

85. Responsabilii de echipă sunt numiţi de Comitetul Ligii Economistului înaintea fiecărui 

sezon competițional şi pot fi schimbaţi prin decizia acestuia din urmă.  

86. Responsabilii de echipă hotărăsc selecţionarea/neselecţionarea jucătorilor din lot pentru un 

meci, dar sunt răspunzători pentru obiectivitatea de care dau dovadă în realizarea selecţiei. 

87. Responsabilii de echipă pot fi evaluaţi periodic de către Liga Economistului şi sancţionaţi în 

cazul unui feedback negativ (din partea membrilor lotului) sau al unor nereguli constatate în 

exercitarea sarcinilor sau respectarea obligaţiilor. 

 

23. Sarcinile responsabilului de echipă şi ale locţiitorului său 

 

88. Responsabilul de echipă şi locţiitorul său au următoarele sarcini: 

 

□ Să păstreze un contact strâns cu membrii echipei; 

□ Să informeze membrii echipei cu privire la ultimele noutăţi din Liga Economistului, în 

special cu datele şi orele de disputare a meciurilor; 

□ Să îşi mobilizeze colegii pentru a juca în meciurile din competiţiile organizate de Liga 

Economistului; 

□ Din lotul aflat la dispoziţie, să formeze o echipă care să reprezinte facultatea în meciurile din 

competiţiile organizate de Liga Economistului; 

□ Să păstreze relaţii amicale cu membrii propriei echipe, cu restul echipelor, dar şi cu 

organizatorii Ligii Economistului; 

□ Să fie întotdeauna cooperativ, atât cu membrii propriei echipe şi restul echipelor, cât şi cu 

organizatorii Ligii Economistului; 

□ Să fie pregătit să ofere informaţii despre echipa sa atunci când i se cer; 

□ Să îşi informeze din timp colegii de echipă şi Comitetul Executiv al Ligii Economistului 

dacă nu îşi poate îndeplini sarcinile la un anumit moment dat şi să îşi informeze locţiitorul 

că va trebui să îi ia locul; 

□ Să nu permită nici unui jucător care prezintă orice fel de probleme medicale să intre în joc; 

□ Să informeze absolut toţi componenţii lotului despre noutăţile din Liga Economistului şi 

despre zilele şi orele de desfăşurare a meciurilor. Responsabilul de echipă şi locţiitorul său 
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nu au voie să discrimineze şi să facă diferenţe între componenţii lotului, neanunţând 

intenţionat pe unii dintre ei/ sau anunţându-i mult prea târziu pe unii dintre ei, astfel încât 

aceştia să nu se prezinte la meci. Absolut toţi jucătorii trebuie informaţi în mod egal; 

□ Să coopereze cu organizatorii și să ofere sprijin în vederea organizării și promovării 

meciurilor din Liga Economistului. 

 

 

89. Responsabilul de echipă, precum şi locţiitorul său, trebuie să îşi îndeplinească sarcinile în 

aşa fel încât: 

□ Comportamentul său să corespundă principiilor Ligii Economistului; 

□ Comportamentul său să ajute la respectarea şi îndeplinirea obiectivelor unui responsabil de 

echipă; 

□ Să acţioneze corect şi nediscriminatoriu, cu un spirit de fair-play şi de înţelegere; 

□ Să ajute la buna organizare a evenimentelor din Liga Economistului şi din celelalte 

competiţii organizate de aceasta; 

□ Să ofere o muncă de calitate; 

□ Să îşi ţină colegii credincioşi echipei lor şi să contribuie la creşterea identificării acestora, 

dar şi a suporterilor, cu echipa facultăţii ce îi revine în grijă; 

□ Să asigure un climat plăcut în echipa pe care o dirijează, bazat pe prietenie, respect şi 

înţelegere între componenţii lotului; 

□ Echipa pe care o dirijează să fie apreciată în mediul academic din care face parte ca fair-

play, serioasă şi de calitate ridicată; 

 

90. Una dintre sarcinile cele mai importante ale responsabilului de echipă, precum şi a 

locţiitorului, este de a-şi motiva colegii din echipa facultăţii să se implice activ în Liga 

Economistului. 

91. Munca responsabilului de echipă şi cea a locţiitorului său încep de la data semnării Fişei de 

Post şi durează până la 1 iulie 2013. 

92. Prin semnarea fişei de post, responsabilul de echipă şi locţiitorul său confirmă că au luat la 

cunoştinţă informaţiile din Fişa de Post a Responsabilului de echipă, că sunt de acord cu acestea 

şi că se obligă să le respecte întocmai. 

93. Liga Economistului nu acordă drepturi speciale (cu excepţia dreptului de a stabili titularii) 

pentru responsabilul de echipă şi pentru locţiitorul său faţă de ceilalţi colegi din echipă. Toţi 

componenţii unei echipe,indiferent de rolul lor, au aceleaşi drepturi. 

94. Responsabilii de echipă pot stabili un antrenor şi un căpitan pentru echipele lor. Odată cu 

numirea sa, antrenorul va prelua dreptul de a stabili titularii pentru fiecare meci. În cazul 

existenţei doar a unui căpitan (fără antrenor), responsabilul de joc îi va ceda acestuia acest drept.  

95. Numirea antrenorului şi a căpitanului se poate face oricând pe parcursul sezonului, dar 

numai cu înştiinţarea şi acordul Comitetului Executiv al Ligii Economistului. 
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V. Trofee 

 

96. Liga Economistului acordă un trofeu pentru câştigătoarea Ligii Economistului. 

97. Liga Economistului acordă un trofeu pentru câştigătoarea Cupei Economistului. 

98. Liga Economistului acordă un trofeu pentru câştigătoarea Supercupei Economistului. 

       99. Liga Economistului acordă un trofeu pentru golgeterul campionatului. 

      100. Liga Economistului acordă un trofeu pentru cel mai bun portar al campionatului. 

100.1 Trofeul pentru cel mai bun portar se va acorda după următorul sistem: la sfârşitul 

campionatului managerul fiecărei echipe va propune trei portari adverşi. Portarul cu cele mai 

multe nominalizări va fi declarat câştigătorul acestui trofeu. 

      101. Liga Economistului acorda un trofeu pentru echipa fair-play. 

 101.1 Echipa fair-play a campionatului va fi stabilită în funcţie de numărul de cartonaşe 

(galbene şi roşii) primite de-a lungul competiţiei. 

      102. Liga Economistului acordă un trofeu pentru cea mai fanatică galerie. 

      103. Liga Economistului acordă un trofeu pentru cel mai bun profesor. 

       103.1 Trofeul pentru cel mai bun profesor se va acorda după următorul sistem: la sfârșitul 

campionatului managerul fiecărei echipe va propune trei profesori adverși. Profesorul cu cele mai 

multe nominalizări va fi declarat câștigătorul acestui trofeu. 

      104. Liga Economistului acordă un trofeu celui mai fair – play jucător.  

        104.1 Trofeul pentru cel mai fair – play jucător se va acorda după următorul sistem: la sfârșitul 

campionatului managerul fiecărei echipe va propune trei jucători care au dat dovadă de cel mai 

puternic spirit fair – play de la echipele adverse. Jucătorul cu cele mai multe nominalizări va fi 

declarat câștigătorul acestui trofeu. 

      105. Liga Economistului oferă un trofeu pentru cel mai bun tânăr jucător. 

        105.1 Trofeul pentru cel mai bun tânăr jucător se va acorda după următorul sistem: la sfârșitul 

campionatului managerul fiecărei echipe va propune trei jucători dintre cei de anul I de la echipele 

adverse. Jucătorul cu cele mai multe nominalizări va fi declarat câștigătorul trofeului.    

      106. Liga Economistului acordă un trofeu pentru cel mai bun stranii.   

        106.1 Trofeul pentru cel mai bun stranier se va acorda după următorul sistem: la finalul 

campionatului managerul fiecărei echipe va propune trei jucători stranieri de la echipele adverse. 

Câștigătorul trofeului este desemnat jucătorul cu cele mai multe nominalizări. 

      107. Liga Economistului acordă un trofeu pentru jucătorul publicului. 

        107.1 Trofeul pentru jucătorul publicului va fi acordat după următorul sistem: la finalul 

campionatului managerul fiecărei echipe va propune un jucător de la echipa sa pentru vot. Toți cei 

unsprezece canditați vor intra într-o cursă pe un site de socilizare sau pe pagina web a Ligii 

Economistului. Cel mai votat va fi desemnat câștigătorul trofeului. 

108. Echipa câştigătoare a unei competiţii obţine dreptul de a păstra trofeul care i se atribuie 

timp de un an, până la momentul premierii câştigătoarei ediţiei viitoare. Echipa care păstrează 

trofeul devine echipă purtătoare de trofeu. Echipa purtătoare este responsabilă pentru pierderea 

trofeului sau pentru orice deteriorare a acestuia. 

108.1 În cazul pierderii trofeului, echipa purtătoare este obligată să înlocuiască trofeul 

pierdut cu unul nou. 

108.2 În cazul deteriorării trofeului, echipa purtătoare este obligată să îl refacă într-o 

condiţie bună, ori să îl schimbe cu unul nou. 



15 

 

108.3 Echipa purtătoare este obligată să returneze trofeul cu o săptămână înainte de 

momentul premierii câştigătoarei ediţiei viitoare. În funcţie de competiţie, aceasta înseamnă cu 

o săptămână înaintea ultimei etape de Liga Economistului, cu o săptămână înaintea finalei 

Cupei Economistului sau cu o săptămână înaintea finalei Supercupei Economistului.  

108.4 În sezonul 2012/2013, trofeul Ligii Economistului trebuie returnat pe 5 mai, cel mai 

târziu. 

108.5 În sezonul 2012/2013, trofeul Cupei Economistului trebuie returnat pe 5 mai, cel mai 

târziu, ținând cont de Sărbătorile de Paști. 

108.6 În sezonul 2012/2013, trofeul Supercupei Economistului trebuie returnat pe 5 mai, cel 

mai târziu. 

      109. Un jucător care a câștigat un trofeu oferit de Liga Economistului are dreptul de a păstra 

trofeul care i se atribuie timp de un an de zile, până la momentul premierii următorului câștigător. 

Acesta are obligativitatea de a returna trofeul primit cu minim o săptămână înainte de ultimul meci 

al sezonului, Supercupa Economistului. 

         109.1 În sezonul 2012/2013, trofeele primite de către jucători trebuie returnate pe 5 mai, cel 

mai târziu. 
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VI. Taxe 

 

110. În cadrul Ligii Economistului nu va exista o taxă ce urmează să fie plătită de către fiecare 

jucător către Ligă. 

111. Fiecare echipă trebuie să cotizeze suma de 500 RON înainte de startul sezonului către Liga 

Economistului, reprezentând taxa de înscriere, sumele înregistrate fiind utilizate pentru a asigura 

desfășurarea competițiilor.  

112. Orice abatere de la aliniatul 111. atrage după sine excluderea echipei din campionat, 

reînscrierea realizându-se doar în sezonul următor. 

113. Dacă o echipă dorește refacerea echipamentului prin surse proprii, Liga Economistului 

oferă o reducere de maxim 200 RON din taxa de 500 RON pe care trebuie să o achite fiecare 

echipă. 

    113.1 Nivelul reducerii se stabilește în funcție de numărul de echipamente noi.  
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COMPETIŢII
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I. Liga Economistului – Sistem competiţional 

 

1. Considerente generale 

 

1. Liga Economistului este o întrecere care se desfășoară în sistem „fiecare cu fiecare”. Fiecare 

echipă joacă o singură dată pe sezon împotriva celorlaltor zece formaţii participante. 

2. Liga Economistului este un campionat „închis”, ceea ce înseamnă că nu există retrogradări sau 

eliminări.  

 

2. Sezonul 

 

3. Sezonul unei echipe în Liga Economistului începe cu primul meci al ei în această competiţie şi se 

încheie după disputarea ultimului, adică al celui de-al zecelea. 

 

3. Meciurile 

 

4. Toate meciurile se întind pe durata a două reprize de 25 de minute fiecare. 

5. Pauza dintre reprize este de minim 5 şi maxim 10 minute (la aprecierea arbitrului). 

6. Toate meciurile din Liga Economistului sunt obligatorii. În caz de neprezentare, se aplică 

sancţiunile prevăzute în Statut. 

 

 

4. Punctajul 

 

7. În Liga Economistului se acordă puncte unei echipe după cum urmează: 

 3 puncte pentru victorie 

 1 punct pentru rezultat egal 

 0 puncte pentru înfrângere 

 

5. Neprezentarea la meci 

 

8. În cazul în care o echipă nu se prezintă la meciul programat, ea va pierde meciul respectiv cu 3-0 

la „masa verde”. În consecinţă, adversarul câştigă cu 3-0 şi obţine cele 3 puncte pentru victorie. 

9. Dacă într-un sezon, o echipă nu se prezintă de 5 ori la meciuri, ea va fi automat exclusă din 

campionat. 

 

6. Clasamentul final 

 

10. Clasamentul final al Ligii Economistului se alcătuieşte adunând punctele obţinute de fiecare 

formaţie de-a lungul sezonului. 

11. Departajarea dintre echipe se face în funcţie de punctele obţinute, în ordinea descrescătoare a 

acestora: echipa cu cele mai multe pe primul loc, echipa cu al doilea cel mai bun puctaj pe locul doi, 

continuând până la ultimul loc, ocupat de echipa cu cele mai puţine puncte. 

12. În caz de egalitate la puncte între două sau mai multe echipe în clasamentul final, departajarea 

se face ţinând cont de următoarea ordine: 

I.   Golaverajul superior din meciul direct 
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II.  Cea mai mare diferenţă de goluri din golaverajul total al echipei 

III. Numărul mai mare de goluri marcate 

IV. Numărul mai mic de goluri primite  

V.Meci suplimentar pentru deciderea campioanei, organizat după sistemul Cupei 

Economistului 

13. Clasamentul final al Ligii Economistului este validat de către Comitetul Executiv al Ligii 

Economistului. 

 

7. Desemnarea campioanei 

 

14. Campioană a Ligii Economistului va fi desemnată în fiecare an echipa care ocupă locul 1 în 

clasamentul final al competiţiei. 

15. Echipa campioană va fi premiată cu trofeul Ligii Economistului. 
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II. Cupa Economistului – Sistem competiţional 

 

1. Considerente generale 

 

16. Cupa Economistului este o întrecere organizată sub egida Ligii Economistului. 

17. Cupa Economistului este o competiție de tip eliminatoriu.  

18. Participante la Cupa Economistului sunt cele unsprezece echipe de fotbal ale facultăţilor din 

Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

19. Drept de joc în Cupa Economistului au toţi jucătorii legitimaţi de Liga Economistului. 

20. Toate meciurile din Cupa Economistului sunt obligatorii. În caz de neprezentare, se aplică 

sancţiunile prevăzute în Statut. 

21. Împerecherea echipelor pentru meciurile din Cupa Economistului se face prin tragere la sorţi. 

22. Cupa Economistului constă din: 

 

1) Faza preliminară 

 

a. Aspecte generale 

    

- În faza preliminară intră ultimele șase echipe din clasamentul sezonului trecut al 

Ligii Economistului (locurile 6-11). Pentru sezonul 2012/2013 acestea vor fi după 

cum urmează: FABIZ, FABBV, FAMP, CSIE, REI, COM.  

- Se joacă o singură manşă, învingătorii obţinând calificarea pentru seferturile de 

finală. 

- În caz de egalitate la finalul celor 50 de minute regulamentare de joc, se joacă două 

reprize de prelungiri a câte 5 minute fiecare pentru a desemna învingătoarea. Nu este 

valabilă regula golului de aur, nici regula golului de argint. Cele două reprize de 

prelungiri trebuie jucate. Obţine calificarea în semifinale echipa care la finalul celor 

două reprize de prelungiri a marcat mai multe goluri. Dacă egalitatea persistă şi după 

prelungiri, se trece la executarea loviturilor de departajare, câte 3 de echipă. Dacă 

egalitatea persistă după cele 3 lovituri de echipă, se continuă prin sistemul “moarte 

subită”, și anume câte o lovitură de echipă, până când se realizează departajarea. 

- Echipele îşi vor afla adversarele în urma tragerii la sorţi. Nu există capi de serie la 

tragerea la sorţi. 

 

 

b. Organizarea tragerii la sorţi a meciurilor din faza preliminară 

 

- Pentru stabilirea adversarelor din faza preliminară a Cupei Economistului vor 

avea loc trageri la sorți fără capi de serie. 

 

- Tragerea la sorţi a meciurilor din faza preliminară se face în ordinea următoare: 

 

Pasul 1: Biletele cu numele celor şase echipe calificate în faza sferturilor sunt introduse 

într-o singură urnă. 

Pasul 2: Se extrag echipele, meciurile fiind stabilite între echipele extrase consecutiv cu 

număr par și impar.  
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Gazdă 1 (prima facultate extrasă)  

Gazdă 2 (a treia facultate extrasă)  

Gazdă 3 (a cincea facultate extrasă)  

 

 

 Oaspete 1 (a doua facultate extrasă) 

 Oaspete 2 (a patra facultate extrasă) 

 Oaspete 3 (a şasea facultate extrasă) 

 

Pasul 3: După ce ultimul bilet a fost extras din urnă, există tabloul complet al sferturilor 

de finală: Gazdă 1 – Oaspete 1, Gazdă 2 – Oaspete 2, şi Gazdă 3 – Oaspete 3. 

 

Gazdă 1 Oaspete 1 

Gazdă 2 Oaspete 2 

Gazdă 3 Oaspete 3 
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2) Faza sferturilor de finală 

 

a) Aspecte generale 

 

- În faza sferturilor de finală din 2012/2013 acced cei 3 învingătorii din faza 

preliminară şi primele cinci echipe din clasamentul final al Ligii Economistului 

2010/2011 (MAN, ECO, EAM, CIG, MRK). 

- Se joacă o singură manşă, câştigătoarea sfertului de finală obţinând calificarea pentru 

semifinale. 

- În caz de egalitate la finalul celor 50 de minute regulamentare de joc, se joacă două 

reprize de prelungiri a câte 5 minute fiecare pentru a desemna învingătoarea. Nu este 

valabilă regula golului de aur, nici regula golului de argint. Cele două reprize de 

prelungiri trebuie jucate. Obţine calificarea în semifinale echipa care la finalul celor 

două reprize de prelungiri a marcat mai multe goluri. Dacă egalitatea persistă şi după 

prelungiri, se trece la executarea loviturilor de departajare, câte 5 de echipă. Dacă 

egalitatea persistă după cele 5 lovituri de echipă, se continuă prin sistemul “moarte 

subită”, și anume câte o lovitură de echipă, până când se realizează departajarea. 

- Echipele îşi vor afla adversarele în urma tragerii la sorţi. Nu există capi de serie la 

tragerea la sorţi. 

- Singura condiţie în faza sferturilor este ca echipele care s-au întâlnit în meci direct în 

faza grupelor, să nu fie împerecheate în meci direct şi în faza sferturilor. Dacă se 

întâmplă aşa, echipa extrasă pe poziţia de oaspete este lăsată în afara urnei până când 

se extrage o altă echipă, care să îi poată lua locul în împerecherea cu echipa gazdă. 

După ce meciul este stabilit, echipa incompatibilă este introdusă din nou în urnă, 

reintrând în jocul extragerii. 

 

b) Organizarea tragerii la sorţi a sferturilor de finală 

 

Tragerea la sorţi a sferturilor de finală se face în ordinea următoare: 

 

Pasul 1: Biletele cu numele celor opt echipe calificate în faza sferturilor sunt introduse 

într-o singură urnă. 

Pasul 2: Se extrag echipele, meciurile fiind stabilite între echipele extrase consecutiv cu 

număr par și impar. 

 

Gazdă 1 (prima facultate extrasă)  

Gazdă 2 (a treia facultate extrasă)  

Gazdă 3 (a cincea facultate extrasă)  

Gazdă 4 (a șaptea facultate extrasă)  

 

 

 Oaspete 1 (a doua facultate extrasă) 

 Oaspete 2 (a patra facultate extrasă) 

 Oaspete 3 (a şasea facultate extrasă) 

 Oaspete 4 (a opta facultate extrasă) 
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Pasul 3: După ce ultimul bilet a fost extras din urnă, există tabloul complet al sferturilor 

de finală: Gazdă 1 – Oaspete 1, Gazdă 2 – Oaspete 2, Gazdă 3 – Oaspete 3, Gazdă 4 – 

Oaspete 4 

 

 

 

Gazdă 1 Oaspete 1 

Gazdă 2 Oaspete 2 

Gazdă 3 Oaspete 3 

Gazdă 4 Oaspete 4 

 

 

 3) Faza semifinalelor 

 

a) Aspecte generale 

 

- În faza semifinalelor acced cele patru echipe care îşi câştigă sferturile de finală. 

- Se joacă o singură manşă, câştigătoarea semifinalei obţinând calificarea pentru finala 

mare. 

- În caz de egalitate la finalul celor 50 de minute regulamentare de joc, se joacă două 

reprize de prelungiri a câte cinci minute fiecare pentru a desemna învingătoarea. Nu 

este valabilă regula golului de aur, nici regula golului de argint. Cele două reprize de 

prelungiri trebuie jucate. Obţine calificarea în finala mare echipa care la finalul celor 

două reprize de prelungiri a marcat mai multe goluri. Dacă egalitatea persistă şi după 

prelungiri, se trece la executarea loviturilor de departajare, câte 5 de echipă. Dacă 

egalitatea persistă după cele 5 lovituri de echipă, se continuă prin sistemul “moarte 

subită”, și anume câte o lovitură de echipă, până când se realizează departajarea. 

- Câştigătoarele celor două semifinale acced în finala mare, învinsele vor juca finala 

mică. 

- Echipele calificate în semifinale îşi vor afla adversarele în urma tragerii la sorţi. Nu 

există capi de serie la tragerea la sorţi. 

 

a) Organizarea tragerii la sorţi a semifinalelor: 

 

Tragerea la sorţi a semifinalelor se face în ordinea următoare: 

 

Pasul 1: Biletele cu numele celor patru echipe calificate în semifinale sunt 

introduse într-o singură urnă. 

Pasul 2: Se extrag echipele, meciurile fiind stabilite între echipele extrase 

consecutiv cu număr par și impar.  

 

Gazdă 1 (prima facultate extrasă)  

Gazdă 2 (a treia facultate extrasă)  

 

 

 Oaspete 1 (a doua facultate extrasă) 
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 Oaspete 2 (a patra facultate extrasă) 

 

Pasul 3: După ce ultimul bilet a fost extras din urnă, există tabloul complet al 

semifinalelor: Gazdă 1 – Oaspete 1 şi Gazdă 2 – Oaspete 2. 

 

Gazdă 1 Oaspete 1 

Gazdă 2 Oaspete 2 

 

 

4) Finalele 

 

 

- Se joacă două finale: cea mică şi cea mare. Finala mare stabileşte câştigătoarea 

Cupei Economistului. Finala mică desemnează echipa de pe locul 3. 

- Se joacă o singură manşă. 

- Câştigătoarea finalei mari obţine trofeul Cupei Economistului. 

- În caz de egalitate la finalul celor 50 de minute regulamentare de joc, se joacă două 

reprize de prelungiri a câte cinci minute fiecare pentru a desemna învingătoarea. Nu 

este valabilă regula golului de aur, nici regula golului de argint. Cele două reprize de 

prelungiri trebuie jucate. Câştigă finala echipa care la finalul celor două reprize de 

prelungiri a marcat mai multe goluri. Dacă egalitatea persistă şi după prelungiri, se 

trece la executarea loviturilor de departajare, câte 5 de echipă. Dacă egalitatea 

persistă după cele 5 lovituri de echipă, se continuă prin sistemul “moarte subită”, și 

anume câte o lovitură de echipă, până când se realizează departajarea. 

- Finala mare se joacă „cu trofeul pe masă”. 

 

 

23. Câştigătoarea Cupei Economistului primeşte trofeul Cupei Economistului. 

24. Tragerea la sorţi a meciurilor din Cupa Economistului este validată de către Comitetul Executiv 

al Ligii Economistului. 
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III. Supercupa Economistului 

 

25. Supercupa Economistului este o întrecere, sub forma unui singur meci, organizată sub egida 

Ligii Economistului. 

26. Supercupa Economistului se dispută anual, în general, între echipa câştigătoare a Ligii 

Economistului şi echipa câştigătoare a Cupei Economistului. 

26. Dacă o echipă realizează dubla, câştigând atât Liga Economistului, cât şi Cupa Economistului, 

atunci Supercupa Economistului se va disputa între primele două echipe clasate în campionat. 

27. Cele două echipe care se întâlnesc în Supercupa Economistului joacă un meci de două reprize a 

câte 25 de minute fiecare. Pauza dintre reprize este de maxim 10 minute. 

28. În caz de egalitate la finalul celor 50 de minute regulamentare de joc, se joacă două reprize de 

prelungiri a câte cinci minute fiecare pentru a desemna învingătoarea. Nu este valabilă regula 

golului de aur, nici regula golului de argint. Cele două reprize de prelungiri trebuie jucate. Câştigă 

Supercupa echipa care la finalul celor două reprize de prelungiri a marcat mai multe goluri. Dacă 

egalitatea persistă şi după prelungiri, se trece la executarea loviturilor de departajare, câte 5 de 

echipă. Dacă egalitatea persistă după cele 5 lovituri de echipă, se continuă prin sistemul “moarte 

subită”, şi anume câte o lovitură de echipă, până când se realizează departajarea. 

29. Câştigă Supercupa Economistului echipa care la finalul jocului a înscris mai multe goluri. 

30. Supercupa Economistului se joacă „cu trofeul pe masă”. 

31. Câştigătoarea meciului primeşte trofeul Supercupei Economistului. 

32. Meciul din Supercupa Economistului este obligatoriu. În caz de neprezentare, se aplică 

sancţiunile prevăzute în Statut. 
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IV. Rezultate finale, clasamente şi statistici 

 

33. Rezultatele finale oficiale, clasamentele oficiale şi statisticile oficiale sunt ţinute de către 

Comitetul Executiv al Ligii Economistului. 

34. Doar Comitetul Executiv al Ligii Economistului poate valida rezultatele finale oficiale, 

clasamentele oficiale şi statisticile oficiale. Cu alte cuvinte, doar rezultatele finale, clasamentele şi 

statisticile validate de Comitetul Executiv al Ligii Economistului au caracter oficial.  

35. Numai în funcţie de rezultatele finale oficiale, clasamentele oficiale şi statisticile oficiale, 

validate de Comitetul Executiv al Ligii Economistului, se stabilesc echipele câştigătoare şi cele 

învinse. 

36. Rezultatul final al unui meci se calculează însumând golurile marcate de fiecare echipă în acel 

meci. Echipa care are cea mai mare sumă de goluri marcate este declarată câştigătoare. Dacă 

ambele echipe au o sumă egală de goluri, meciul este declarat egal. 

37. Clasamentul final al Ligii Economistului se alcătuieşte însumând punctele obţinute de fiecare 

echipă în cele zece meciuri de campionat. Clasamentul se alcătuieşte în ordine descrescătoare a 

numărului de puncte obţinute, de la cele mai multe puncte pe locul 1 la cele mai puţine puncte pe 

locul 11. Dacă între două echipe există egalitate la puncte, următoarele criterii de departajare sunt 

luate în calcul, în ordine: 

a) rezultatul din meciul direct, după cum urmează: echipa care a câştigat meciul direct o devansează 

pe cea care l-a pierdut 

b) diferenţa de goluri, după cum urmează: echipa cu cea mai mare diferenţă între golurile marcate şi 

cele primite trece pe poziţia superioară a clasamentului 

c) golurile marcate, după cum urmează: echipa cu cele mai multe goluri marcate trece pe poziţia 

superioară a clasamentului 

d) golurile primite, după cum urmează: echipa cu cele mai puţine goluri primite trece pe poziţia 

superioară a clasamentului 

e) un meci direct suplimentar între cele două echipe.  

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

clasamentul acestora pe baza criteriilor a)-e) prezentate la punctul 37. Clasamentul acestora va fi 

transpus apoi în Clasamentul final al Ligii Economistului. 

39. Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, se vor disputa jocuri de baraj, dar 

numai în cazul în care este necesară stabilirea câştigătoarei titlului sau a participantelor în sezonul 

viitor al Cupei Economistului. 

40. Prin meci direct se înţelege meciul în care cele două echipe în cauză se întâlnesc faţă în faţă. 



27 

 

V. Calendarul competiţional şi programarea meciurilor 

 

41. Stabilirea calendarului competiţional pentru Liga Economistului, Cupa Economistului şi 

Supercupa Economistului este responsabilitatea Comitetului Executiv al Ligii Economistului. 

42. Calendarul competiţional al fiecărei întreceri oficiale organizate de Liga Economistului este 

stabilit anual de către Comitetul Executiv al Ligii Economistului, ţinându-se cont de calendarul 

universitar şi de cel ortodox. 

43. Comitetul Executiv al Ligii Economistului îşi menţine dreptul de a face modificări de ultim 

moment în calendarul competiţional al oricărei competiţii. 

44. Tragerea la sorţi a meciurilor din Cupa Economistului este validată de către Comitetul Executiv 

al Ligii Economistului. 

45. O etapă amânată din orice motive, va atrage după sine decalarea tuturor etapelor rămase de 

disputat din Liga Economistului. 
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REGULILE JOCULUI 
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I. Echipamentul de joc 

 

1. Echipamentul de bază 

 

1. Fiind vorba despre meciuri în care voia bună şi prietenia trebuie să domine, Liga Economistului 

obligă jucătorii doar în privinţa următoarelor echipamente. În semn de respect şi preţuire pentru 

coechipieri, adversari, arbitrii şi spectatori, jucătorii echipelor din Liga Economistului trebuie să: 

 Poarte tricoul echipei pe care o reprezintă (tricoul oficial) la suprafaţă; 

 Poarte încălţăminte de sport fără crampoane.  

 

2. În rest, jucătorii, inclusiv portarii, au drepturile: 

 Să poarte un număr nelimitat de haine (de orice mărime ori culoare) pe sub tricoul oficial de 

joc; 

 Să poarte căciulă, mănuşi şi eşarfă/fular (condiţia este ca eşarfa ori fularul să fie înfăşurate 

în jurul gâtului); 

 Să îşi aleagă orice lungime la pantaloni; 

 Să îşi tragă jampierele sau şosetele pe deasupra pantalonilor. 

 

2. Securitate 

 

3. Jucătorii nu trebuie să poarte echipament sau alte accesorii (ca de exemplu bijuterii ori ceasuri) 

care ar putea răni celelate persoane implicate în joc. Dacă un jucător accidentează un coleg, un 

adversar, arbitrul sau suporterii de pe margine din cauza acestor echipamente sau accesorii, se face 

singur responsabil de starea de sănătate a accidentatului şi va fi sancţionat de arbitru. 

 

4. Echipament interzis 

 

4. Este strict interzis ca jucătorii din competiţiile organizate de Liga Economistului să poarte ghete 

cu crampoane. Orice jucător descoperit înaintea meciului cu astfel de echipament, va fi obligat să îl 

schimbe cu unul adecvat altfel neputând să înceapă sau să continue jocul. 

5. Orice jucător descoperit cu ghete cu crampoane în timpul jocului, va fi sancţionat cu cartonaşul 

roşu. 

6. De asemenea, sunt interzise toate celelalte echipamente din material dur, adică din plastic sau din 

metal. Măsurile disciplinare care se iau împotriva unui jucător care poartă echipamente din material 

dur sunt aceleaşi ca cele din cazul ghetelor cu crampoane. 

 

 

 

5. Decizii 

 

9. Jucătorii au dreptul să sărbătorească golurile marcate dându-şi jos tricoul. 

10. Jucătorii nu au voie să îşi dea jos echipamentul pentru a dezvălui mesaje obscene, mesaje care 

instigă la violenţă sau mesaje xenofobe, oricare ar fi natura şi adresa lor. Jucătorii care vor afişa 

astfel de mesaje vor fi sancţionaţi cu cartonaşul roşu, chiar dacă se află în timpul meciului sau în 

afara lui şi pot fi excluşi din competiţie prin decizia Comitetului Executiv. 
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II. Durata jocului 

 

1. Considerente generale 

 

11. Un meci se întinde pe două reprize egale, a câte 25 de minute fiecare. 

 

12. Nu se cronometrează timpul efectiv de joc, ceea ce înseamnă că nu va fi întreruptă 

cronometrarea în timpul unei reprize. La finalul unei reprize, arbitrul poate stabili minute de 

prelungiri. 

 

2. Pauza dintre reprize 

 

13. Pauza dintre reprize nu trebuie să depăşească 10 minute. 

 

14. Dacă este nevoie de prelungiri, pauza dintre a doua repriză a meciului şi prima de prelungiri nu 

trebuie să depăşească 5 minute. 

 

15. Între reprizele de prelungiri nu se face pauză. 
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III. Startul şi restartul jocului 

 

1. Introducere 

 

16. În Liga Economistului, în loc de aruncarea monedei, se va juca „Piatră-foarfecă-hârtie”, iar 

echipa care va câştiga la acest joc va alege poarta la care va ataca în prima repriză. Echipa care 

pierde obţine mingea şi dă lovitura de începere. Echipa care câştigă jocul va avea mingea pentru a 

da startul celei de-a doua reprize. Regulamentul este următorul: 

 Foarfecă vs. Hârtie = câştigă foarfeca; 

 Piatră vs. Foarfecă =  câştigă piatra; 

 Hârtie vs. Piatră = câştigă hârtia. 

17. La startul celei de-a doua reprize, echipele vor schimba jumătatea de teren, urmând să atace în 

direcţie opusă faţă de prima repriză. 

 

2. Lovitura de începere 

 

18. Lovitura de începere este un mod de a porni sau reporni jocul: 

 La startul meciului; 

 După ce un gol a fost marcat; 

 La startul celei de-a doua reprize; 

 La startul fiecărei reprize de prelungiri. 

 

19. Un gol poate fi înscris direct din lovitura de începere. 

 

Proceduri de urmat pentru a da lovitura de începere 

 

20. Pentru ca lovitura de începere să fie regulamentară, următoarele proceduri trebuie respectate: 

 Toţi jucătorii trebuie să fie în jumătatea lor de teren; 

 Adversarii echipei care dă lovitura de începere trebuie să se afla la o distanţă de minim 3 

metri faţă de minge, până în momentul în care mingea este pusă în joc; 

 Mingea trebuie să stea nemişcată pe punctul de la centrul terenului; 

 Arbitrul trebuie să dea semnalul de începere a jocului; 

 Mingea este considerată „în joc” după ce arbitrul a semnalat startul jocului şi a fost atinsă de 

către jucătorul echipei care are lovitura de începere; 

 Jucătorul care atinge primul mingea nu are voie să o mai atingă a doua oară până când un alt 

jucător nu o va fi atins la rândul său; 

 Mingea trebuie să fie lovită cu piciorul spre înainte. 

 

21. După ce o echipă marchează un gol, lovitura de începere va fi dată de echipa adversă. 

 

Iregularităţi/ Sancţiuni 

 

22. Dacă jucătorul care dă lovitura de începere atinge mingea pentru a doua oară, înainte ca aceasta 

să fi fost atinsă de un alt jucător, atunci se va acorda o lovitură liberă indirectă pentru echipa 

adversă, de pe locul în care a fost comisă iregularitatea. 
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23. Dacă orice alt fel de iregularitate are loc la procedura loviturii de începere, lovitura de începere 

va fi reluată. 

 

 
 

3. Mingea de arbitru 

 

24. Mingea de arbitru este o modalitate de a reporni jocul după o întrerupere temporară dictată de 

arbitru, cu amendamentele ca aceasta să nu fie cauzată de startul reprizei, restartul jocului după un 

gol marcat, ieşirea mingii în afara suprafeţei de joc, fault ori alte iregularităţi de joc, şi că înainte de 

întrerupere mingea să se fi aflat în joc, fără a fi depăşit liniile de margine sau de poartă. 

 

Procedura de urmat la mingea de arbitru 

 

25. Arbitrul lasă mingea să cadă pe locul în care aceasta era situată în momentul în care jocul a fost 

întrerupt. Jocul se reia doar după ce mingea atinge solul terenului (jucătorii pot ataca mingea doar 

după ce ea atinge solul). 

 

Iregularităţi/ Sancţiuni 

 

26. Arbitrul va lua înapoi mingea dacă: 

 Un jucător atingea mingea înainte ca aceasta să atingă solul; 

 Mingea părăseşte terenul după ce a fost lăsată să cadă de către arbitru, fără ca vreunul dintre 

jucători să o atingă 

 

 

4. Circumstanţe speciale 

 

27. O lovitură liberă acordată echipei aflate în defensivă în propria suprafaţă de pedeapsă poate fi 

executată de oriunde din interiorul suprafeţei de pedeapsă. 

 

28. O lovitură liberă indirectă acordată echipei din atac în careul echipei adverse va fi executată de 

pe linia suprafeţei de pedeapsă, din punctul cel mai apropiat locului unde s-a comis infracţiunea. 
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29. Dacă jocul este întrerupt în suprafaţa de pedeapsă şi urmează a se relua printr-o minge de 

arbitru, restartul jocului se va face de pe linia suprafeţei de pedeapsă, în punctul cel mai apropiat de 

locul unde jocul a fost întrerupt. 
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IV. Mingea în joc şi mingea în afara jocului 

 

1. Minge în afara jocului 

 

30. Mingea este considerată în afara jocului când: 

 Depăşeşte în totalitate linia de tuşă sau linia porţii, fie pe sol ori în aer; 

 Jocul a fost întrerupt de către arbitrii. 

 

2. Minge în joc 

 

31. Mingea este considerată în joc în oricare alte situaţii, incluzând când: 

 Loveşte bara sau transversala şi revine în joc; 

 Se loveşte de arbitrii când aceştia sunt pe teren, în timpul jocului. 

 

3. Tavanul 

 

32. În cazul în care meciuri din Liga Economistului se joacă pe un teren acoperit (în sală, în balon), 

mingea este considerată în afara jocului dacă atinge tavanul. Jocul va fi reluat de echipa adversă 

celei care a trimis mingea în tavan, din cea mai apropiată poziţie faţă de locul contactului mingii cu 

tavanul. 

33. Dacă mingea aflată în joc lovește un corp străin în aer, aceasta este considerată în afara jocului. 

Jocul va fi reluat de echipa adversă celei care a trimis mingea în corpul străin, din cea mai apropiată 

poziție față de locul contactului. 
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V. Marcarea golurilor şi desemnarea echipei câştigătoare 

 

1. Gol marcat 

 

34. Un gol este marcat când mingea depăşeşte linia porţii cu toată circumferinţa ei, între bara stângă 

şi bara dreaptă şi sub bara transversală. 

 

35. Un gol NU este marcat dacă un jucător al echipei din atac, inclusiv portarul, dacă acesta nu se 

află în propria suprafaţă de pedeapsă, a împins sau deviat mingea în poartă după ce a atins-o cu 

mâna. 

 

36. O minge aruncată de portar cu mâna din propria suprafaţă de pedeapsă poate genera un gol 

marcat, chiar dacă nu este atinsă de un alt jucător. 

 

37. O minge care intră în poartă după o repunere din aut de poartă poate genera un gol marcat, chiar 

dacă nu este atinsă de un alt jucător. 

 

2. Echipa câştigătoare 

 

38. Echipa care marchează cele mai multe goluri într-un meci este desemnată câştigătoare.  

 

39. Dacă ambele echipe marchează un număr egal de goluri, ori dacă nici una dintre ele nu 

marchează, meciul este declarat egal. 

 

40. În fazele eliminatorii ale Cupei Economistului şi Supercupei Economistului (finala), o echipă 

trebuie să fie desemnată câştigătoare. Dacă meciul se termină la egalitate, se trece jucarea a două 

reprize de prelungiri a câte 5 minute fiecare, iar apoi, dacă este cazul, la lovituri de departajare, 

până când una dintre echipe este desemnată câştigătoare. 
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VI. Faulturi şi comportament nesportiv 

 

1. Considerente generale 

 

41. Faulturile şi comportamentul nesportiv se penalizează după cum urmează: 

 

1) Cu lovitură liberă directă: 

 

41.1. O lovitură liberă directă se acordă echipei adverse dacă un jucător comite oricare dintre 

următoarele neregularităţi sau nesportivităţi într-o manieră pe care arbitrii să o considere nesăbuită 

sau extrem de violentă: 

 Lovirea adversarului, cu orice parte a corpului;  

 Intenţia de lovire a adversarului, cu orice parte a corpului; 

 Căţărarea pe un adversar; 

 Împingerea unui adversar; 

 Tackling-ul la adversar; 

 Scuiparea adversarului; 

 Înjurarea adversarului; 

 Ţinerea adversarului; 

 Intrarea prin alunecare la un jucător care are mingea sau care are intenţia de a juca mingea, 

excepţie făcând portarul care se află în propria suprafaţă de pedeapsă, condiţia fiind ca el să 

nu pună în pericol integritatea fizică a adversarului; 

 Lovirea, atingerea, purtarea sau aruncarea mingii cu mână, excepţie făcând portarul care se 

află în propria suprafaţă de pedeapsă. 

 

41.2. Lovitura liberă directă trebuie executată de pe locul unde infracţiunea a avut loc, cu excepţia 

cazului în care lovitura liberă directă a fost acordată echipei aflate în defensivă în propria ei 

suprafaţă de pedeapsă, caz în care lovitura poate fi executată de oriunde din interiorul suprafeţei de 

pedeapsă. 

 

2) Cu lovitură de pedeapsă: 

 

O lovitură de pedeapsă se acordă atunci când un jucător comite oricare dintre iregularităţile de la 

punctul 1) în propria suprafaţă de pedeapsă. 

 

3) O lovitură liberă indirectă se acordă echipei adverse de pe locul infracţiunii dacă, în opinia 

arbitrului, un jucător comite oricare dintre următoarele iregularităţi: 

 Joacă într-o manieră periculoasă; 

 Obstrucţionează voit un adversar; 

 Împiedică portarul să repună balonul în joc cu mâinile. (Dacă portarul a lăsat balonul din 

mâini, el poate fi atacat regulamentar); 

 Orice alt fel de iregularitate apreciată de către arbitru ca fiind violentă; 

 Prinderea mingii în brațe de către portar, în propria suprafață de pedeapsă, după o pasă 

trimisă, cu intenție, de către un coechipier. 
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2. Sancţiuni disciplinare 

 

 

42. Cartonaşe galbene sau roşii pot fi arătate doar jucătorilor, rezervelor sau membrilor staff-ului 

unei echipe, din care fac parte şi antrenorii. 

43. În mod simbolic, în Liga Economistului se vor arăta cartonaşe galbene tuturor persoanelor 

prezente la meci, inclusiv spectatori, care au un comportament care nu este în spiritul fair-play-ului. 

44. Arbitri sunt autorizați să ia măsuri disciplinare din momentul intrării acestora pe teren și până în 

momentul părăsirii terenului după încheierea meciului. 

 

3. Avertizarea jucătorilor cu cartonaş galben 

 

45. Jucătorii vor fi avertizaţi dacă vor comite oricare dintre următoarele iregularităţi: 

 Comportament nesportiv; 

 Înjurarea coechipierului ori orice alt fel de jignire a acestuia prin vorbe sau prin fapte; 

 Abateri repetate de la legile jocului; 

 Amânarea repunerii balonului în joc; 

 Nerespectarea deliberată a distanţei faţă de minge când jocul trebuie reluat prin lovitură de 

colţ, lovitură de la margine sau lovitură liberă; 

 Încălcări ale legilor de înlocuire a jucătorilor. 

 

4. Avertizarea rezervelor şi membrilor staff-ului cu cartonaş galben 

 

46. Rezervele şi membrii staff-ului unei echipe, printre care şi antrenorii, acolo unde ei există, vor fi 

sancţionate cu cartonaş galben în cazul în care comit următoarele iregularităţi: 

 Comportament nesportiv; 

 Înjurarea coechipierului ori orice alt fel de jignire a acestuia prin vorbe sau prin fapte; 

 Amânarea repunerii balonului în joc; 

 Pătrunderea în suprafaţa de joc. 

 

 

5. Eliminare 

 

47. Jucătorii vor fi eliminaţi de pe teren, prin arătarea cartonaşului roşu, în cazul în care comit 

următoarele iregularităţi ori au următoarele comportamente nesportive: 

 Fault dur; 

 Comportament apreciat de arbitru ca fiind prea violent; 

 Înjurarea adversarului ori orice alt fel de jignire a acestuia prin vorbe sau prin fapte; 

 Scuiparea adversarului sau a oricărei persoane; 

 Opunerea marcării unui gol de către adversar prin jucare deliberată a balonului cu mâna 

(excepţie făcând portarul aflat în propria suprafaţă de pedeapsă); 

 Primirea unui al doilea cartonaş galben în acelaşi meci. 

 

48. Rezervele vor fi eliminate, prin arătarea cartonaşului roşu, în cazul în care comit următoarele 

iregularităţi ori au următoarele comportamente nesportive: 
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 Se opun marcării unui gol de către adversar; 

 Obstrucţionează adversarul aflat într-o oportunitate clară de a marca; 

 Înjurarea adversarului ori orice alt fel de jignire a acestuia prin vorbe sau prin fapte; 

 Scuiparea adversarului sau a oricărei alte persoane. 

 

6. Decizii 

 

49. Un jucător eliminat pierde dreptul de joc pentru tot restul meciului. 

50. Pentru un cartonaş roşu, echipa în cauză va juca fără jucătorul eliminat timp de 5 minute, după 

care el va putea fi înlocuit de o rezervă.  

 50.1. O rezervă de la echipa sancționată va putea intra într-un interval mai scurt de 5 minute 

doar dacă echipa sa primește gol, car nu înainte ca mingea să fie repusă în joc. 

51. O rezervă eliminată nu mai are voie să intre în joc. 

52. Orice încercare de simulare ori înşelătorie, care este intenţionată să inducă arbitrul în eroare, 

este considerată comportament nesportiv şi se sancţionează ca atare. 

53. Pe lângă pierderea dreptului de joc în meciul în care vede cartonaşul roşu, un jucător eliminat/ o 

rezervă eliminată este sancţionat/ă prin interzicerea dreptului de joc pentru următorul meci, fie că el 

este în Liga Economistului sau Cupa Economistului. La abateri deosebit de grave, Comitetul 

Executiv al Ligii Economsitului are dreptul să se autosesizeze şi să ia orice fel de măsură i se pare 

apropiată împotriva jucătorului sau rezervei care a comis abaterea. 

54. În cazul în care programul competițiilor suferă modificări, jucătorul este suspendat pentru 

partida care urmează în Cupă sau campionat. Dacă următorul meci este în Cupă, jucătorul poate 

alege dacă este valabilă suspendarea în acest meci sau în etapa următoare. 

55. Un jucător, fie el titular sau rezervă, care a acumulat trei cartonaşe galbene în cadrul Ligii 

Economistului şi Cupei Economistului, la un loc, va fi suspendat pentru următorul meci, din Ligă 

sau Cupă. 

56. Interzicerea dreptului de joc nu este valabilă pentru Supercupa Economistului. Jucătorii au drept 

de joc în Supercupa Economistului, indiferent de numărul sau culoarea cartonaşelor la zi de 

dinaintea meciului pentru Supercupă. 

57. Cartonaşele luate în Supercupa Economistului au validitate doar până la fluierul de final al 

meciului din Supercupă. Ele nu se contabilizează pentru următoarele meciuri din Ligă sau Cupă. 
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VII. Loviturile libere  

 

1. Tipuri de lovituri libere 

 

58. Există două tipuri de lovituri libere: lovituri libere directe şi lovituri libere indirecte. 

59. Pentru ambele tipuri de lovituri libere, balonul trebuie să nu se mişte când lovitura liberă este 

executată. În caz contrar, lovitura liberă se va repeta. 

60. După ce a bătut lovitura liberă, executantul nu are voie să atingă balonul până acesta din urmă 

nu atinge un alt jucător. 

 

2. Lovitura liberă directă 

 

61. Dacă o lovitură liberă directă intră în poarta adversă, un gol va fi acordat. 

 

3. Lovitura liberă indirectă 

 

62. Un gol din lovitură liberă indirectă va fi acordat doar dacă mingea mai atinge un alt jucător 

înainte să intre în poartă. 

 

4. Poziţia loviturilor libere 

 

63. Toţi adversarii trebuie aşezaţi la 3 metri de minge. Ei trebuie să respecte această distanţă până în 

momentul în care mingea este repusă în joc. 

64. Mingea este repusă în joc din momentul în care este atinsă de un jucător al echipei care 

beneficiază de lovitura liberă. 

65. Când o echipă beneficiază de o lovitură liberă din interiorul propriei suprafeţe de pedeapsă, toţi 

adversarii trebuie să stea în afara acelei suprafeţe. Mingea este considerată „în joc” după ce 

părăseşte suprafaţa de pedeapsă. 

 

5. Iregularităţi/ Sancţiuni 

 

66. Dacă, în momentul executării unei lovituri libere, un adversar nu respectă distanţa de 3 metri 

faţă de minge, lovitura va fi reluată.  

67. Dacă, după ce mingea reintră în joc, executantul loviturii libere atinge mingea pentru a doua 

oară, fără ca ea să fi atins, în prealabil, vreun alt jucător, atunci se va acorda o lovitură liberă 

indirectă în favoarea echipei adverse, de pe locul în care mingea a fost atinsă a doua oară de către 

executant. 

68. Dacă arbitrul consideră că echipa care execută lovitura liberă trage de timp, atunci el are dreptul 

să ia decizia de a acorda o lovitură liberă indirectă echipei adverse, de pe locul unde a fost comisă 

infracţiunea. 
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VIII. Lovitura de pedeapsă 

 

69. O lovitură de pedeapsă va fi acordată împotriva echipei care comite oricare dintre iregularităţile 

ori comportamentele nesportive care se sancţionează cu lovitură liberă directă, dar în propria 

suprafaţă de pedeapsă. 

70. Un gol poate fi înscris direct din lovitură de pedeapsă. 

71. Trebuie acordat timp adiţional pentru ca o lovitură de pedeapsă acordată în prelungirile unei 

reprize să se execute. Dacă a fost acordată o lovitură de pedeapsă, meciul nu se poate încheia până 

când aceasta nu este executată. 

 

1. Poziţia mingii şi a jucătorilor la lovitura de pedeapsă 

 

72. Mingea trebuie plasată pe punctul de la 7 metri. 

73. Executantul este ales de către echipa care beneficiază de lovitură. 

74. Alţi jucători în afara executantului, excepţie făcând portarul advers, trebuie să stea în afara 

suprafeţei de pedeapsă până când executantul loveşte mingea. 

 

2. Executarea loviturii de pedeapsă 

 

75. Jucătorul care execută lovitura trebuie să lovească mingea pe direcţia înainte. 

76. Executantul nu are voie să reatingă balonul până când acesta nu a atins un alt jucător din teren. 

77. Mingea este considerată „în joc” din momentul în care a fost atinsă şi pusă în mişcare. 

 

3. Intrarea în suprafaţa de pedeapsă 

 

78. Dacă un jucător al echipei adverse intră în suprafaţa de pedeapsă înainte ca mingea să fie pusă 

în mişcare de către executant, atunci: 

 Lovitura de pedeapsă va fi repetată, dacă nu se marchează gol; 

 Dacă se marchează gol, lovitura de pedeapsă nu va fi repetată. 

79. Dacă un coechipier al executantului adverse intră în suprafaţa de pedeapsă înainte ca mingea să 

fie pusă în mişcare, atunci: 

 Lovitura de pedeapsă va fi repetată, dacă se marchează gol; 

 Dacă nu se marchează gol, arbitrul va opri jocul şi îl va relua cu o lovitură liberă indirectă 

pentru echipa adversă, de pe locul unde s-a comis infracţiunea. 

80. Dacă jucători ai ambelor echipe adverse intră în suprafaţa de pedeapsă înainte ca mingea să fie 

pusă în mişcare de către executant, atunci lovitura de pedeapsă se va repeta. 

81. Dacă mingea atinge un obiect după ce lovitura de pedeapsă a fost executată şi până să ajungă la 

poartă, lovitura se va repeta. 

82. Dacă mingea se întoarce în joc după ce a lovit barele laterale sau a fost atinsă de portar, iar apoi 

atinge un obiect, arbitrul va opri jocul şi îl va relua cu o minge de arbitru de pe locul infracţiunii. 
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IX. Repunerea balonului în joc 

 

83. Repunerea (balonului în joc) este o metodă de a reporni jocul. 

84. Un gol nu poate fi înscris direct din repunere, cu excepţia golului din corner.. 

85. O repunere: 

 Se acordă când mingea depăşeşte linia de margine a terenului cu întreaga sa circumferinţă, 

fie ea pe sol sau în aer, ori dacă, în cazul în care se joacă pe un teren acoperit, mingea atinge 

tavanul; 

 Se face de pe locul de unde minge a depăşit linia de margine cu întreaga circumferinţă; 

 Se acordă adversarilor jucătorului care a atins ultimul balonul. 

 

1. Poziţia mingii şi a jucătorilor 

 

86. La repunerea în joc, mingea trebuie să fie plasată pe linia de margine şi să nu se mişte. 

87. La repunerea în joc, mingea poate fi trimisă oriunde în teren. 

88. Jucătorul care face repunerea trebuie să aibă măcar un picior pe tuşă sau în afara terenului. 

89. Jucătorii echipei adverse trebuie să se poziţioneze la minim 3 metri de locul unde se face 

repunerea. 

 

2. Procedură 

 

90. Din momentul în care primeşte mingea, jucătorul în cauză trebuie să execute repunerea în cel 

mult 6 secunde. 

91. Jucătorul care execută repunerea nu are voie să atingă din nou mingea până ce aceasta nu a atins 

un alt jucător. 

92. Mingea este considerată „în joc” din momentul în care intră pe terenul de joc. 

 

3. Iregularităţi/ Sancţiuni 

 

93. O lovitură liberă indirectă se acordă echipei adverse dacă jucătorul care face repunerea atinge 

mingea a doua oară înaintea ca aceasta să fi fost atinsă de un alt jucător. Lovitura se execută de pe 

locul infracţiunii. 

94. Repunerea mingii în joc se va repeta, dar, de data aceasta, de către un membru al echipei 

adverse, dacă: 

 este făcută incorect; 

 este făcută de pe un alt loc decât cel în care mingea a părăsit terenul de joc; 

 nu este făcută în maxim patru secunde de când jucătorul care repune intră în posesia mingii; 

 în opinia arbitrului, este comisă orice altă iregularitate. 

95. Dacă un adversar se interpune sau obstrucţionează executarea corectă a repunerii, el va fi 

sancţionat de către arbitru pentru comportament nesportiv şi va primi cartonaşul galben. 
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X. Cornerul 

 

1. Considerente generale 

96. Cornerul este o metodă de a reporni jocul. 

97. Un gol poate fi marcat din corner, însă doar împotriva echipei adverse. 

98. Un corner trebuie acordat când, după ce a fost atinsă de un jucător al echipei adverse, mingea 

depăşeşte, cu întreaga sa circumferinţă, linia de poartă, fie pe sol sau în aer, însă fără ca un gol să fie 

marcat. 

 

2. Procedură 

 

99. Mingea trebuie aşezată în arcul (imaginar) de la colţul terenului cel mai apropiat de locul unde 

mingea a depăşit linia porţii în afara terenului. 

100. Adversarii trebuie să păstreze o distanţă de minim trei metri faţă de arcul de la colţul terenului 

până când mingea este repusă în joc. 

101. Mingea este considerată „în joc” din momentul în care intră în teren. 

102. Mingea trebuie repusă în joc de un component al echipei aflate în atac. 

103. Jucătorul care execută cornerul nu are voie să atingă din nou mingea până ce aceasta nu a atins 

un alt jucător. 

 

3. Iregularităţi/ Sancţiuni 

 

104. O lovitură liberă trebuie acordată echipei adverse dacă: 

 Jucătorul care execută cornerul atinge mingea a doua oară înaintea ca aceasta să fi fost 

atinsă de un alt jucător. Lovitura se execută de pe locul infracţiunii. 

 Lovitura de la colţ nu este executată în maxim patru secunde de când jucătorul care repune 

intră în posesia mingii. Lovitura liberă indirectă se va executa din arcul (imaginar) de la 

colţul terenului 

105. În cazul oricărui alt fel de iregularitate, cornerul se va repeta. 
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Comitetul Executiv al Ligii 

Economistului 

 

 

Comisia de Disciplină a Ligii 

Economistului 

 

Şi 

 

Comisia Arbitrilor Economiști 
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Comitetul Executiv al Ligii Economistului, Comisia de Disciplină a Ligii Economistului 

 

1. Comitetul Executiv al Ligii Economistului este alcătuit anual, înainte de începerea sezonului 

şi are şi rolul Comisiei de Disciplină a Ligii Economistului. 

2. Membrii Comitetului Executiv al Ligii Economistului sunt aleşi dintre şefii departamentelor 

Ligii Economistului. 

3. Membrii Comitetului Executiv al Ligii Economistului sunt confirmaţi în funcţie prin 

aprobarea primită de la Senatul Studenţilor. 

4. Nu este obligatoriu ca membrii comitetului executiv să facă parte din Senatul Studenţilor al 

Academiei de Studii Economice din Bucureşti. 

5. Membrii Comitetului Executiv al Ligii Economistului se întrunesc pentru a lua decizii 

organizatorice, disciplinare, statutare şi regulamentare. 

6. Comisia de Disciplină a Ligii Economistului este un organ al Comitetului Executiv al Ligii 

Economistului şi este subordonat acestuia. 

7. Activitatea Comitetului Executiv şi a Comisiei de Disciplină ale Ligii Economistului au la 

bază Statutul Ligii Economistului. Cu toate acestea, Comitetul Executiv are dreptul de a 

decide în conformitate cu punctele 8, 9 şi 10 ale Capitolului „Comitetul Executiv al Ligii 

Economistului, Comisia de Disciplină a Ligii Economistului și Comisia Arbitrilor 

Economiști”. 

8. Membrii Comitetului Executiv al Ligii Economistului vor lua decizii şi în funcţie de Statut, 

dar şi în funcţie de situaţia apărută, astfel încât activitatea Ligii Economistului să fie 

asigurată cât mai bine. 

9. Comitetul Executiv al Ligii Economistului are dreptul de a permite sau de a interzice dreptul 

de joc al fotbaliştilor din Liga Economistului.  

10. În caz de forţă majoră, Comitetul Executiv poate lua decizii independente de Statutul Ligii 

Economistului. 

11. Comisia de Disciplină a Ligii Economistului analizează abaterile disciplinare, statutare şi 

regulamentare ale membrilor Ligii Economistului. 

12. Sancţiunile disciplinare pentru jucători, responsabili antrenori şi conducători de echipe sunt:  

a) Atenţionare;  

b) Avertisment;  

c) Mustrare scrisă;  

d) Suspendare pentru un număr de jocuri oficiale; 

e) Suspendare pe o perioadă de timp;  

f) Radiere din activitatea de orice formă a Ligii Economistului.  

       13. Sancţiunile pentru echipe sunt: 

a) Atenţionare;  

b) Avertisment; 

c) Mustrare scrisă;  

d) Pierderea jocului;  

e) Eliminare din competiţie  

f) Suspendarea echipei pe o perioadă de timp;  

g) Radierea echipei din Liga Economistului. 

         14. Comitetul Executiv în caz de necesitate poate modifica prezentul regulament.    
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Responsabilitatea socială corporativă a Ligii Economistului 

 

Studiile sociale au demonstrat, în numeroase rânduri, cât de importante sunt comunitatea şi 

sentimentul de a fi ataşat acesteia, de a fi un membru al ei. În plin proces de globalizare, în care 

performanţa în muncă devine tot mai importantă, interacţiunile sociale devin din ce în ce mai 

limitate, la fel ca timpul alocat lor. Stresul şi singurătatea sunt din ce în ce mai prezente în viaţa 

omului ocupat, iar, pentru a se relaxa, acesta din urmă caută timp pentru a lua parte la activităţi 

socio-culturale. 

 

Rădăcinile responsabilităţii sociale în corporaţii (RSC) sunt împământenite în voluntariatul 

întreprinzătorilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Prin RSC, ei îşi doreau să îndepărteze 

neînţelegerile sociale dintre angajaţi, pentru ca aceştia să muncească mai liniştiţi şi să crească 

performanţele companiei. 

 

Liga Economistului conştientizează două aspecte: mediul academic din care face parte şi 

responsabilitatea socială pe care o are faţă de oamenii din acest mediu. În speţă, Liga Economistului 

îşi doreşte să contribuie la dezvoltarea sentimentului de apartenenţă al cadrelor didactice şi al 

studenţilor faţă de facultatea din care fac parte, dar şi faţă de întreaga instituţie, Academia de Studii 

Economice. Totodată, este vizată dezvoltarea aceluiaşi sentiment chiar faţă de instituţia Liga 

Economistului, punct de plecare pentru îmbunătăţirea relaţiilor sociale din şi a identificării cu 

Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

Un alt obiectiv este, la fel ca în cazul acelor întreprinzători de la sfârşitul veacului al XIX-lea, 

îndepărtarea neînţelegerilor sociale: dintre profesori, dintre studenţi şi dintre profesori şi studenţi. 

Liga Economistului poate lega prietenii care să se transfere de pe terenul de joc pe băncile facultăţii 

şi care să ajute la mai bune performanţe şcolare. 

 

 

Liga Economistului mai vrea să contribuie la sănătatea cadrelor didactice şi a studenţilor oferindu-le 

posibilitatea de a juca fotbal în mod regulat. Însă, nu doar cei care contribuie direct la producerea 

spectacolului fotbalistic sunt vizaţi, ci şi suporterii. Pagina de Internet şi blogul competiţiei au ca 

scop să aducă fanii mai aproape de jucători şi de Comunitatea Liga Economistului, pentru a forma o 

unitate. 
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SPIRITUL FAIR-PLAY 
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Spiritul Fair-Play 

 

1. Echipele participante în Liga Economistului trebuie să aibă o conduită în spiritul Fair-Play. 

2. Codul European pentru Etică în Sport defineşte Fair-Play-ul după cum urmează: „Este mai mult 

decât un joc în care se respectă regulile. Conţine ideea prieteniei, a respectului faţă de alţi oameni şi 

a jocului într-un spirit corect. Fair-Play-ul este definit ca un mod de gândire, nu doar ca un mod de 

comportament. Luptă pentru îndepărtarea înşelătoriei, a tertipurilor psihologice nepermise, a 

dopajului, a violenţei (fizice şi psihice), a marginalizării, a şanselor inegale, a comercializării 

excesive şi a corupţiei.” 

3. Spiritul Fair-Play mai înseamnă: 

 

a) Recunoaşterea şi respectarea regulilor de joc, precum şi a celor administrativ-organizatorice. 

b) Purtarea prietenoasă cu adversarul. 

c) Capacitatea de a se distanţa de propriul rol în situaţii critice ale jocului şi de a se pune în 

rolul adversarului. 

d) A acorda atenţie egalităţii de şanse. 

e) Că a participa este mai important decât a câştiga cu orice preţ. 

f) A-şi păstra controlul de sine, atât la bine, cât şi la rău, atât la victorie, cât şi la înfrângere. 

g) Respect faţă de adversar, dar, în acelaşi timp, şi faţă de coleg, de public şi de arbitru. 

h) Îndepărtarea delăsării din comportament. 

i) Respectul publicului faţă de jucători, rezerve şi antrenori, dar şi faţă de alţi spectatori. 

 

4. Liga Economistului recomandă echipelor participante, ca, înainte de fluierul de început al 

meciului, toţi jucătorii din lot prezenţi la partidă să se alinieze pentru a da mâna şi a se saluta cu 

adversarul. 

5. Liga Economistului se va ghida, în special, după spiritul Fair-Play. 

6. Liga Economistului recomandă ca, înainte de prima etapă, un profesor și un student debutant ai 

fiecărei echipe să citească un mesaj ce face referire la spiritul Fair-Play. 

 


