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- Au trecut câteva luni de când ai fost instalat în funcţia de presedinte CJA. Ce ai găsit la
comisie şi ce ai realizat până acum?
- Cel mai uşor mi-ar fi să spun că am găsit o situaţie foarte proastă, dar nu ar fi prea
elegant din partea mea. Ca peste tot există plusuri şi minusuri, scopul nostru este să
îmbunătăţim situaţia pe care am găsit-o. Din punct de vedere numeric lotul de arbitri este
insuficient. De aici pleacă foarte multe. Suntem nevoiţi să facem compromisuri în ceea ce
priveşte activitatea acestora pentru a face faţă necesarului. Eu sper ca situaţia aceasta să
se remedieze până în iarnă.
Despre lucrurile pe care le-am facut vorbesc cu mai mare plăcere. În primul rând am găsit
o formulă de echipă a comisiei care mi se pare foarte echilibrată, exigentă şi ambiţioasă.
Dupa cum se cunoaşte, Ovidiu Haţegan este vicepreşedinte, chiar dacă are un program
foarte încărcat şi noi îi urăm să rămână la fel. El ne ajută foarte mult, apoi Valentin Sabău
este secretarul care îndeplineşte aceeaşi funcţie şi la locul său de muncă, iar experienţa lui
de peste 10 ani se simte. Cei 4 membri care completează formula sunt Silviu Mocanu,
Doru Herţeg, Emil Cristea şi Florin Dumitru, aceştia fiind şefi de compartimente. Şi din
punct de vedere legislativ am intrat în legalitate prin adoptarea unui Regulament de
ordine interioară în concordanţă cu cerinţele Comisiei Centrale a Arbitrilor.

-Cum decurge pregătirea arbitrilor?
-Pentru arbitri am găsit un teren de antrenament unde aceştia se pot antrena de două ori
pe săptămână şi o sală unde ne desfăşurăm şedinţele săptămânale. După mult timp la
şedinţele săptămânale participă şi observatorii de arbitri. După cum se cunoaşte, începând
din acest an am restructurat corpul de observatori. Am stabilit două categorii distincte şi
am organizat un concurs cu observatorii de arbitri. În urma concursului pot să spun că sau format două loturi de observatori pe care sunt convins că ne putem baza în viitor.

În liga a 4-a i-am reprimit cu braţele deschise pe foştii mari arbitri arădeni care activau
doar la ligile superioare.
-S-a înfiinţat şi un site...
-Avem un site cu care ne mândrim, www.cja-arad.ro, unde arbitrii, observatorii şi cei
interesaţi pot afla lucruri de interes pentru fotbalul arădean. Arbitrii pot interacţiona mult
mai uşor între ei şi cu membrii comisiei, pot să-şi afle delegările, pot să-şi anunţe
eventualele indisponibilităţi şi pot să-şi procure materiale necesare activităţi lor. Şi
indemnizaţiile de arbitraj şi observare au fost diferenţiate şi consider că am ajuns la o
normalitate şi din acest punct de vedere. Mă bucur că am avut şi suportul membrilor
Biroului executiv al AJF Arad în această problemă delicată.
-Crezi că se va rezolva în noul campionat acea veche problemă cu frica arbitrilor la
meciurile din judeţ când erau ameninţaţi că şi dacă vor fi eliminaţi tot vor juca foarte
repede că la comisii se pot face „manevre”?
-Problema comisiilor nu este de competenţa arbitrilor şi cred că fiecare trebuie să-şi facă
meseria acolo unde i se cere. Nu cred că în teoria că arbitri au fost mai blânzi sau mai
exigenţi pentru că se gândeau la comisii. Pe de altă parte avem promisiuni ferme că
securitatea arbitrilor va fi mai bună ca urmare a colaborării stabilită de AJF cu
reprezentanţii organelor de ordine şi odată cu apariţia observatorilor de joc care se vor
putea preocupa mult mai atent de aspectele organizatorice.
-Corpul de arbitrii e suficient pentru a acoperi meciurile din D, Onoare şi Promoţie? Mai
este loc pentru alţi arbitri?
-După cum am mai spus, aici suntem deficitari. Aş putea să spun că suntem la limita de
avarie. Din acest motiv unul din obiective este organizarea unui curs de arbitri în toamnă
cu un număr de participanţi corespunzător.
-Cât de bine sunt pregătiţi arbitrii pentru noul sezon? Cum au decurs testele fizice şi
teoretice?
-Am devenit mai exigenţi cu arbitri şi în ceea ce priveşte pregătirea fizică. Mă declar
mulţumit cu rezultatele obţinute de aceştia în ciuda previziunilor sumbre care mi le
făceau unii. Nu acelaşi lucru pot să-l spun şi despre partea teoretică, unde rezultatele sunt
mediocre dar este un lucru care poate fi îmbunătăţit într-un timp relativ scurt.
-Câţi arbitri are Aradul în eşaloanele superioare? Care sunt aceştia?
-Haţegan şi Toderici nu mai au nevoie de prezentare, în liga a 2-a îi avem pe Alina Mihoc
şi Emil Cristea, iar la liga a 3-a Biro, Cadar şi Stamatoiu ca arbitrii, iar asistenţi sunt
Alexa, Bala, Jivan, Pantiş şi Rotaru.
-Care sunt cei mai de perspectivă arbitrii care pot face pasul spre eşaloane superioare?
-Dintre arbitrii ne punem mari speranţe în Cristi Burza, Carlos Borugă şi Dorinel Herţeg
iar in viitorul mai îndepărtat sper să devină o certitudine Mircea Ardelean, Laurenţiu
Fodoruţ sau Dumitru Vasile.

-Ce vei face dacă un arbitru va veni la tine să îţi spună că un observator a încercat să-i
sugereze la un joc că o anume echipă trebuie să câştige?
-Nici nu pot să cred ca ar fi posibil aşa ceva. Cu siguranţă însă observatorul respectiv nu
va mai fi delegat.
-Care sunt planurile tale de viitor şi bineînţeles ale comisiei pe care o conduci?
-Avem planuri multe pe termen scurt, mediu şi lung. O parte din ele le-am enumerat,
cursul de arbitri e cel mai ambiţios proiect care ne aşteaptă în viitorul apropiat. Apoi
organizarea de cursuri şi seminarii la nivel profesionist şi pentru arbitri locali şi pentru
loturile care aparţin de federaţie, dacă vom găsi deschiderea necesară la Comisia
Centrală. Dar, poate cel mai important lucru ar fi să schimbăm imaginea CJA Arad în
opinia publică şi lumea fotbalului, iar la arbitri să inoculăm o mentalitate de performanţă,
pentru că vremea jumătăţilor de măsură a trecut.

