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În momentul încare a preluat şefia Asociaţiei Judeţene de Fotbal, Dorel Cura a decis să-i 

încredinţeze conducerea Comisiei Judeţene de Arbitri lui Claudiu Tripa. Fostul prim-

divizionat a acceptat provocarea şi s-a înconjurat imediat de o echipă tânără şi energică. 

Alături de Tripa au venit foştii săi colegi de generaţie – Silviu Mocanu, Vali Sabău, Emil 

Cristea, Doru Herţeg, Adi Apătean, plus experimentaţii Viorel Buică şi Florin Dumitru. 

La două luni de la preluarea unuia din cele mai „aprinse” resorturi din fotbal, Tripa şi 

colaboratorii săi au făcut un prim rezumat. 

 
Şeful AJF-ului arădean e de părere că primele indicii spun că mişcarea a fost bună. 

„Formula de conducere a arbitrajului pe plan judeţean am gândit-o şi prin faptul că am 

căutat să aducem în frunte oameni cu experienţă, dornici de a munci şi eu zic că începem 

să avem o exprimare clară a ceea ce vrem să realizăm. E un început bun, analiza o facem 

după cei patru ani, dar am semnale că unele rezultate în ceea ce priveşte arbitrajul se 

mişcă spre bine. Munca începe să se afirme, le voi da tot ajutorul şi sper ca rezultatele să 

se vadă cât mai pronunţat”, a spus Cura. . 

 

Despre presiuni 

 

Subiect la modă pe toate posturile sportive şi în culise, presiunea pusă pe conducerea 

arbitrajului în ceea ce priveşte delegările s-a extins multă vreme şi la nivel judeţean. 

Claudiu Tripa a fost franc: „N-am avut nicio presiune din partea cluburilor în ceea ce 

priveşte delegările. Au fost, într-adevăr, conducători care ne-au spus că au avut probleme 

cu anumiţi arbitri în trecut şi mi-au recomandat să ţin cont de acest lucru şi să nu-i deleg 

la ei. Într-o anumită măsură, am făcut aşa, pentru că nu văd nimic rău în a nu trimite un 

om într-un loc unde nu e agreat. Pe de altă parte, au fost şi situaţii în care nu s-a întâmplat 

aşa, chiar am fost sunat şi întrebat de ce am trimis un anumit arbitru acolo, dar am 

garantat că acesta îşi va vedea de treabă şi apoi am primit mesaje de felicitare”. 

 

Talente şi mentori 

 



Iniţiat de FIFA, programul dedicat arbitrilor tineri e pus în practică şi la Arad. Cei de 

perspectivă vor avea în scurt timp cui să se adreseze, să ceară sfaturi, înainte şi după 

meciuri, dar şi în viaţa extrasportivă. „Adi Apătean se va ocupa de proiectul care a 

început în urmă cu un an şi ceva, la nivel declarativ, dar, din păcate, n-a funcţionat. Acum 

îl demarăm. E şi Ovidiu Haţegan alături de noi, în limitele în care îi permite timpul, el 

deja ne-a dat anumite date despre cum funcţionează acest program. Îi ajută şi Silviu 

Mocanu şi Răzvan Cadar. Ultimul a dovedit că e foarte ambiţios, a fost alături de noi în 

perioada de pregătire, e o şansă şi pentru el, cred că ne va fi de un real folos”, a arătat 

Tripa.. 

 

De ce observatori de arbitri şi de joc 

 

Tripa a fost unul dintre cei care au militat pentru introducerea încă unui observator la 

meciurile din Liga a 4-a şi Onoare. Măsura are ca scop îndreptarea atenţiei observatorului 

de arbitri exclusiv către prestaţia brigăzii, iar sarcinile care privesc organizarea meciului 

revin exclusiv observatorului de joc. „Observatorii de arbitri provin fără excepţie din 

categoria foştilor arbitri. Am avut întâlniri cu ei pe această temă, le-am cerut ca şi 

înaintea jocului, şi după joc, să aibă discuţii cu arbitrii. Am constatat, de-a lungul 

timpului, că mai mulţi observatori, dacă n-au fost probleme, bătăi, spuneau ‘Bravo băieţi, 

fără probleme’ şi cu asta basta. Am modificat şi raportul de arbitraj, în care fiecare 

observator specifică lucrurile pozitive şi cele negative, iar recent, am desfăşurat o şedinţă 

comună cu observatorii de joc, iar Silviu Mocanu a precizat clar care sunt sarcinile 

fiecăruia”, a explicat preşedintele CJA Arad. 

 

Rigori mai dure 

 

Conducerea Comisiei Judeţene de Arbitri a decis să programeze câteva antrenamente cu 

caracter fizic pe săptămână, plus mai multe şedinţe de pregătire teoretică. Urmează 

examene pentru categoria întâi şi a doua, concurs de promovare în Liga a patra, iar 

examenul teoretic va fi susţinut mai mult decât o singură dată pe semestru. „Prin 

retragerea lui Florin Dumitru şi Viorel Buică, am cam rămas fără arbitri cu experienţă 

mare la nivelul judeţului. Dintre cei rămaşi, am stabilit, pe criterii foarte clare, că nu vom 

delega la Liga a patra şi la Onoare decât arbitri care şi-au luat testele. Le-am şi înăsprit şi, 

chiar dacă au fost voci mai pesimiste, după două încercări, avem un procent bun, de 86% 

dintre cei din Liga a patra care le-au trecut. Cred că decizia a fost bună”, a apreciat 

Claudiu Tripa. 

 

Pariurile  

 

La scurt timp după instalare, Tripa şi colegii săi a decis să formeze un grup de arbitri 

consideraţi de perspectivă, cărora să le acorde tot sprijinul. „O parte din ei au confirmat şi 

mergem la drum în continuare cu ei. Alţii n-au dat satisfacţie. Din cei şase pe care i-am 

propus pentru liga a patra, avem două certitudini, chiar dacă au avut mici probleme. Mă 

refer la Cristian Burza şi la Dorinel Herţeg. Au fost mici greşeli şi din partea lor, 

niciodată nu va arbitra nimeni perfect, dar mă pot declara mulţumit, inclusiv în numele 

colegilor mei. Dintre cei aflaţi în antecameră, am văzut lucruri bune la Mircea Ardelean. 



Va susţine şi el un concurs şi, dacă dovedeşte că e pregătit, va fi folosit la liga a patra. A 

primit deja un joc, după modelul Comisiei Centrale, care i-a trimis pe Carlos Borugă şi 

Daniel Bondar la liga a treia, chiar dacă ei nu fac parte din acel lot”, a comentat Tripa. 

 

Discuţii cu nemulţumiţii 

 

În fine, să spunem că noua conducere a CJA a acceptat să discute fără rezerve cu oamenii 

care se consideră dezavantajaţi de arbitraje. „Tuturor echipelor care fac memorii le 

răspundem şi am stat de vorbă fără reţineri cu toţi cei care s-au declarat nemulţumiţi după 

arbitrajele din etapă. Nu înseamnă că decapităm arbitri dacă avem plângeri”, a conchis 

Tripa, aducând în completare pe drumul deschiderii şi site-ul Comisiei Judeţene de 

Arbitri, unde pot fi găsite delegările, dar şi toate hotărîrile luate. 


