
       
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE UNIFIGHT 

 

 
 

I. SCOP 
 

Competiţia de UNIFIGHT are ca scop dezvoltarea fizică generală, menţinerea şi 
întărirea sănătăţii, formarea şi perfecţionarea unor sisteme de deprinderi de luptă şi 
autoapărare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor şi misiunilor specifice care revin 
efectivelor Ministerului Afacerilor Interne. 

De asemenea, competiţia îşi propune angrenarea unui număr cât mai mare de 
lucrători M.A.I. la practicarea exerciţiilor fizice şi sportului, cu caracter aplicativ-militar. 
 
 

II. ORGANIZARE 
 

Campionatul de Unifight se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei. 

 
Etapa finală se organizează în perioada 08–11.04.2014, în municipiul Bacău, 

judeţul Bacău, de Biroul Coordonare Activitǎţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Bacău, în colaborare cu Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău. 
 
 

III. PARTICIPARE 
 
La etapa finală, pot participa concurenţi (bărbaţi) pentru cele  

8 categorii de greutate, respectiv: 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 
+95 kg la stilurile light şi full şi femei(open) la stilurile light şi full. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române pot participa cu un număr 
nelimitat de concurenţi. 

La această competiţie pot participa numai concurenţi ce au vârsta peste 20 de 
ani şi au efectuat controlul medical. 

Sportivii vor prezenta avizul medical, seria şi numărul legitimaţiei de serviciu şi 
C.I. sau B.I., la şedinţa tehnică. 

Concurenţii vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, chimonouri de culoare 
roşie şi albastră, echipament de protecţie (mănuşi, tibiere, cască, cochilie şi proteze 
dentare). 

Concurentele vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, echipament de 
protecţie pentru mâini şi tibie, bustiere, cască, precum şi proteze dentare. 

În cadrul şedinţei tehnice, şefii de loturi vor completa formularul care va cuprinde 
numele concurenţilor din lot, categoria de greutate şi numele sportivilor. 

 
 
 
 
 



 
IV. DESFĂŞURARE 

 
Campionatul de UNIFIGHT include două etape de desfăşurare: 
• etapa I constă în parcurgerea pistei cu obstacole, în lungime totală de 60 

m. 
Descrierea parcurgerii pistei cu obstacole: 

– linia de start; 
– săritura peste un obstacol; 
– alergare printre cauciucuri – 8 cauciucuri; 
– mers târâş prin tunel – tunel de 6 m lungime; 
– deplasare din atârnat pe bara de gimnastică; 
– tir cu pistolul la distanţa de 10 – 15 m; 
– aruncarea cu cuţitul; 
– căţărare pe plasa marinărească; 
– coborârea pe frânghie; 
– atingerea ringului de box. 

 
Acest parcurs se va efectua într-un minut şi 25 de secunde. 
• etapa a II-a constă în lupta din ring, folosind tehnici şi procedee de lovire (cu 

mâna şi piciorul), proiectare şi luptă la sol, conform regulamentului Federaţiei 
Internaţionale de Unifight. 

• Timp de luptă: două reprize a 2 minute (pauza dintre reprize este de 1 minut). 
 

V. CLASAMENT 
 

Se întocmesc clasamente finale individuale pentru fiecare categorie de 
participanţi şi greutate. 

 
VI. PREMII 

 
La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne se acordă medalii şi diplome 

sportivilor clasaţi pe locurile I-III la fiecare categorie de greutate, iar sportivilor clasaţi 
pe locurile V, diplome. 



 

 
 
 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

ALE M.A.I. 
 
 
 

I. SCOP 
 

Scopul competiţiei este angrenarea unui număr sporit de elevi şi studenţi, la 
practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, ca mijloc de bază pentru 
menţinerea şi întărirea sănătăţii, pentru creşterea rezistenţei generale la efort. 
 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa I pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 28.03.2014. 
Etapa a II-a (finala) se organizează în perioada 27.04.-01.05.2014, în municipiul 

Fălticeni, judeţul Suceava, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural 
al M.A.I., împreună cu Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni şi în colaborare 
cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava. 

 
 

III. PARTICIPARE 
 

La acest campionat vor participa loturile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 
Cuza”, Şcolii de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, Şcolii de Agenţi de Poliţie 
„Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră 
„Avram Iancu” Oradea, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” 
Drăgăşani, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, Şcolii de Subofiţeri Pompieri şi 
Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti. 

Şefii de loturi vor prezenta avizul medical individual pentru toţi componenţii 
loturilor, la şedinţa tehnică. 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Campionatul include următoarele discipline sportive: 
• Atletism:  

Probe: 100 m masculin, 60 m feminin, 1.500 m masculin, 800 m feminin, 
săritura în lungime (masculin + feminin) şi aruncarea mingii de oină (1 
sportiv de probă). 

• Judo: – masculin, la următoarele categorii de greutate:  
66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg şi peste 90 kg  
(un sportiv pentru fiecare categorie); 

– feminin – open (două fete); 
• Tenis de masă: (2 băieţi + 1 fată); 
• Cros: 2.000 m feminin şi 6.000 m masculin – 4 sportivi (2 băieţi + 2 

fete); 
• Tir: 4 sportivi (2 băieţi + 2 fete); 
• Minifotbal: echipe formate din 4 jucători de câmp şi  

un portar, plus 5 rezerve. 
 
 



ATLETISM 
 
Probele: 
Masculin: 100 m, 1.500 m, săritura în lungime şi aruncarea mingii de oină. 
Feminin: 60 m, 800 m şi săritura în lungime. 
La această disciplină sportivă, fiecare instituţie de învăţământ prezintă câte un 

concurent pentru fiecare probă. 
 
Clasamente: 
Clasamentul se întocmeşte la individual, pentru fiecare probă şi categorie de 

concurenţi. 
Clasamentul pe echipe se întocmeşte în raport cu cel stabilit pe probe, luându-se 

în calcul numai rezultatele de la categoria masculin, punctajul acordându-se în 
funcţie de locul ocupat. Cel mai mic punctaj are valoarea cea mai mare. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 
egalitatea persistă, cea care are o clasare mai bună în proba de 1.500 m masculin. 

Premii: 
Se vor acorda următoarele premii: 
● individual: primii 3 clasaţi la fiecare probă de concurs vor primi medalii şi 

diplome, iar cei clasaţi pe locurile IV-VI, diplome; 
● pe echipe: în clasamentul pe echipe se vor acorda diplome. 

 
JUDO 

 
Condiţii de participare: 
Loturile sunt formate din 7 sportivi (5 concurenţi, câte unul pentru fiecare categorie de 

greutate şi 2 concurente – open). 
Concurenţii vor purta, pe timpul competiţiei, obligatoriu, echipament adecvat 

acestei discipline sportive (chimono). 
 
Regulament de desfăşurare: 
• masculin, la următoarele categorii de greutate: 66 kg, 73 kg, 81 kg, 90 kg şi 

peste 90 kg; 
• feminin – open. 

 
Concursul se organizează individual, în sistem eliminatoriu, cu recalificări, pe 

categorii de greutate. 
La această disciplină sportivă, la masculin, fiecare unitate prezintă maxim cinci 

concurenţi, câte unul pentru fiecare categorie de greutate, care vor puncta şi pentru 
clasamentul general pe echipe. 

 
În cadrul şedinţei tehnice, conducătorul lotului trebuie să prezinte un formular cu 

numele şi categoria de greutate a celor cinci luptători care formează echipa. 
Timp efectiv de luptă: 4 minute (masculin) şi 3 minute (feminin). 
Spaţiul de luptă este cel prevăzut de regulamentul Federaţiei Române de Judo. 
 
Clasamente: 
Clasamentele individuale se întocmesc pentru fiecare categorie de greutate 

atât la masculin, cât şi la feminin. 
 
Clasamentul pe echipe se întocmeşte numai prin adiţionarea punctajului acordat la 

fiecare categorie de greutate, după cum urmează: 
● locul I – 7 puncte; locul II – 5 puncte; locurile III – 3 puncte;  

locurile V – 1 punct. 
În caz de egalitate, se vor lua în calcul, pentru departajare, locurile I, II şi III. Dacă 

egalitatea persistă, se ia în calcul numărul victoriilor obţinute de sportivii clasaţi pe primul 
loc, iar în ultimă instanţă, departajarea se va face în funcţie de punctajul tehnic cumulat 
(iponaveraj). 



La întocmirea clasamentului final pe echipe, se iau în calcul unităţile care 
participă cu minim trei concurenţi la individual. 

 
Premii: 
Se acordă medalii şi diplome ocupanţilor locurilor I, II, III clasaţi la fiecare categorie 

de greutate (masculin), precum şi la concursul open (feminin), iar celor situaţi pe locurile 
V, diplome. 

În clasamentul pe echipe se vor acorda diplome.  
 
TENIS DE MASĂ 
 

Sistemul de joc: La această disciplină, fiecare unitate de învăţământ poate să 
înscrie 2 concurenţi (băieţi) şi o concurentă (fată). 

La categoria băieţi, concurenţii vor fi repartizaţi prin tragere la sorţi, în patru 
grupe preliminare. 

Jocurile din grupele preliminare se vor desfăşura în sistem turneu (fiecare cu 
fiecare). Câştigătorii vor intra în grupa finală pentru locurile I-IV, ocupanţii locurilor II pentru 
V-VIII ş.a.m.d. 

La categoria fete, sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în 
funcţie de numărul concurentelor înscrise. 

Toate meciurile se vor desfăşura cu mingile puse la dispoziţie de organizatori, iar 
paletele folosite de concurenţi trebuie, obligatoriu, să respecte cerinţele Federaţiei 
Române de Tenis de Masă. 

Regulament de joc: 
• câte 3 sportivi (2 băieţi + o fată) pentru fiecare instituţie de învăţământ; 
• meciurile se vor disputa după sistemul: trei seturi câştigate din cinci, fiecare 

set fiind câştigat de cel care ajunge primul la 11 puncte, servind alternativ 
câte două mingi fiecare. În caz de egalitate la 11, se va continua meciul 
până la o diferenţă de două puncte. 

Clasament: 
Se întocmesc clasamente individuale, pe categorii, în baza rezultatelor obţinute 

de către fiecare concurent/ă. 
În caz de egalitate la puncte, departajarea se va face prin victorie directă, 

setaveraj şi punctaveraj. 
Premii: Participanţilor clasaţi pe locurile I, II şi III, pe categorii, li se vor acorda 

medalii, diplome, iar celor care ocupă locurile IV-VI, diplome. 
În clasamentul pe echipe se vor acorda diplome. 

 
CROS 
 

Condiţii de participare: 
La această disciplină, fiecare instituţie de învăţământ participă cu câte doi 

concurenţi şi două concurente. 
 
Regulament:  
• Distanţa de alergare: 2.000 m fete şi 6.000 m băieţi; 
• Se va putea alerga pe stadion sau în afara acestuia. 
 
Clasament: 
Clasamentul se întocmeşte individual, pentru fiecare probă, atât la masculin, cât 

şi la feminin. 
 
 



Premii: 
Se vor acorda medalii şi diplome primilor 3 clasaţi la fiecare probă de concurs, iar 

locurilor IV-VI, diplome. 
 
 
TIR
 

I. SCOP 
 

Proba de tir urmăreşte ca, în procesul de pregătire a studenţilor şi elevilor, 
instrucţia tragerii să constituie o disciplină de bază, care să vizeze formarea şi 
perfecţionarea deprinderilor necesare îndeplinirii în bune condiţii a şedinţelor de 
tragere, formarea calităţilor morale şi de luptă, pentru îndeplinirea, cu randament 
sporit, a sarcinilor şi misiunilor încredinţate. 

 
II. ORGANIZARE 

 
La etapa pe subunităţi şi unităţi, armamentul şi muniţia vor fi puse la dispoziţia 

concurenţilor de către unităţile respective. 
 
La etapa finală, armamentul şi muniţia, pentru toţi concurenţii, vor fi asigurate de 

către organizatori, participanţii neavând dreptul să deţină sau să folosească 
armamentul şi muniţia proprie. Toţi concurenţii vor utiliza pistolul Carpaţi (calibru 7,65 
mm). 

 
 

III. PARTICIPARE 
 

La întrecerile pe unităţi, participarea este de masă, organizându-se concursuri cu 
pistolul Carpaţi (calibru 7,65 mm), în cadrul şedinţelor de tragere. 

Şefii şi comandanţii vor controla modul în care se desfăşoară etapele pe unităţi. 
În vederea pregătirii corespunzătoare a echipelor reprezentative, unităţile vor asigura 

armamentul şi muniţia necesare pentru antrenamente. 
 
La etapa finală, fiecare instituţie de învăţământ va prezenta 2 echipe alcătuite 

din câte doi concurenţi (o echipă băieţi şi o echipă fete). 
 
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Concursul se organizează astfel: 
MANŞA I 
a) Proba pistol (masculin şi feminin): 
● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm; 
● poziţia de tragere:   – în picioare  (D1); 

    – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată:    – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1 + 4D2); 

     – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
● distanţa de tragere: – 20 m pentru D1; 

  – 15 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj  – 1 minut  pentru D1; 

               – 1 minut  pentru D2. 
pentru efect   – 1 minut  pentru D1; 

               – 1 minut  pentru D2. 
● obiectiv: ţinta sport cu cercuri (27). 

 



MANŞA a II-a 
 
Proba pistol pentru (bărbaţi şi femei): 
● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm; 
● poziţia de tragere:   – în picioare (D1); 

    – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată:    – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1 + 4D2); 

     – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
● distanţa de tragere: – 20 m pentru D1; 

  – 15 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj – 1 minut pentru D1; 

              – 1 minut pentru D2. 
pentru efect  – 1 minut pentru D1; 

              – 1 minut pentru D2. 
● obiectiv: ţinta cap nr. 5b (fiecare lovitură va fi punctată cu  

10 puncte, fiind considerate lovituri valabile numai cele care au atins silueta umbrită).  
 

Modul de executare a şedinţei de tragere: 
● La comanda: SERIA... PE ALINIAMENTUL DE PLECARE, trăgătorii se 

plasează pe aliniamentul ordonat. 
● Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de plecare, o introduc în cele două 

încărcătoare, după care încărcătoarele se introduc în port-încărcător, iar pistolul îl 
introduc în toc, după care vor primi comanda de deplasare pe aliniamentul de tragere 
(D1). 

● La aliniamentul de tragere (D1) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. 

După expirarea timpului, se dă comanda încetării tragerii, se descarcă arma, 
se scoate încărcătorul, se prezintă arma la control, apoi se introduce încărcătorul 
în port-încărcător, după care trăgătorul primeşte comanda de deplasare spre 
următorul aliniament de tragere (D2). 

● La aliniamentul de tragere (D2) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. 

La comanda: „ÎNCETAŢI, DESCĂRCAŢI!”, se execută operaţiunile pentru 
controlul armamentului. 

Concurentul care execută foc după comanda „ÎNCETAŢI!” este descalificat, în 
conformitate cu O.M.A.I. nr. 485 din 19.05.2008, privind aprobarea Regulamentului 
general pentru trageri al M.A.I. 
 
 
NOTĂ: Vizualizarea ţintelor de către concurenţi se va face numai după manşa de 

reglaj. 
 

V. ARBITRAJUL COMPETIŢIEI 
 
 

Va fi constituită o comisie de arbitraj formată din: un reprezentant al Biroului 
Coordonare Activităţi Sportive, un arbitru şi conducătorii de loturi, care va soluţiona 
contestaţiile şi validează punctajul fiecărei ţinte. 

 
 



ARBITRUL: 
– hotărăşte asupra respectării tuturor măsurilor de siguranţă şi regulilor de 

tragere în poligon; 
–  îi atrage atenţia conducătorului tragerii cu privire la:  

a) incidentele de tragere produse pe aliniamentul de tragere; 
b) nerespectarea regulilor de tragere; 
c) nerespectarea poziţiei de tragere; 
d) executarea numărului de lovituri pentru fiecare aliniament de tragere; 
e) executarea tragerii în ţinta de pe direcţia fiecărui trăgător; 
f) nerespectarea timpului regulamentar de tragere, inclusiv anunţarea 

ultimelor 30 secunde. 
 

ARBITRUL este singurul care se apropie de ţinte după prima poziţie de tragere, 
marcând numărul de focuri. 

– sportivii au acces la ţinte după fiecare poziţie de tragere de reglaj, la nu mai puţin 
de 2 m de ţinte (timpul de vizualizare – maxim 1 minut); 

– după tragerea de efect sportivii nu au acces la ţinte, acestea fiind ridicate 
doar de personalul special desemnat; 

– tragerea unui foc după comanda încetării tragerii implică descalificarea 
sportivului din competiţie; 

– încetarea tragerii din vina sportivului duce la descalificarea acestuia; 
– incidentele de tragere (indiferent de natura lor) se semnalizează prin ridicarea 

unui braţ de către fiecare sportiv în parte. 
 

REZOLVAREA INCIDENTELOR DE TRAGERE 
– arbitrul hotărăşte dacă trăgătorul repetă tragerea sau continuă tragerea (prin 

rezolvarea incidentului sau într-o altă serie); 
– în cazul neplecării loviturii, comisia de arbitraj va fi reunită de arbitru şi va 

hotărî cu privire la continuarea sau repetarea tragerii într-o altă serie; 
– incidentele de tragere care produc schimbarea caracteristicilor tehnico-tactice 

ale armelor de concurs sau defectarea mecanismelor pistolului (acestea petrecându-
se în timpul tragerii şi neputându-se remedia de către concurenţi) conduc la repetarea 
tragerii într-o altă serie cu numărul de focuri rămase, incluzând cartuşul care a produs 
incidentul. 

 
PUNCTAJUL  
Comisia de arbitraj validează punctajul fiecărei ţinte. 
Pentru ţinta sport cu cercuri:  
– lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul 

superior; 
– nu acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a 

punctajului rămâne fantă de lumină; 
– în condiţiile lovirii ţintei la marginile exterioare (suprafaţa de  

5 puncte) se acordă punctul dacă urma loviturii a atins la marginea pătratului de 50 
cm. 

 
Pentru obiectivul numărul 2 (ţinta cap numărul 5 B):  
– se punctează orice lovitură care este tangentă (fără fantă de lumină la 

marginea exterioară a dungii negre care delimitează zona haşurată); 
– punctajul final pentru ţintele de efect va fi consemnat prin notarea numărului de 

lovituri şi calculului de puncte pe fiecare ţintă în parte, dacă vor fi de acord cel puţin 
jumătate din membrii comisiei de arbitraj; 

– punctajul final al fiecărei ţinte va fi consfinţit prin semnătura arbitrului. 
 



CONTESTAŢII:  
1) contestaţiile vor face referire la: 

– calculul total al punctajului; 
– incidentele de tragere. 

2) contestaţiile se depun în 30 minute de la afişarea rezultatelor pentru fiecare 
manşă în parte. 

3) soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de arbitraj. 
 

ATENŢIE! 
ORICE MODIFICARE LA PISTOL DUCE LA DESCALIFICAREA SPORTIVULUI. 

 
VI. CLASAMENTE 

Clasamentul individual, pe probe, se întocmeşte în raport cu numărul total de 
puncte realizat de fiecare concurent, în ambele manşe, atât la masculin, cât şi la 
feminin. 

Câştigător este declarat concurentul care întruneşte cel mai mare număr de puncte. 
În caz de egalitate între doi sau mai mulţi concurenţi, se ia în consideraţie numărul 

decarilor, iar dacă egalitatea persistă, nouarii (şi aşa mai departe). Dacă în acest fel nu se 
realizează departajarea, se ia în calcul manşa I, iar apoi cea mai bună grupare şi cel mai 
bun punctaj. 

 
Clasamentul pe echipe se întocmeşte prin cumularea punctajului realizat de cei 

doi concurenţi ai echipei masculine. 
 

VII. PREMII 
 

● individual: primii trei clasaţi la fiecare categorie de concurenţi primesc medalii şi 
diplome, iar concurenţii de pe locurile IV-VI, diplome; 

● pe echipe: în clasamentul pe echipe se vor acorda diplome. 
 
MINIFOTBAL (FUTSAL) 
 

Sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în funcţie de numărul 
echipelor înscrise. 

Competiţia se va desfăşura după Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 
Federaţiei Române de Futsal care este afiliată la Federaţia Română de Fotbal. 
 
CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 

Terenurile de joc: jocurile oficiale se vor disputa pe terenuri sintetice în aer liber 
având dimensiunile de 40 m lungime şi 20 m lăţime, iar porţile vor avea dimensiunile 
de 3 m lungime şi 2 m înălţime. 

 
Echipa: Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult cinci 

jucători, din care unul este portar. 
Un joc nu poate începe dacă una dintre echipe are mai puţin de trei jucători. 
Jocul se va opri dacă una dintre echipe are pe teren mai puţin de trei jucători. 
Identificarea jucătorilor se face înaintea jocurilor pe baza legitimaţiilor de 

elev/student şi a buletinului (cărţii) de identitate. 
 
Actele menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul nominal 

cuprinzând lotul de jucători, având viza medicului de unitate (semnătura şi 
parafa) care să ateste dreptul de joc din punct de vedere medical. Tabelele 
nominale cu jucătorii vor fi semnate în mod obligatoriu de către şeful Serviciului 
Resurse Umane şi comandantul (şeful) din fiecare unitate. 



Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, jambiere şi ghete 
sport specifice terenului sintetic (interzis ghete cu crampoane).  

Durata jocului este de două reprize a câte 20 minute, cu pauză de 5 minute 
între reprize. 

 
Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 3 puncte pentru 

victorie, 1 punct la meci egal şi zero puncte la înfrângere. 
Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea punctelor 

pe toată durata desfăşurării competiţiei. Dacă două sau trei echipe acumulează 
acelaşi număr de puncte, după ce au jucat toate meciurile programate, clasamentul se 
va stabili pe baza următoarelor criterii: 

– numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate de echipele 
aflate la egalitate de puncte; 

– golaverajul mai bun în jocurile directe; 
– numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; 
– golaverajul general mai bun (diferenţa între golurile marcate şi primite în toate 

jocurile din grupă); 
– numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă. 
Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, se vor disputa jocuri 

de baraj, în condiţiile noului sistem adoptat. 
Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor/cluburilor sportive, membrilor 

acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor care săvârşesc abateri. 
Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal.  

 
CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE 

 
Pentru întocmirea clasamentului general pe loturi, sunt luate în calcul numai 

rezultatele obţinute de concurenţii bărbaţi la următoarele discipline sportive: 
ATLETISM, JUDO, TENIS DE MASĂ, TIR şi MINIFOTBAL. 

Clasamentul general se întocmeşte în raport cu cel stabilit pe probe, punctajul 
acordându-se în funcţie de locul ocupat. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 
egalitatea persistă, cea care are o clasare mai bună în probele de 6.000 m masculin şi 
2.000 m feminin. 



 

 

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE TIR 

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de tir urmăreşte ca, în procesul de pregătire a personalului, 
instrucţia tragerii să constituie o disciplină de bază, care să vizeze formarea şi 
perfecţionarea deprinderilor necesare îndeplinirii în bune condiţii a şedinţelor de 
tragere, formarea calităţilor morale şi de luptă, pentru îndeplinirea, cu randament 
sporit, a sarcinilor şi misiunilor încredinţate. 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 12.04.2014. 
Etapa finală pe minister se organizează în perioada 06-09.05.2014, în municipiul 

Suceava, jud. Suceava, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Suceava şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Suceava, 
Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în colaborare cu 
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Suceava.  

La etapa pe subunităţi şi unităţi, armamentul şi muniţia vor fi puse la dispoziţia 
concurenţilor de către unităţile respective. 

La etapa finală, pentru proba de pistol, toţi concurenţii vor utiliza armamentul 
propriu din dotare (pistol Carpaţi calibru 7,65 mm sau pistol Glock calibru 9x19 mm), 
iar  muniţia pentru concurenţii ce vor participa la proba „pistol Carpaţi calibru 7,65 
mm”, va fi asigurată de organizatori, participanţii neavând dreptul să deţină sau să 
folosească muniţia proprie. Pentru proba „pistol Glock calibru 9x19 mm” fiecare 
concurent va folosi muniţia proprie (40 cartuşe) de la unităţile de unde provin. 

Armamentul pentru concurs va fi transportat şi asigurat în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare, numai în lădiţe special confecţionate, prin grija 
comandanţilor şi a conducătorilor de echipă desemnaţi, fiind apoi depus, 
obligatoriu, în locurile special desemnate de organizatori. 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Tir se organizează pentru toate categoriile de personal salariat 
al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

 
La întrecerile pe subunităţi şi unităţi, participarea este de masă, organizându-se 

concursuri cu armamentul din dotare, în cadrul şedinţelor de tragere. 
La etapa finală pe minister, fiecare structură va prezenta echipe alcătuite din 

câte doi bărbaţi şi două femei (proba pistol Carpaţi/Glock). 
Aparatul Central al M.A.I. şi instituţiile de învăţământ pot participa cu maxim 

trei echipe. 
Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 

Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române se pot înscrie cu maxim 
cinci echipe. 



Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti se poate înscrie cu 
maxim două echipe. 

Structurile care nu prezintă echipe complete nu intră în calcul la întocmirea 
clasamentului general. 

Şefii şi comandanţii vor controla modul în care se desfăşoară etapele pe unităţi. 
În vederea pregătirii corespunzătoare a echipelor reprezentative, unităţile vor 

asigura armamentul şi muniţia pentru antrenamente. 
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele probe: 
 
MANŞA 1 
Proba pistol (bărbaţi şi femei): 
● armamentul folosit: – pistol model 1974, calibru 7,65 mm sau pistol Glock, 

calibrul 9 mm; 
● poziţia de tragere:  – în picioare (D1); 

                                – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată: – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1 + 4D2); 

            – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
● distanţa de tragere:  – 25 m pentru D1; 

       – 20 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj   – 1 minut  pentru D1; 

                                                               – 1 minut  pentru D2. 
   pentru efect      – 1 minut  pentru D1; 

        – 1 minut  pentru D2. 
● obiectiv: ţinta sport cu cercuri (27). 
 
MANŞA 2 

 
Proba pistol pentru (bărbaţi şi femei): 
● armamentul folosit:  – pistol model 1974, calibru 7,65 mm sau pistol Glock, 

calibrul 9 mm. 
● poziţia de tragere:  – în picioare (D1); 

                                 – în genunchi (D2). 
● muniţia alocată:       – 7 cartuşe pentru reglaj (3D1 + 4D2); 

                  – 10 cartuşe pentru efect (5D1 + 5D2). 
● distanţa de tragere:  – 25 m pentru D1; 

  – 20 m pentru D2. 
● timp de tragere: pentru reglaj – 1 minut  pentru D1; 

                                                 – 1 minut  pentru D2. 
pentru efect  – 1 minut  pentru D1; 

        – 1 minut  pentru D2. 
● obiectiv: ţinta cap nr. 5b (fiecare lovitură va fi punctată cu  

10 puncte, fiind considerate lovituri valabile numai cele care au atins silueta umbrită). 
 

Modul de executare a şedinţei de tragere: 
● La comanda: SERIA... PE ALINIAMENTUL DE PLECARE, trăgătorii se 

plasează pe aliniamentul ordonat. 
● Trăgătorii primesc muniţia pe aliniamentul de plecare, o introduc în cele două 

încărcătoare, după care încărcătoarele se introduc în port-încărcător, iar pistolul îl 
introduc în toc, după care vor primi comanda de deplasare pe aliniamentul de 
tragere(D1). 

● La aliniamentul de tragere (D1) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 



încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. 

După expirarea timpului, se dă comanda încetării tragerii, se descarcă arma, se 
scoate încărcătorul, se prezintă arma la control, apoi se introduce încărcătorul în port-
încărcător, după care trăgătorul primeşte comanda de deplasare spre următorul 
aliniament de tragere (D2). 

● La aliniamentul de tragere (D2) trăgătorii iau poziţia de tragere şi la comanda: 
„ASUPRA ŢINTEI, FOC!”, se porneşte cronometrul, trăgătorii scot pistolul, introduc 
încărcătorul în armă, încarcă arma şi execută foc timp de un minut de la pornirea 
cronometrului. 

La comanda: „ÎNCETAŢI, DESCĂRCAŢI!”, se execută operaţiunile pentru controlul 
armamentului. 

Concurentul care execută foc după comanda „ÎNCETAŢI!” este descalificat, în 
conformitate cu O.M.A.I. nr. 485 din 19.05.2008, privind aprobarea Regulamentului 
general pentru trageri al M.A.I. 
NOTĂ: Vizualizarea ţintelor de către concurenţi se va face numai după manşa de 

reglaj. 
V. ARBITRAJUL COMPETIŢIEI 

 
Va fi constituită o comisie de arbitraj formată din: un reprezentant al Biroului 

Coordonare Activităţi Sportive, arbitrul principal, conducătorii de loturi care va soluţiona 
contestaţiile şi validează punctajul fiecărei ţinte. 

ARBITRUL PRINCIPAL: 
– hotărăşte asupra respectării tuturor măsurilor de siguranţă şi regulilor de 

tragere în poligon; 
– din proprie iniţiativă sau la propunerea arbitrului secund de poligon, îi atrage 

atenţia conducătorului tragerii cu privire la:  
a) incidentele de tragere produse pe aliniamentul de tragere; 
b) nerespectarea regulilor de tragere; 
c) nerespectarea poziţiei de tragere; 
d) executarea numărului de lovituri pentru fiecare aliniament de tragere; 
e) executarea tragerii în ţinta de pe direcţia fiecărui trăgător; 
f) nerespectarea timpului regulamentar de tragere, inclusiv anunţarea 

ultimelor 30 secunde. 
 

ARBITRUL este singurul care se apropie de ţinte după prima poziţie de tragere, 
marcând numărul de focuri. 

– sportivii au acces la ţinte după fiecare poziţie de tragere de reglaj, la nu mai puţin 
de 2 m de ţinte (timpul de vizualizare – maxim 1 minut); 

– după tragerea de efect sportivii nu au acces la ţinte, acestea fiind ridicate 
doar de personalul special desemnat; 

– tragerea unui foc după comanda încetării tragerii implică descalificarea 
sportivului din competiţie; 

– încetarea tragerii din vina sportivului duce la descalificarea acestuia; 
– incidentele de tragere (indiferent de natura lor) se semnalizează prin ridicarea unui 

braţ de către fiecare sportiv în parte. 
 

REZOLVAREA INCIDENTELOR DE TRAGERE 
– arbitrul principal hotărăşte dacă trăgătorul repetă tragerea sau continuă 

tragerea (prin rezolvarea incidentului sau într-o altă serie); 
– în cazul neplecării loviturii, comisia de arbitraj va fi reunită de arbitrul principal 

şi va hotărî cu privire la continuarea sau repetarea tragerii într-o altă serie; 
– incidentele de tragere care produc schimbarea caracteristicilor tehnico-tactice ale 

armelor de concurs sau defectarea mecanismelor pistolului (acestea petrecându-se în 



timpul tragerii şi neputându-se remedia de către concurenţi) conduc la repetarea tragerii 
într-o altă serie cu numărul de focuri rămase, incluzând cartuşul care a produs incidentul. 

 
PUNCTAJUL  
Comisia de arbitraj validează punctajul fiecărei ţinte. 
Pentru ţinta sport cu cercuri:  
– lovitura care atinge cercul de demarcare a punctajului va acorda punctajul 

superior; 
– nu acordă punctaj superior dacă între urma loviturii şi cercul de marcare a 

punctajului rămâne fantă de lumină; 
– în condiţiile lovirii ţintei la marginile exterioare (suprafaţa de  

5 puncte) se acordă punctul dacă urma loviturii a atins la marginea pătratului de 50 
cm. 

 
Pentru obiectivul numărul 2 (ţinta cap numărul 5b):  
– se punctează orice lovitură care este tangentă (fără fantă de lumină la 

marginea exterioară a dungii negre care delimitează zona haşurată); 
– punctajul final pentru ţintele de efect va fi consemnat prin notarea numărului de 

lovituri şi calculului de puncte pe fiecare ţintă în parte, dacă vor fi de acord cel puţin 
jumătate din membrii comisiei de arbitraj; 

– punctajul final al fiecărei ţinte va fi consfinţit prin semnătura arbitrului principal. 
CONTESTAŢII:  
1) contestaţiile vor face referire la: 

– calculul total al punctajului; 
– incidentele de tragere. 

2) contestaţiile se depun în 30 minute de la afişarea rezultatelor pentru fiecare 
manşă în parte. 

3) soluţionarea contestaţiilor se va face de către comisia de arbitraj. 
 

ATENŢIE! 
ORICE MODIFICARE LA PISTOL DUCE LA DESCALIFICAREA SPORTIVULUI. 

 
VI. CLASAMENTE 

 
Clasamentul individual, pe probe, se întocmeşte pentru fiecare categorie de 

armament folosit (bărbaţi/femei-pistol Carpaţi 7,65 mm, bărbaţi/femei-pistol Glock 9 
mm), în raport cu numărul total de puncte realizat de fiecare concurent în ambele 
manşe. 

Câştigător este declarat concurentul care întruneşte cel mai mare număr de 
puncte. 

În caz de egalitate între doi sau mai mulţi concurenţi, se ia în considerare 
numărul decarilor, iar dacă egalitatea persistă, nouarii (şi aşa mai departe). Dacă în 
acest fel nu se realizează departajarea se ia în calcul manşa I, apoi cea mai bună 
grupare şi cel mai bun punctaj. 

Clasamentul pe echipe se face pentru fiecare categorie de armament folosit 
(Carpaţi şi Glock) şi se întocmeşte prin cumularea punctajului realizat de cei patru 
componenţi ai echipei (doi bărbaţi şi două femei). 
 

VII. PREMII 
 
La etapa finală pe minister se vor acorda premii, astfel: 
● individual: primii trei clasaţi la fiecare categorie de armament (femei şi bărbaţi) 

vor primi medalii şi diplome, iar concurenţii de pe locurile IV-VI, diplome; 
● pe echipe: primele trei clasate la fiecare categorie de armament vor primi cupe şi 

diplome, iar cele clasate pe locurile IV-VI, diplome. 



 
                                                              

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI    
DE ATLETISM ŞI CROS 

  

 
 
 
 

I. SCOP 
 

Scopul competiţiei este angrenarea unui număr sporit de lucrători M.A.I. la 
practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi sportului, ca mijloc de bază pentru 
menţinerea şi întărirea sănătăţii, pentru creşterea rezistenţei generale la efort. 
 

II. ORGANIZARE 
 
Etapa I (pe subunităţi şi unităţi) se organizează până la 02.05.2014. 
Etapa a II-a (finală) se organizează în perioada 03-06.06.2014, în municipiul Cluj-

Napoca, judeţul Cluj, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj, în colaborare cu Federaţia 
Română de Atletism şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj.  

III. PARTICIPARE 

Campionatul de Atletism şi Cros se organizează pentru toate categoriile de 
personal salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei. 

ATLETISM 
La faza pe subunităţi şi unităţi participarea este de masă, asigurându-se 

selecţia celor mai buni concurenţi, care vor alcătui echipa participantă la etapa finală. 
La finala pe minister, un concurent participă la o singură probă. 
Prefecturile, Aparatul Central al M.A.I. şi Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza” au dreptul la câte un concurent pe probă, la fiecare categorie de vârstă. 
Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria de vârstă până 

la 35 de ani cu câte 24 concurenţi, la categoria  
35-45 de ani cu câte 24 concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu câte 18 
concurenţi, la categoria femei până la 30 de ani cu câte  
24 concurente şi la categoria femei peste 30 de ani cu câte  
24 concurente. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 
Române pot participa la categoria de vârstă până la 35 de ani cu câte 12 concurenţi, la 
categoria 35-45 de ani cu câte 12 concurenţi, la categoria peste 45 de ani cu câte 9 
concurenţi, la categoria femei până la 30 de ani cu câte 12 concurente şi la categoria 
femei peste 30 de ani cu câte 12 concurente. 

CROS 
La categoria bărbaţi, Inspectoratul General al Poliţiei Române va participa cu 

20 concurenţi (10 la grupa I, 6 la grupa a II-a, 4 la grupa a III-a), Inspectoratul 
General al Jandarmeriei Române va putea participa cu 10 concurenţi (5 la grupa I, 3 
la grupa a II-a şi 2 la grupa a III-a), Inspectoratul General pentru Situaţii de 
Urgenţă cu 10 concurenţi (5 la grupa I, 3 la grupa a II-a şi 2 la grupa a III-a), 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române cu  
10 concurenţi (5 la grupa I, 3 la grupa a II-a şi 2 la grupa a III-a), Aparatul Central al 
M.A.I. cu 5 concurenţi (2 la grupa I, 2 la grupa a II-a şi 1 la grupa a III-a), Academia 
de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” cu 4 concurenţi (2 la grupa I, 1 la grupa a II-a şi 1 la 
grupa a III-a). 



 
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

ATLETISM 
Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele categorii de vârstă şi 

probe: 
Bărbaţi: 100 m, 1.500 m, săritura în lungime şi aruncarea greutăţii. 
La categoria bărbaţi, concursul se organizează pe trei grupe de vârstă: 
• grupa I: până la 35 ani; 
• grupa a II-a: 35-45 ani; 
• grupa a III-a: peste 45 ani. 
 
Femei: 60 m, 800 m şi săritura în lungime. 
La categoria femei, concursul se organizează pe două grupe de vârstă: 
• grupa I: până la 30 ani; 
• grupa a II-a: peste 30 ani. 
 
 
CROS 
Concursul se organizează în toate etapele, la următoarele categorii de vârstă şi 

probe: 
 
Bărbaţi – grupa I         – până la 35 ani: 6.000 m; 

– grupa a II-a  – 35-45 ani: 4.000 m; 
– grupa a III-a – peste 45 ani: 3.000 m. 
 

Femei  – fără limită de vârstă: 2.000 m. 
 
 

V. CLASAMENTE 
 
Clasamentul se întocmeşte individual, pe fiecare probă şi categorii de concurenţi, 

la atletism şi cros. 
 
Clasamentul general, pe echipe, se întocmeşte prin totalizarea punctajului 

aferent medaliilor câştigate (aur – 6 pct., argint – 4 pct., bronz – 2 pct.), de către 
fiecare structură din clasamentul individual. Structura cu cel mai mare număr de 
puncte va fi declarată câştigătoare. 

În caz de egalitate, câştigă echipa cu cele mai multe locuri I, II şi III, iar dacă 
egalitatea persistă, câştigă echipa care are o clasare mai bună în probele de 1.500 m 
bărbaţi (cele trei categorii de vârstă) şi 800 m femei (cele două categorii de vârstă). 



 

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE TENIS 

 

 
 

I. SCOP 
 

Dezvoltarea fizică multilaterală, menţinerea şi întărirea sănătăţii cadrelor, prin 
activităţi sportive compensatorii şi recreative. 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa I (subunităţi şi unităţi) se desfăşoară până la 30.04.2014. 
 
Etapa a II-a (pe inspectoratele generale şi zone) se organizează până la 

30.05.2014. Desfăşurarea şi numărul participanţilor se stabilesc prin regulamente 
proprii de concurs. 

 
Etapa a III-a (finala) se organizează în perioada 16-21.06.2014 în municipiul 

Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din 
Centrul Cultural al M.A.I., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Maramureş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Maramureş şi Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, în 
colaborare cu Federaţia Română de Tenis şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Maramureş. 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Tenis se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei. 

Personalul salariat bărbaţi, pe trei categorii de vârstă, astfel: 
– până la 35 de ani; 
– 35-45 ani; 
– peste 45 de ani. 
La turneul final participă concurenţii care se vor califica în urma desfăşurării 

etapei a II-a, astfel: Inspectoratul General al Poliţiei Române va avea 18 
reprezentanţi (6 până la 35 de ani, 6 la grupa  
35-45 ani şi 6 peste 45 ani), Inspectoratul General al Jandarmeriei Române 9 
(3+3+3), Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 9 (3+3+3), 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române 9 (3+3+3), Aparatul Central 
al M.A.I. 6 (2+2+2), Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 5 (2+1+2). 

Următorii 8 concurenţi, clasaţi pe locurile I-II în fiecare grupă de vârstă, la 
campionatul de tenis, ediţia 2013, se vor califica direct la etapa finală (2014), astfel: 

 

• până la 35 ani 
– Sg. maj. ILIESCU JEAN – I.J.J. Ialomiţa; 
– Plt. BITERE GEORGE – I.S.U.J. Galaţi. 

 
• 35-45 ani 

– Plt. adj. BUTA ADRIAN – I.J.J. Braşov; 
– Plt. BUTEANU CRISTIAN – I.S.U.J. Bistriţa-Năsăud. 



 
• peste 45 ani 

– Plt.adj. MANTA NICOLAE – I.J.J. Ialomiţa; 
– Cms.şef. şef OŞVAT GHEORGHE – I.T.P.F. Oradea. 

 
 
Femei 

– Sinsp. ŢIPLEA LAVINIA – Academia de Poliţie „Al.I. Cuza”; 
– Sinsp. DRAGOMIR ANTONELA – I.P.J. Brăila. 

 
La categoria personal salariat feminin, competiţia se va desfăşura fără limită 

de vârstă. 

La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne, pot participa: de la Inspectoratul 
General al Poliţiei Române – 6 concurente, de la Inspectoratul General al Jandarmeriei 
Române – 4, de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă – 4, de la 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române – 4, din Aparatul Central al M.A.I. – 
2, de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – 2. 

IV. DESFĂŞURARE 
 

Concurenţii calificaţi în etapa finală vor fi repartizaţi prin tragere la sorţi în grupe 
preliminare cu capi de serie. Aceştia vor fi stabiliţi având în vedere rezultatele obţinute 
în anii 2011, 2012 şi 2013. 

În urma desfăşurării jocurilor din cadrul grupelor preliminare, în funcţie de locul 
ocupat, concurenţii se califică în turneele finale pentru stabilirea locurilor din 
clasament. 

Jocurile din grupe din cadrul etapei finale pe Ministerul Afacerilor Interne se vor 
desfăşura în sistem turneu (fiecare cu fiecare). Toate partidele se vor desfăşura după 
sistemul 2 seturi câştigate din 3. În setul decisiv se joacă tie-break până la 7. 

La categoria femei, sistemul de desfăşurare va fi stabilit la şedinţa tehnică, în 
funcţie de numărul concurentelor. 

În cazul condiţiilor meteo nefavorabile, se va aplica sistemul de desfăşurare a 
jocurilor, conform regulamentului Federaţiei Române de Tenis. 

 
 

V. CLASAMENT 
 

La finala pe Ministerul Afacerilor Interne se întocmesc clasamente individuale, pe 
baza rezultatelor obţinute de către fiecare participant la cele trei grupe de vârstă 
(bărbaţi) şi la categoria femei. În caz de egalitate de puncte, departajarea se va face 
prin victorie directă, setaveraj şi punctaveraj. 
 
 

VI. PREMII 
 
Concurenţilor clasaţi pe locurile I, II şi III (pe categorii) li se vor acorda medalii şi 

diplome, iar celor de pe locurile IV-VI, diplome. 



 
 
 
 
 

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE VOLEI 

(ediţia a VIII-a) 

 
 
 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de volei urmăreşte angrenarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la practicarea activităţilor sportive, menite să contribuie la menţinerea şi 
întărirea sănătăţii, la creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Turneul final va avea loc în perioada 22-28.06.2014, în municipiul Slatina, judeţul 
Olt şi va fi organizat de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Olt, Centrul de Formare şi 
Perfecţionare a Poliţiştilor „Nicolae Golescu“ Slatina, în colaborare cu Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Olt şi Federaţia Română de Volei. 

 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Volei se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate) bărbaţi. 

 
La această competiţie pot participa echipe de la toate structurile din Ministerul 

Afacerilor Interne. 
Înscrierea echipelor la această competiţie va fi făcută, în scris, prin transmiterea 

către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., până la 
data de 30.04.2014, a unui tabel cuprinzând: gradul, numele, prenumele, unitatea, 
seria şi numărul legitimaţiei de serviciu. 

IV. DESFĂŞURARE 
 

CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
Echipa: numărul jucătorilor înscrişi pe foaia de arbitraj este de 12 (6 titulari şi 6 

rezerve), 2 antrenori, un conducător de lot, un asistent medical. 
Identificarea jucătorilor se face la şedinţa tehnică din ziua premergătoare 

turneului, pe baza legitimaţiei de serviciu şi a buletinului (cărţii de identitate), trecându-
se în foaia de arbitraj seria şi numărul acestora. 

Actele mai sus-menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul nominal 
cuprinzând lotul de jucători, având viza medicului de unitate (semnătura şi 
parafa), care să ateste dreptul de joc din punct de vedere medical. Tabelele 
nominale vor fi semnate în mod obligatoriu de către comandanţii (şefii) unităţilor 
şi şefii Serviciului Management Resurse Umane din fiecare unitate. 

Desfăşurarea jocului este în sistem 3 seturi din 5, conform regulamentului 
Federaţiei Române de Volei. 

Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 2 puncte pentru victorie şi 
zero puncte la înfrângere. 



Fiecare echipă înscrisă în campionat va achita 50% din baremul de arbitraj al 
fiecărui meci, conform normelor în vigoare ale Federaţiei Române de Volei. 

Turneul se va desfăşura pe grupe (sistem BERGER), prin tragere la sorţi, în 
funcţie de numărul echipelor înscrise. După stabilirea ierarhiei finale în grupele 
preliminare, urmează desfăşurarea grupelor finale alcătuite, astfel: ocupantele 
locurilor I vor juca pentru stabilirea locurilor I-IV, ocupantele locurilor II pentru locurile 
V-VIII ş.a.m.d. 

 
În caz de egalitate, echipele vor fi departajate conform regulamentului Federaţiei 

Române de Volei, de următoarele criterii: 
• victoria directă; 
• setaveraj; 
• punctaveraj. 

 
 

V. PREMII 
 

Echipa clasată pe primul loc primeşte cupa transmisibilă. Echipa care reuşeşte 
să câştige competiţia de trei ori consecutiv sau alternativ intră definitiv în posesia 
cupei. 

La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe podium vor primi cupe, diplome şi 
medalii din partea Ministerului Afacerilor Interne. 

 
 

VI. DISPOZIŢII FINALE 
 

Echipele înscrise în Campionatul de Volei al Ministerului Afacerilor Interne pot 
participa în campionatul organizat de Federaţia Română de Volei. 

La şedinţa tehnică se va constitui comisia de apel formată din reprezentanţi ai 
Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. şi conducătorii 
de lot ai echipelor prezente la competiţie. 

Contestaţiile privind dreptul de participare a unor jucători vor fi soluţionate doar 
la şedinţa tehnică, premergătoare începerii competiţiei. După încheierea şedinţei 
tehnice, nu se mai admit contestaţii referitoare la dreptul de joc. Contestaţiile 
referitoare la arbitraj pot fi depuse în termen de o oră după terminarea meciului. 

Toate contestaţiile se vor rezolva în conformitate cu regulamentul Federaţiei 
Române de Volei. 



 

 

 

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE ÎNOT 

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de înot urmăreşte angrenarea lucrătorilor din Ministerul Afacerilor 
Interne la practicarea înotului, disciplină sportivă cu o mare influenţă în dezvoltarea 
calităţilor motrice de bază, în creşterea capacităţii de efort a organismului. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapele pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 30.05.2014. 
Etapa finală se organizează în perioada 01-04.07.2014, în municipiul Piteşti, judeţul 

Argeş, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş şi Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Argeş, în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru 
Sport şi Tineret Argeş. 
 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de înot se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

 
– bărbaţi: – până la 35 de ani; 

                   – 35 - 45 de ani; 
                   – peste 45 de ani. 

 
– femei – fără limită de vârstă. 

 
La probele de concurs participă personalul care stăpâneşte stilul de înot prevăzut 

de regulament şi este apt din punct de vedere medical. 
Prefecturile, Aparatul Central al M.A.I., Academia de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” participă la grupa de vârstă sub 35 de ani cu câte  
8 concurenţi, la grupa de vârstă 35-45 ani cu câte 6 concurenţi, la grupa de vârstă +45 ani 
cu câte 6 concurenţi, iar la categoria femei cu câte 4 concurente. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române pot participa cu câte 16 
concurenţi la grupa de vârstă – 35 ani, 12 concurenţi la grupa de vârstă 35-45 ani, 12 
concurenţi la grupa de vârstă +45 ani, iar la categoria femei cu 8 concurente. 

La concursul de ştafetă 4x50 m, fiecare structură îşi stabileşte numărul de ştafete 
din concurenţii participanţi indiferent de vârstă şi sex. 

Componenţa ştafetelor şi ordinea de plecare vor fi stabilite de către fiecare 
conducător de lot, cu minim o oră înaintea începerii probei, acestea nemaiputând fi 
modificate. În cazul în care ordinea de plecare nu este conformă cu înscrierea dată 
organizatorilor, ştafeta respectivă va fi descalificată. 

 



 
IV. DESFĂŞURARE 

(CONDIŢII TEHNICE) 
 

Concursul se organizează la următoarele probe: 
•  50 m liber, 100 m liber, 100 m bras şi 200 m liber – masculin, până la 35 de ani; 
•  50 m liber, 100 m liber şi 100 m bras – masculin, 35-45 de ani; 
• 50 m liber, 100 m liber şi 100 m bras – masculin, +45 de ani; 
•  50 m liber, 100 m bras – feminin; 
•  ştafetă 4x50 m liber. 
Seriile şi semifinalele la toate probele individuale se vor desfăşura contratimp, 

urmând ca în finală să participe primii 8 concurenţi, în funcţie de timpul obţinut. La 
probele de 200 m liber şi 4x50 m liber ştafetă se vor disputa direct finale, clasamentul 
fiind stabilit în funcţie de cel mai bun timp obţinut. 

 
Un concurent ia startul într-o singură probă individuală. 

 
V. CLASAMENTE 

 
Clasamentul se întocmeşte individual, pentru fiecare probă şi categorie de 

participanţi. 
La întocmirea clasamentului general se iau în calcul numai rezultatele obţinute 

în proba de ştafetă. 
 
 

VI. PREMII 

La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne se acordă următoarele premii: 
● la individual, primilor 3 clasaţi pe probe de concurs şi categorii de concurenţi li 

se acordă medalii şi diplome, iar celor clasaţi pe locurile IV-VI, diplome; 
● la echipe, ştafetele clasate pe primele 3 locuri în clasamentul general vor primi 

cupe şi diplome, iar cele situate pe locurile IV-VI, diplome. 



    
 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE OINĂ 

 
 
      
     
 

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de oină urmăreşte angrenarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la practicarea activităţilor sportive menite să contribuie la menţinerea şi 
întărirea sănătăţii, creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. În acelaşi timp se 
are în vedere cultivarea respectului faţă de tradiţiile şi valorile naţionale ale poporului 
nostru. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa finală se organizează în perioada 14-18.07.2014, în municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa, de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I., împreună cu Garda de Coastă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă al Judeţului Constanţa, în colaborare cu Federaţia Română de Oină, A.C.S. 
Frontiera Tomis Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa. 

 
 

III. PARTICIPARE 
 

La Campionatul de Oină al M.A.I. pot participa toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate): funcţionarii publici cu statut special, personalul 
contractual, cadrele militare, studenţii şi elevii instituţiilor de învăţământ din Ministerul 
Afacerilor Interne. 

La acest campionat au drept de joc sportivii care sunt încadraţi în structura unde 
îşi desfăşoară activitatea. 

Nu au drept de joc sportivii care sunt legitimaţi de către Federaţia Română de 
Oină. 

Înscrierea echipelor în competiţie se va face până pe data de 30.04.2014, la 
Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

 
În cazul în care într-un judeţ există mai multe structuri ale unei arme a M.A.I., se 

poate alcătui o echipă care să reprezinte această armă la nivel de judeţ, cu jucători 
din aceste structuri sau fiecare structură poate participa cu câte o echipă. 

Echipele inspectoratelor de poliţie pot avea în componenţă şi jucători din cadrul 
serviciilor judeţene: evidenţa populaţiei, paşapoarte, poliţia transporturi, permise şi 
înmatriculări auto, serviciul anticorupţie şi serviciul informare şi protecţie internă, dacă 
acestea nu au echipe înscrise în campionat. 

În cazul în care o unitate din Aparatul Central al M.A.I. nu are sportivi suficienţi 
pentru a alcătui o echipă, aceasta poate fi completată cu alţi sportivi, numai din unităţi 
ale Aparatului Central sau din unităţi direct subordonate acestora, cu aprobarea 
Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

La Campionatul de Oină al M.A.I. pot participa un număr de maxim 5 echipe de 
la fiecare armă, la care se adaugă echipa Aparatului Central şi cea a Academia de 
Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 



În cazul în care sunt mai multe solicitări la nivelul unei arme, fiecare dintre 
acestea va organiza un campionat propriu în urma căruia va stabili cele 5 echipe 
participante la turneul final. 

Dacă un jucător este delegat/detaşat/transferat la cerere sau în interesul 
serviciului în timpul competiţiei, de la o structură la alta, şi a început să joace pentru 
echipa structurii de la care se mută, acesta nu mai are drept de joc la niciuna dintre 
echipe. 

Un jucător nu are drept de joc la două echipe diferite în acelaşi an competiţional. 
De asemenea, dacă Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” nu poate alcătui o 

echipă din cadre, aceasta poate fi formată şi din studenţi. 
Studenţii şi elevii aflaţi în practică nu au drept de joc la unităţile unde îşi 

desfăşoară activitatea. 
 
 

IV. DESFĂŞURARE 
 

1. CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
Terenurile de joc: jocurile oficiale se vor disputa pe terenuri de oină omologate de 

Federaţia Română de Oină. 
Echipa: numărul jucătorilor înscrişi pe foaia de arbitraj este de 16 (11 titulari şi 5 

rezerve). Pe timpul unui meci se pot efectua maxim 3 schimbări. 
Identificarea jucătorilor se face înaintea jocurilor pe baza legitimaţiilor Ministerului 

Afacerilor Interne şi a buletinului (cărţii) de identitate, trecându-se în foaia de arbitraj 
seria şi numărul acestora. 

Actele menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul nominal cuprinzând lotul 
de jucători, având viza medicului de unitate (semnătura şi parafa) care să ateste 
dreptul de joc din punct de vedere medical. Tabelele nominale cu jucătorii vor fi 
semnate în mod obligatoriu de către şeful Serviciului Resurse Umane şi comandantul 
(şeful) din fiecare unitate. 

Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, jambiere, şapcă 
(opţional) şi pantofi sport sau ghete cu crampoane. 

Meciurile de oină nu sunt limitate în timp. 
Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 3 puncte pentru victorie, 2 

punct la meci egal şi 1 punct la înfrângere. 
Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea punctelor pe 

toată durata desfăşurării competiţiei. 
Dacă 2 sau mai multe echipe se află la egalitate de puncte, când meciurile se 

desfaşoară în sistem „turneu” se vor avea în vedere următoarele: 
– rezultatul obţinut în meciul/meciurile direct(e); 
– dacă egalitatea persistă în continuare şi nu se poate face departajarea după 

criteriul de mai sus se va lua în calcul punctaverajul obţinut în meci, între 
echipele aflate la egalitate; 

– dacă şi după calculul puntaverajului este tot egalitate, se va lua în calcul 
punctaverajul general obţinut în competiţie; 

– dacă egalitatea încă se menţine se va efectua un meci sau un turneu simplu de 
baraj între echipele aflate la egalitate; 

– dacă meciul/meciurile se termină la egalitate, se vor executa câte 5 lovituri de 
baston de fiecare echipă, câştigătoare fiind declarată echipa care acumulează 
mai multe puncte; 

– dacă egalitatea se menţine, se execută câte o lovitură de baston de echipă 
până când una din echipe acumulează mai multe puncte. 

Criteriile de mai sus sunt valabile pentru stabilirea oricărui loc din cadrul 
clasamentului competiţiei. 

 



În caz de egalitate, când meciurile se desfăşoară în sistem eliminatoriu, se va 
mai disputa un meci de baraj. Dacă şi acesta se termină la egalitate, se vor executa 
câte 5 lovituri de baston de fiecare echipă, câştigătoare fiind declarată echipa care 
acumulează mai multe puncte, iar dacă egalitatea se menţine, se execută câte o 
lovitură de baston de echipă până când una din echipe acumulează mai multe puncte. 

Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor/cluburilor sportive, 
membrilor acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor care săvârşesc 
abateri. Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile 
Regulamentului de Organizare a Activităţii de Oină al Federaţiei Române de Oină. 
Începând cu prima etapă se procedează la evidenţa cartonaşelor galbene şi roşii. 

Abaterile disciplinare se sancţionează astfel: 2 cartonaşe galbene acumulate de 
echipă – 50 lei; 1 cartonaş roşu – 50 lei. Sumele reprezentând penalizarea 
cartonaşelor vor fi achitate înaintea următorului meci disputat de echipa în cauză, în 
contul Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România. Neplata în termenul 
stabilit a amenzii va atrage pierderea dreptului de participare la jocul următor şi 
omologarea acestuia cu scorul de 3–0. 

Două cartonaşe galbene acumulate de un jucător conduc la pierderea dreptului 
de joc o etapă.  

Un cartonaş roşu înregistrat de un jucător înseamnă pierderea dreptului de joc 
automat pentru o etapă. În funcţie de gravitatea abaterii, jucătorii sancţionaţi cu 
cartonaş roşu pot primi mai multe etape de suspendare, în urma analizei efectuate de 
Comisia de Disciplină a competiţiei, la terminarea jocului, în prezenţa delegatului 
echipei şi a jucătorului în cauză. 

 
2. SISTEMUL DE JOC 
Campionatul de Oină 2014 se organizează într-o singură reuniune, după 

următorul sistem de joc: 
Dacă numărul echipelor participante va fi de minim 6, acestea vor fi împărţite în 

două grupe, în cadrul acestora urmând să se dispute câte un turneu simplu, după 
tabela Berger. 

Echipele clasate pe primele două locuri în grupe îşi vor disputa semifinalele 
astfel: 

– A1 cu B2; 
– B1 cu A2. 
Învinsele din semifinale se vor întâlni în finala mică, iar învingătoarele în finala 

mare. 
Dacă numărul de echipe participante va fi de maxim 5, acestea se vor întâlni într-

un turneu simplu, după tabela Berger. 
3. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 
– meciurile din grupe: 15 şi 16 iulie 2014; 
– semifinalele şi finalele: 17 iulie 2014. 
 
4. ASIGURAREA TEHNICĂ A COMPETIŢIEI 
A.C.S. Frontiera Tomis Constanţa este considerată echipa gazdă şi va asigura 

asistenţa medicală conform prevederilor legale în vigoare. 
Federaţia Română de Oină va desemna 6 arbitri care vor oficia partidele 

competiţiei, remunerarea acestora urmând a fi asigurată de către Centrul Cultural al 
M.A.I. 

Observatorii vor fi desemnaţi de către Federaţia Română de Oină. 
 

V. PREMII 
 

La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe locurile I, II, III vor primi cupe, 
diplome, medalii şi locul IV diplomă. 

 



 
VI. DISPOZIŢII FINALE 

 
În vederea rezolvării eventualelor contestaţii, este formată o Comisie de 

Disciplină la nivelul Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I. 

Contestaţiile vor fi soluţionate imediat după încheierea partidei respective. 
Hotărârea Comisiei de Disciplină este definitivă. 

Contestaţia înscrisă în foaia de arbitraj va fi însoţită de suma de 300 lei, care se 
va achita în contul Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România, în termen 
de 72 de ore (zile lucrătoare). 

Toate contestaţiile se vor rezolva după Regulamentul de Organizare a Activităţii 
Federaţiei Române de Oină. 

Pentru organizarea şi desfăşurarea Campionatului de Oină pe M.A.I., Centrul 
Cultural al M.A.I. va asigura materialele sportive necesare (mingi şi bastoane). 

După înscrierea la competiţie, Federaţia Română de Oină va asigura fiecărei 
echipe participante posibilitatea de a fi pregătită de către un antrenor de oină. 



  
REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  

DE MINIFOTBAL (FUTSAL) 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de fotbal urmăreşte angrenarea personalului Ministerului Afacerilor 
Interne la practicarea activităţilor sportive menite să contribuie la menţinerea şi 
întărirea sănătăţii, creşterea capacităţii de efort fizic şi intelectual. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Competiţia se organizează cu participarea funcţionarilor publici cu statut special, 
a personalului contractual, a cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne. 

Înscrierea în campionat se face odată cu achitarea taxei de participare, care 
pentru ediţia a II-a a competiţiei este de 50 lei. Această sumă va fi depusă în contul 
Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România, nr. 
RO68BACX0000003001486001, deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK, b-dul 
Libertăţii nr. 20, sector 5, Bucureşti. Unităţile care nu au depus taxa de participare, 
până la data de 11.04.2014, nu vor avea dreptul de participare. 

Unităţile care solicită înscrierea în competiţie vor transmite, pe adresa Biroului 
Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., dovada achitării taxei 
de înscriere (xerocopie). 

III. PARTICIPARE 
 

La campionatul de futsal al M.A.I., au drept de joc jucătorii care sunt încadraţi în 
structura unde îşi desfăşoară activitatea. 

În cazul în care într-un judeţ există atât inspectorat judeţean de jandarmi, cât şi 
grupare mobilă de jandarmi, se poate alcătui o echipă cu jucători din ambele unităţi 
sau fiecare unitate poate participa cu câte o echipă. 

Echipele inspectoratelor de poliţie pot avea în componenţă şi jucători din cadrul 
serviciilor judeţene: evidenţa populaţiei, paşapoarte, poliţia transporturi, permise şi 
înmatriculări auto, serviciul anticorupţie şi serviciul informare şi protecţie internă, dacă 
acestea nu au echipe înscrise în campionat. 

În cazul în care o unitate din Aparatul Central al M.A.I. nu are sportivi suficienţi 
pentru a alcătui o echipă, aceasta poate fi completată cu alţi sportivi, numai din unităţi 
ale Aparatului Central sau din unităţi direct subordonate acestora, cu aprobarea 
Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

Dacă un jucător este delegat/detaşat/transferat la cerere sau în interesul 
serviciului în timpul competiţiei, de la o structură la alta, şi a început să joace pentru 
echipa structurii de la care se mută, acesta are drept de joc doar la echipa la care a 
jucat iniţial. 

Un jucător nu are drept de joc la două echipe diferite în acelaşi an competiţional. 
Studenţii şi elevii nu pot participa la această competiţie sportivă, deoarece în 

campionatul instituţiilor de învăţământ ale M.A.I. este prevăzută această disciplină.  
 
 
 
 



IV. DESFĂŞURARE 
 

Competiţia se va desfăşura după Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal care este afiliată la Federaţia 
Română de Fotbal. 
 

1. CONDIŢII TEHNICO-ORGANIZATORICE 
Terenurile de joc: jocurile oficiale se vor disputa pe terenuri sintetice în aer liber 

având dimensiunile de 40 m lungime şi 20 m lăţime, iar porţile vor avea dimensiunile 
de 3 m lungime şi 2 m înălţime. 

Echipa: Orice joc se dispută între două echipe compuse fiecare din cel mult cinci 
jucători, din care unul este portar. 

Un joc nu poate începe dacă una dintre echipe are mai puţin de trei jucători. 
Jocul se va opri dacă una dintre echipe are pe teren mai puţin de trei jucători. 
Identificarea jucătorilor se face înaintea jocurilor pe baza legitimaţiilor 

Ministerului Afacerilor Interne şi a buletinului (cărţii) de identitate, trecându-se în foaia 
de arbitraj seria şi numărul acestora. 

Actele menţionate vor fi prezentate împreună cu tabelul nominal 
cuprinzând lotul de jucători, având viza medicului de unitate (semnătura şi 
parafa) care să ateste dreptul de joc din punct de vedere medical. Tabelele 
nominale cu jucătorii vor fi semnate în mod obligatoriu de către şeful Serviciului 
Resurse Umane şi comandantul (şeful) din fiecare unitate. Toate echipele 
participante la acest campionat vor avea efectuată instruirea privind securitatea 
şi sănătatea în muncă. Această instruire colectivă se va face înaintea fiecărui 
meci din acest campionat iar tabelul va fi semnat de toţi jucătorii. 

 
Echipamentul va fi format din: tricou cu număr pe spate, şort, jambiere şi ghete 

sport specifice terenului sintetic (interzis ghete cu crampoane).  
Durata jocului este de două reprize a câte 20 minute, cu pauză de 5 minute 

între reprize. 
 
Omologarea rezultatelor şi clasamentul. Se vor acorda 3 puncte pentru 

victorie, 1 punct la meci egal şi zero puncte la înfrângere. 
Ierarhia valorică a echipelor participante se stabileşte prin acordarea punctelor 

pe toată durata desfăşurării competiţiei. Dacă două sau trei echipe acumulează 
acelaşi număr de puncte, după ce au jucat toate meciurile programate, clasamentul se 
va stabili pe baza următoarelor criterii: 

– numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate de echipele 
aflate la egalitate de puncte; 

– golaverajul mai bun în jocurile directe; 
– numărul mai mare de goluri marcate în jocurile directe; 
– golaverajul general mai bun (diferenţa între golurile marcate şi primite în toate 

jocurile din grupă); 
– numărul mai mare de goluri marcate în toate jocurile din grupă. 
Dacă şi după aplicarea acestor criterii egalitatea se menţine, se vor disputa jocuri 

de baraj, în condiţiile noului sistem adoptat. 
Disciplina: normele de disciplină se aplică asociaţiilor/cluburilor sportive, membrilor 

acestora, antrenorilor, arbitrilor, observatorilor şi jucătorilor care săvârşesc abateri. 
Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Federaţiei Române de Futsal.  

 
 

 



Campionatul de futsal 2014 se organizează astfel: 
 

2. ETAPA I – FAZA JUDEŢEANĂ ŞI PE MUNICIPIUL BUCUREŞTI 
 

Se organizează între echipele reprezentative ale structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, existente la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti: poliţie, 
jandarmi, poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, instituţii de învăţământ şi Aparatul 
Central al M.A.I. 

Răspunderea întocmirii, precum şi controlul realizării programului competiţional 
în această fază a competiţiei revine inspectoratelor de poliţie judeţene cu sprijinul 
comandanţilor (şefilor) structurilor Ministerului Afacerilor Interne din judeţ (jandarmi, 
poliţie de frontieră, situaţii de urgenţă, instituţii de învăţământ). 

Inspectoratele de poliţie judeţene, care sunt organizatoare ale etapei I, vor 
comunica Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., 
până la data de 06.06.2014, clasamentul final. 

Delegaţii inspectoratului de poliţie judeţean, desemnaţi cu organizarea 
competiţiei, vor propune Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul 
Cultural al M.A.I. jucători pentru a fi testaţi în vederea cooptării acestora în lotul 
Ministerului Afacerilor Interne. 

 
Competiţia se desfăşoară în sistem turneu (fiecare cu fiecare – un singur meci), 

în perioada 14.04.-30.05.2014. Echipele câştigătoare ale fazelor judeţene 
promovează în etapa a II-a zonală (interjudeţeană). 

 
3. ETAPA A II-A – FAZA PE ZONE (INTERJUDEŢEANĂ) 

 
Se organizează în perioada 16.06.-31.07.2014, cu participarea echipelor 

câştigătoare ale etapelor judeţene care au fost repartizate în grupe (Anexa 1). 
Răspunderea întocmirii programului competiţional pentru fiecare grupă revine 

următoarelor structuri: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş – grupa A, 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş – grupa B, Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Mureş – grupa C, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Dolj – grupa D, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău – grupa E, Inspectoratul 
de Poliţie Judeţean Brăila – grupa F, Bucureşti – grupa G şi Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Argeş – grupa H. 

Şedinţa de planificare a jocurilor se va organiza de către unităţile nominalizate ca 
organizatoare, care au echipe calificate în această fază a competiţiei, până la data de 
13.06.2014, urmând ca datele şi locurile de desfăşurare a jocurilor să fie comunicate, până 
la data de 16.06.2014. 

Asociaţiile şi cluburile sportive calificate în etapa a doua vor stabili, de comun 
acord, în funcţie de sarcinile şi misiunile de serviciu, planificarea jocurilor din grupe. 

Faza interjudeţeană se desfăşoară în sistem turneu (fiecare cu fiecare, fără 
prelungiri), un singur meci organizat pe teren neutru. Primele două echipe din fiecare 
serie participă la turneul final. 

În urma şedinţei de întocmire a calendarului competiţional pentru fiecare grupă, 
în urma tragerii la sorţi, prima echipă nominalizată va fi considerată gazdă. Echipa-
gazdă va asigura condiţiile organizatorice necesare desfăşurării meciurilor (teren, 
medic şi ambulanţă). 

Brigada de arbitri (în activitate) va fi nominalizată de către inspectoratul de poliţie 
judeţean cu sprijinul Asociaţiei Judeţene de Futsal din judeţul unde se desfăşoară 
jocul (de regulă, din localitatea unde va avea loc partida), cu aprobarea Biroului 
Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 

Observatorii neutri la aceste întâlniri vor fi desemnaţi de Biroul Coordonare 
Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I. 



Plata arbitrilor, plata terenului şi plata ambulanţei vor fi asigurate de cele două 
echipe participante la întâlnire, conform baremelor legale în vigoare stabilite de 
Federaţia Română de Futsal. 

Toate partidele dintr-o grupă se vor organiza în aceeaşi zi, de regulă, în zilele de 
joi, la aceeaşi oră (16.00). 

 
4. ETAPA A III-A – TURNEUL FINAL 

 
În etapa a III-a se vor califica echipele clasate pe primele două locuri din 

fiecare grupă.  
Turneul final va avea loc în municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj în perioada 

08-12.09.2014, şi va fi organizat de către Biroul Coordonare Activităţi Sportive din 
Centrul Cultural al M.A.I., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Cluj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Cluj, în 
colaborare cu Federaţia Română de Futsal şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi 
Tineret Cluj. 

 
 

V. CLASAMENTE 
 

Se întocmesc pentru fiecare etapă. 
 
 

VI. PREMII 
 

La sfârşitul competiţiei, echipele clasate pe locurile I, II, III vor primi cupe, 
diplome, medalii şi locul IV diplomă. 

 
 

VII. DISPOZIŢII FINALE 
 

Echipele înscrise în Campionatul de Futsal al Ministerului Afacerilor Interne pot 
participa în campionatul organizat de Federaţia Română de Futsal. 

Organizatorii, după fiecare etapă de campionat, în termen de 72 de ore (zile 
lucrătoare) de la terminarea meciurilor, vor transmite Biroului Coordonare Activităţi 
Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., foaia de arbitraj completată cu rezultatul final, 
împreună cu tabelele nominale şi viza medicală. 

În vederea rezolvării eventualelor contestaţii, este formată o Comisie de 
Disciplină la nivelul Biroului Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I. 

Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de 72 de ore (zile lucrătoare) de la 
data şi ora primirii foii de arbitraj. Hotărârea Comisiei de Disciplină este definitivă. 

Contestaţia înscrisă în foaia de arbitraj va fi însoţită de suma de 100 lei, care se 
va achita în contul Uniunii Sportive a Ministerului de Interne din România, în termen 
de 72 de ore (zile lucrătoare). 

Toate contestaţiile se vor rezolva după Regulamentul de Funcţionare şi 
Organizare a Federaţiei Române de Futsal. 

La meciurile din etapa a II-a (interjudeţeană), se vor asigura la cerere, 
observatori. 



Anexa 1 
 

CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL (FUTSAL) 
etapa a II-a (faza pe zone) 

 
 

GRUPA A 
 
Maramureş 
Cluj 
Satu Mare 
Bihor 
Sălaj 
Bistriţa-Năsăud 
 

GRUPA B 
 
Timiş 
Alba 
Hunedoara 
Caraş-Severin 
Arad 
 

GRUPA C 
 
Mureş 
Sibiu 
Braşov 
Harghita 
Covasna 
 

 
GRUPA D 
 
Dolj 
Mehedinţi 
Gorj 
Olt 
Vâlcea 
 
 

 
GRUPA E 
 
Bacău 
Suceava 
Neamţ 
Iaşi 
Vaslui 
Botoşani 
 

 
GRUPA F 
 
Brăila 
Buzău 
Galaţi 
Vrancea 
Tulcea 
 
 

 
GRUPA G 
 
Bucureşti  
Ialomiţa 
Călăraşi 
Ilfov 
Constanţa 
 

 
GRUPA H 
 
Argeş 
Prahova 
Dâmboviţa 
Teleorman 
Giurgiu 
 

 



 

 
 

 

 

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE JUDO 

 
 
 

I. SCOP 
 

Competiţia îşi propune angrenarea unui număr cât mai mare de lucrători M.A.I. 
(femei şi bărbaţi), la practicarea exerciţiilor fizice şi sportului cu caracter aplicativ. 

De asemenea, urmăreşte însuşirea unui minim de cunoştinţe tehnico-tactice din 
judo, care să contribuie la consolidarea şi perfecţionarea elementelor de autoapărare, 
necesare îndeplinirii cu succes a sarcinilor şi misiunilor de serviciu. 

 
 

II. ORGANIZARE 
 

Etapa pe subunităţi şi unităţi se organizează până la 05.09.2014. 
 
Etapa finală se organizează în perioada 22-26.09.2014, în municipiul Drobeta-

Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul 
Cultural al M.A.I., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi, Inspectoratul de 
Jandarmi Judeţean Mehedinţi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului 
Mehedinţi, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în colaborare cu 
Federaţia Română de Judo şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mehedinţi. 
 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Judo se organizează pentru toate categoriile de personal 
salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

La etapa finală pe minister, o echipă este formată din şase concurenţi, câte 
unul la fiecare categorie de greutate, plus două rezerve, pentru fiecare open. Fiecare 
inspectorat îşi stabileşte numărul de echipe. 

Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la categoria bărbaţi: până 
la 35 de ani – 36 concurenţi, 35-45 de ani –  
50 concurenţi, peste 45 de ani – nelimitat şi la categoria femei – 12 concurente. 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă participă la categoria 
bărbaţi: până la 35 de ani – 18 concurenţi, 35-45 de ani –25 concurenţi, peste 45 de 
ani – nelimitat şi la categoria femei – 6 concurente.  

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române participă la categoria bărbaţi: 
până la 35 de ani – 18 concurenţi, 35-45 de ani – 25 concurenţi, peste 45 de ani – 
nelimitat şi la categoria femei – 6 concurente.  

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române participă la categoria 
bărbaţi: până la 35 de ani – 18 concurenţi, 35-45 de ani – 25 concurenţi, peste 45 de 
ani – nelimitat şi la categoria femei – 6 concurente. 

Aparatul Central al Ministerului Afacerilor Interne, Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” şi Prefecturile participă la categoria bărbaţi: până la 35 de ani 
– 6 concurenţi, 35-45 de ani – 10 concurenţi, peste 45 de ani – nelimitat şi la categoria 
femei – 6 concurente. 

 
 
 



IV. DESFĂŞURARE 
 

Concursul, la individual, se desfăşoară în sistem eliminatoriu, cu recalificări, pe 
categorii de greutate, astfel: 

 
– Grupa I, bărbaţi, până la 35 de ani: 66 kg, 73 kg, 81 kg,  

90 kg, 100 kg şi +100 kg; 
– Grupa a II-a, bărbaţi 35-45 de ani: 73 kg, 81 kg, 90 kg,  

100 kg şi +100 kg; 
– Grupa a III-a, bărbaţi, peste 45 de ani: -90 kg şi +90 kg 
– Grupa a IV-a, femei: până la 60 kg şi peste 60 kg. 

 
În cadrul concursului individual, pe categorii de greutate, sportivii pot participa 

numai la categoria de vârstă corespunzătoare. 
După terminarea finalelor pe categorii de greutate la individual masculin, 

delegatul fiecărei structuri are obligaţia de a înainta organizatorilor componenţa 
echipei care va lupta în ultima zi de concurs, pentru stabilirea clasamentului 
general pe echipe. 

Pentru stabilirea clasamentului pe echipe, luptele se vor desfăşura în sistem 
open mic (66 kg, 73 kg, 81 kg) şi open mare (90 kg, 100 kg, +100 kg). 

La turneele open mic şi open mare pot fi folosiţi sportivi indiferent de categoria 
de vârstă, iar echipele vor fi formate obligatoriu din câte un sportiv la fiecare 
categorie de greutate (facultativ se poate înscrie şi o rezervă). 

În caz de egalitate absolută la întocmirea clasamentului pe echipe, modalitatea 
de departajare va fi stabilită la şedinţa tehnică, în conformitate cu regulamentul 
Federaţiei Române de Judo. 

Spaţiul de luptă este cel prevăzut de regulamentul Federaţiei Române de Judo. 
Timp efectiv de luptă: 4 minute pentru individual şi câte  

3 minute pentru echipe (masculin). În situaţia în care, la individual, nu se vor înscrie 
cel puţin 4 concurenţi de categorie, categoriile se vor cumula, urmând a fi stabilite la 
şedinţa tehnică. 

 
 

V. CLASAMENTE 
 

Clasamentele individuale se întocmesc pe fiecare categorie de participanţi şi 
categorie de greutate. 

Clasamentul pe echipe se întocmeşte în urma desfăşurării turneelor open. 
 
 

VI. PREMII 
 

La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne se acordă următoarele premii: 
● individual: locurilor I, II şi III la fiecare categorie de greutate şi participanţi – 

medalii şi diplome, iar locurilor V – diplome; 
● echipe: primelor 3 clasate – cupe şi diplome, iar locurilor IV-VI, diplome.



 

 
 REGULAMENTUL 

CAMPIONATULUI DE DRESAJ 
AL CÂINILOR DE SERVICIU  

 
 

I. SCOP 
 

Campionatul urmăreşte testarea şi evaluarea stadiului de pregătire specifică a 
câinilor de serviciu şi a conductorilor acestora. 
 

II. ORGANIZARE 
Etapa I (pe inspectoratele generale şi D.G.P.M.B.) se organizează până la 

05.09.2014. 
Etapa a II-a (finala) se organizează în perioada 06-10.10.2014, în municipiul 

Sibiu, judeţul Sibiu, de Biroul Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al 
M.A.I., împreună cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean Sibiu, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu şi Centrul 
Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu. 
 

III. PARTICIPARE 
 
La etapa finală pe Ministerul Afacerilor Interne participă Inspectoratul General al 

Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul 
General al Poliţiei de Frontieră Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului 
Bucureşti şi Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu, fiecare prezentându-se cu 
câte doi câini de serviciu de probă: câine universal (supunere, urmărire, apărare şi 
atac), detectarea stupefiantelor, detectarea explozivilor, disciplinizare şi conductorii 
acestora.  

IV. DESFĂŞURARE 
 

Concursul se va desfăşura la următoarele probe: 
• câine universal (supunere, urmărire, apărare şi atac); 
• detectarea stupefiantelor; 
• detectarea explozivilor; 
• disciplinizare. 

Fiecare câine va participa numai la proba în care a fost înscris, în conformitate 
cu prevederile regulamentului şi instrucţiunilor în evaluarea câinilor de serviciu, care a 
fost distribuit împreună cu calendarul sportiv din anul 2004. 
 

V. CLASAMENT 
 

Se va întocmi un clasament individual, pe fiecare probă, în baza rezultatelor 
obţinute de către fiecare concurent. 

În caz de egalitate la puncte, departajarea se va face prin numărul de puncte 
obţinute în cadrul probei de specialitate. 
 

VI. PREMII 
 

Conductorilor clasaţi pe locurile I, II şi III pe probe li se vor acorda medalii şi 
diplome, iar celor clasaţi pe locurile IV-VI, diplome.  

 



  

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI  
DE ŞAH 

 
 
 
 
 
 
 

I. SCOP 
 

Campionatul de şah îşi propune să contribuie la popularizarea şi 
practicarea organizată a acestei discipline în cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, în scopul dezvoltării gândirii creatoare a efectivelor. 

 
 
 

II. ORGANIZARE 
 
Etapa I (faza pe subunităţi şi unităţi) va avea loc până la 19.09.2014. 
 
Etapa a II-a (turneul final) se organizează în perioada  

19-25.10.2014, în municipiul Târgu-Mureş, judeţul Mureş, de Biroul 
Coordonare Activităţi Sportive din Centrul Cultural al M.A.I., Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş, 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Mureş, în colaborare cu 
Federaţia Română de Şah şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret 
Mureş. 

 
 

III. PARTICIPARE 
 

Campionatul de Şah se organizează pentru toate categoriile de 
personal salariat al M.A.I. (în activitate), bărbaţi şi femei, astfel: 

 
La etapa finală, prefecturile pot participa cu câte un concurent, 

Inspectoratul General al Poliţiei Române participă la finală cu  
20 de concurenţi, Aparatul Central al M.A.I. şi Academia de Poliţie 
„Alexandru Ioan Cuza” cu câte 5 concurenţi, Inspectoratul General al 
Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, cu câte 10 
concurenţi. 

IV. DESFĂŞURARE 
 

La etapa I, concursul se organizează în sistem turneu – fiecare cu 
fiecare. 

La turneul final, concurenţii se vor prezenta cu un joc de şah complet şi 
ceas pentru marcarea timpului, iar cei care intră în categoria „clasificaţi” vor 
avea la ei şi legitimaţia de sportiv din care să reiasă clasificarea sportivă. 



Turneul final se desfăşoară în 9 runde, pe parcursul a 4 zile şi jumătate 
(2+2+2+2+1), în sistem „elveţian“∗. 

Timpul de joc afectat unui jucător într-o partidă de şah este următorul: 
– pentru primele 40 de mutări sunt alocate 60 de minute  

+ increment de timp de 15 sec./mutare, depăşirea timpului de gândire ducând 
la pierderea partidei; 

– pentru restul mutărilor se alocă 15 minute + increment de timp de 15 
sec./mutare (se va juca după regula activizării). 

 
 

V. CLASAMENT 
 

Clasamentul se întocmeşte individual, în baza punctelor acumulate de 
jucători, după desfăşurarea celor 9 runde. 

Se va întocmi şi un clasament separat cu jucători neclasificaţi. 
În caz de egalitate, departajarea se face aplicându-se în ordine: 

– rezultatul direct sau mica diagramă; 
– Bucholtz tăiat (suma punctelor obţinute în final de către adversari 

întâlniţi cu eliminarea punctajului celui mai slab dintre ei); 
– punctajul progresiv (suma punctelor obţinute de un jucător după 

fiecare rundă). 
 
 

VI. PREMII 
 

Concurenţii clasaţi pe primele 3 locuri la cele două categorii vor primi 
medalii şi diplome, iar cei clasaţi pe locurile IV-VI, diplome. 

                                                           
* În sistem „elveţian“, după prima rundă se trag la sorţi perechile, acestea alcătuindu-se din jucătorii cu acelaşi 
punctaj realizat. De exemplu: în runda a doua se vor întâlni între ei câştigătorii (1/2 punct) şi învinşii (0 puncte). În 
continuare, pentru restul rundelor se procedează la fel, trăgându-se de fiecare dată la sorţi perechile cu punctaj egal. 
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