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S-au respectat prevederile :
♦ Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii arbitrilor
de fotbal emis de Comisia Centrală a Arbitrilor in septembrie
2009.
♦ Statutul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Arad intrat în vigoare la
data de 14 martie 2009.
♦ Instrucţiuni/Norme interne privind activitatea arbitrilor şi
arbitrilor asistenţi emise de Comisia Centrală a Arbitrilor.
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CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 Organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii
arbitrilor de fotbal din Arad se realizează prin Comisia Judeţeana a Arbitrilor
Arad numită in continuare CJA, care este un organism de specialitate a
Asociaţiei Judetene de Fotbal Arad.
Art. 2 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad este structura locală responsabilă
pentru toate problemele de arbitraj, total independentă de ligile de fotbal,
cluburile de fotbal sau guvern şi este formată şi condusă de specialişti.
Art. 3 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad este organizată şi functionează
ca organism de specialitate in subordinea directă a AJF Arad, cu caracter
permanent, autonomă din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic şi
administrativ potrivit prevederilor din Statutul FIFA, coroborate cu
prevederile din Statutul AJF Arad şi Regulamentele FRF şi în concordanţă
cu prevederile din Convenţia UEFA pentru educarea şi organizarea
arbitrilor.
Art. 4 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad organizează, administrează,
coordonează şi controlează activitatea arbitrilor in scopul ca jocurile de
fotbal care se organizează şi desfasoară in judeţul Arad să fie
arbitrate/conduse de arbitri inregistraţi, formaţi şi calificaţi in conformitate
cu Legile Jocului elaborate de IFAB şi cu instrucţiunile, recomandările şi
regulamentele FIFA, UEFA, FRF/AJF Arad.
Art. 5 Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele CJA Arad se stabilesc
prin prezentul Regulament de ordine interioară.
Art. 6 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad este constituită din 7 - 9
persoane după cum urmează :
- Preşedintele CJA Arad/Preşedintele Biroului Executiv al CJA Arad
- Vicepreşedinte
- Secretar
- 4-6 membri.

Art. 7 Componenţa nominală a CJA Arad, precum şi suspendarea sau
eliberarea din funcţie este aprobată de Biroul Executiv al AJF Arad astfel :
◄ Preşedintele CJA Arad la propunerea Preşedintelui AJF Arad.
◄ Vicepreşedintele CJA Arad, secretarul CJA Arad şi membrii, la
propunerea Preşedintelui CJA Arad.
Art. 8 Organigrama comisiei prezentată în anexa 1 face parte integrantă din
prezentul regulament.
Art. 9 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad işi desfăşoară activitatea prin
compartimente cu personal de specialitate iîn conformitate cu regulamentele
şi legislaţia muncii în vigoare.

CAPITOLUL II
Organizare-funcţionare
Art.10 Organizarea CJA Arad – Adoptarea deciziilor.
10.1 De regulă, CJA Arad se întruneşte în şedinţe săptămânale sau ori
de câte ori este necesar.
10.2 CJA Arad este statutar constituită şi poate adopta decizii/hotărâri
în prezenţa a jumaătate plus unu din totalul membrilor săi.
10.3 Deciziile CJA Arad se adoptă cu majoritate simplă a voturilor
exprimate a membrilor prezenţi la reuniunea respectivă. În caz de
egalitate, decide votul preşedintelui.
10.4 Hotărârile CJA Arad intră în vigoare la termenele stabilite de
aceasta.
10.5 Fiecare membru al CJA Arad are dreptul la un singur vot.

10.6 Voturile se pot exprima deschis sau secret, in funcţie de decizia
membrilor CJA Arad, prezenţi la şedinţa respectivă.
10.7 Votul prin corespondentă, împuternicire (procură) sau orice alte
mijloace nu este permis.
10.8 Hotărârile CJA Arad vor fi publicate pe site-ul oficial al CJA
Arad. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de
comunicare oficială faţă de orice persoană interesată.
10.9 La fiecare sedinţă a CJA Arad, problemele dezbătute şi hotărârile
adoptate, se consemnează prin proces-verbal care se semnează de toţi
membri prezenţi la şedinţa. Procesul-verbal stă la baza hotărârilor
adoptate in şedinţă.
10.10 Şedinţele CJA Arad nu sunt publice. La şedinţele CJA Arad pot
fi invitaţi : arbitri sau arbitri asistenţi, observatori de arbitri,
preşedintele AJF Arad, vicepreşedintele AJF Arad responsabil cu
problemele tehnice pentru arbitri, specialişti în diverse domenii.

Art.11 Organismele CJA Arad sunt :
11.1 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad este organul suprem de
conducere executivă al arbitrajului din judeţul Arad.
11.2 Biroul Executiv al CJA Arad este organul care solutionează
problemele ce necesită luarea unor decizii imediate, între şedinţele
Comisiei.
11.3 Organele de conducere ale CJA Arad sunt desemnate în
conformitate cu prevederile Statutului FIFA, FRF, AJF Arad şi
Convenţia UEFA privind educarea şi organizarea arbitrilor şi
observatorilor de arbitri.
11.4 Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele vicepreşedintelui,
Secretarului şi membrilor comisiei sunt stabilite de Preşedintele CJA
Arad prin delegarea de competenţă.

Art.12 Membrii CJA Arad pot fi observatori de arbitri, supervizori,
instructori locali de arbitri sau mentori de arbitri pentru arbitrii din judeţul
Arad.
Art.13 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad işi exercită atribuţiile,
responsabilităţile şi competenţele în conformitate cu prezentul regulament
prin următoarele compartimente după cum urmează:
13.1 Secretariat, marketing, economico-administrativ, relaţia cu massmedia.
13.2 Tehnic, pregatire fizică.
13.3 Disciplină, reglementari.
13.4 Observatori de arbitri, instructori, mentori.
13.5 Delegări arbitri şi observatori.
Art.14 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad poate să deţină mijloace
materiale şi financiare.
14.1 Veniturile, indiferent de sursa şi cheltuielile de orice natură ale
comisiei, vor fi cuprinse într-un buget anual propiu, parte integrantă
din bugetul anual al AJF Arad.
14.2 Bugetul anual cuprinde la partea venituri, după caz :
◄ venituri proprii din cotizaţii , taxe , vize , contribuţii , etc ;
◄ venituri provenite din sume destinate finanţării unor programe
specifice arbitrajului ;
◄venituri din bugetul AJF Arad ;
◄ sponsorizări , donaţii;
◄ alte surse.
14.3 Exerciţiul financiar al comisiei este anual şi este inclus în
exerciţiul financiar al AJF Arad, ce se desfăşoară pe parcursul anului
fiscal, care incepe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31
decembrie al fiecarui an.
14.4 Fiecare arbitru, arbitru asistent, observator de arbitri înregistrat
în anul competiţional în curs trebuie să plătească o viză anuală.
14.5 Cuantumul taxelor, vizelor, cotizaţiilor este aprobat de Biroul
Executiv al AJF Arad la propunerea CJA Arad.

CAPITOLUL III
Atribuţii
Art.15 Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad are următoarele atribuţii :
15.1 elaborează şi urmăreste îndeplinirea programului operaţional
(programul de activitate ) pe anul în curs.
15.2 organizează şi controlează activitatea arbitrilor.
15.3 organizează cursuri de formare a arbitrilor.
15.4 asigură îndrumarea teoretică şi pregătirea fizică a arbitrilor.
15.5 asigură delegarea arbitrilor pentru competiţiile organizate de AJF
Arad.
15.6 evaluează prestaţia arbitrilor delegaţi pe baza analizei rapoartelor
observatorilor.
15.7
stabileşte
componenta
loturilor
precum
şi
promovarea/retrogadarea arbitrilor, ca urmare a clasamentelor finale
pe fiecare an competiţional şi a necesităţilor efective.
15.8 stabileşte lista nominală a observatorilor de arbitri la Liga 4,
categoria Onoare şi categoria Promoţie şi o prezintă spre informare
Biroului Executiv al AJF Arad
15.9 propune cuantumul anual al taxelor cotizaţiilor şi vizelor pentru
arbitri şi observatori de arbitri care se aprobă în Biroului Executiv al
AJF Arad
15.10 aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli a CJA Arad
15.11 aprobă execuţia şi raportul financiar anual al comisiei

15.12 aplică sancţiuni arbitrilor prin instanţele sale jurisdicţionale de
fond (Compartimentul disciplină şi reglementări ) şi de apel (Biroul
executiv al CJA Arad )
15.13 CJA Arad îşi rezervă dreptul, totodată, să suspende sau să
excludă din activitatea de arbitraj, oricare arbitru sau arbitru asistent
dacă prestaţiile sale se dovedesc mediocre sau dacă săvârşeşte acte
grave de indisciplină sau pentru alte motive
15.14 aprobă în funcţie de necesitatea şi valoarea arbitrilor de
categoria I-a prelungirea activităţii de arbitraj peste limita de 45 ani
până la 47 ani
15.15 asigură legătura cu CCA în scopul aplicării unei concepţii
unitare în arbitraj
15.16 propune CCA arbitri şi arbitri asistenţi de perspectivă pentru
monitorizare
15.17 exercită orice alte atribuţii legate de buna desfăşurare a
activităţii CJA.

Art.16 Biroul executiv al CJA Arad :
16.1 este alcătuit din 3 persoane şi anume preşedinte, vicepreşedinte
şi secretar.
16.2 decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a
comisiei, care necesită o rezolvare imediată intre şedinţele CJA Arad.
16.3 se întruneşte în şedinte convocate de preşedinte, sau ori de câte
ori este necesar.
16.4 adoptă decizii cu votul a cel putin 2 voturi.
16.5 deciziile Biroului Executiv vor fi aplicate în termenele stabilite
de acesta.

16.6 hotărârile Biroului Executiv vor fi publicate pe site-ul oficial al
CJA. Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de
comunicare oficială faţă de orice alta persoană interesată.
Art.17 Preşedintele CJA Arad :
17.1 reprezintă CJA Arad direct sau prin AJF Arad.
17.2 convoacă şi prezidează şedintele CJA Arad.
17.3 prezidează şedintele săptămânale ale arbitrilor.
17.4 numeşte şi revocă membrii CJA Arad şi prezintă componenţa
CJA Arad preşedintelui AJF Arad şi Biroului Executiv al AJF Arad
pentru aprobare.
17.5 stabileşte în CJA Arad structura compartimentelor şi desemnează
responsabilii din cadrul CJA Arad cu buna desfăşurare a activităţii
acestora.
17.6 coordonează,
compartimentelor.

verifică

şi

urmăreşte

activitatea

tuturor

17.7 supraveghează modul în care se respectă regulamentele aprobate
privind activitatea arbitrilor.
17.8 în caz de fortă majoră modifică delegarile efectuate anterior.
17.9 elaborează Regulamentul de ordine interioară.
17.10 elaborează strategii generale privind activitatea de arbitraj pe
termen scurt si mediu şi urmăreşte aplicarea acesteia.
17.11 conduce, organizează şi răspunde de activitatea financiar –
contabilă şi de gestiune a CJA Arad.
17.12 aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului
aprobat al CJA Arad.

17.13 răspunde de legalitatea documentelor intocmite de către CJA
Arad.
17.14 atrage sponsori pentru activitatea curentă a CJA Arad şi pentru
activitatea de arbitraj.
17.15 se preocupă de o colaborare cât mai bună cu toate comisiile AJF
Arad, cu CCA si cu alte CJA din ţară.
17.16 face demersuri la CCA pentru organizare de consfătuiri la
nivelul ligilor 2, 3 în colaborare cu CCA şi la nivelul judeţului.
Art.18 Vicepreşedintele CJA Arad
18.1 prezidează şedinţele săptămânale ale arbitrilor în absenţa
preşedintelui CJA Arad.
18.2 verifică şi urmăreşte activitatea tuturor compartimentelor din
cadrul CJA Arad.
18.3 organizează şi răspunde de realizarea unor baze de date complete
cu arbitri si arbitri asistenţi de perspectivă.

Art.19Compartimentul secretariat,marketing, economico-administrativ,
relaţia cu mass media:
19.1 prezidează şedinţele săptămânale ale arbitrilor în absenţa
preşedintelui şi vicepreşedintelui.
19.2 ţine evidenţa arbitrilor pe baza fişelor personale.
19.3 întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli anual al CJA.
19.4 asigură încasarea cotizaţiilor şi taxelor stabilite pentru arbitri,
ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor comisiei.
19.5 efectuează activităţi administrative legate de necesităţile
comisiei.

19.6 primeşte, redacteaza, transmite, ţine evidenţa şi arhivează
corespondenţa CJA.
19.7 organizează conferinţele de presă ale CJA.
19.8 întreprinde demersuri pentru creearea unui site al CJA.
19.9 promovează imaginea CJA, a arbitrilor şi arbitrilor asistenţi.
Art.20 Compartimentul tehnic, pregatire fizică:
20.1 organizează cursuri de formare pentru arbitri.
20.2 stabileşte lectorii şi temele în conformitate cu recomandările
CCA.
20.3 organizează din punct de vedere tehnic şi coordonează activitatea
observatorilor şi a eventualilor instructori de arbitri stabiliţi de CCA.
20.4 organizează testări teoretice periodice pentru observatorii de
arbitri.
20.5 asigură bibliografia de specialitate necesară pusă la dispoziţie de
CCA.
20.6 întocmeşte rapoarte de expertiză tehnică la cererea arbitrilor
pentru soluţionarea problemelor tehnice.
20.7 studiază publicaţii şi selectează probleme de interes din punct de
vedere tehnic.
20.8 asigură temele de discuţii pe probleme tehnice în cadrul
şedinţelor săptămânale.
20.9 ţine evidenţa controalelor medicale ale arbitrilor.
20.10 organizează
saptămânală.

programul

de pregătire

fizica obligatorie

20.11 organizează testările fizice în conformitate cu normele interne
ale CJA Arad la datele stabilite ori de cate ori se consideră necesar.
Art.21 Compartimentul disciplină, reglementări:
21.1 analizează rapoartele de observare.
21.2 dispune sancţiuni împotriva arbitrilor notaţi necorespunzator sau
celor care au abateri disciplinare.
21.3 ţine evidenţa sancţiunilor
compartimentului delegări.

aplicate

şi

le

comunică

21.4 contribuie la elaborarea regulamentului de ordine interioară, a
diverselor reglementări şi norme interne astfel încât acestea să fie în
conformitate cu legislaţia in vigoare.
Art.22 Compartimentul observatori de arbitri , instructori , mentori:
22.1 ţine evidenţa tuturor observatorilor de arbitrii , observatorilor de
joc, instructorilor şi mentorilor.
22.2 ţine evidenţa certificatelor medicale ale observatorilor.
22.3 propune spre aprobarea CJA, numărul şi componenţa loturilor de
observatori în funcţie de necesităţi şi de categoria în care au activat ca
arbitri.
22.4 evaluează rapoartele de observare.
22.5 asigură delegarea observatorilor în colaborare cu compartimentul
delegări.
22.6 dispune sancţiuni împotriva observatorilor care au întocmit
rapoarte de observare în neconcordanţa cu realitatea din teren, care nu
s-au implicat pentru asigurarea bunei desfăşurări a jocului şi crearea
unui cadru optim pentru prestarea arbitrajului sau care au săvârşit
abateri prevăzute în regulamentul privind activitatea observatorilor de
arbitri.

22.7 ţine evidenţa sancţiunilor
compartimentului delegări.

aplicate

şi

le

comunică

Art.23 Compartimentul delegări arbitri şi observatori:
23.1 întocmeste criteriile de optimizare a delegărilor.
23.2 asigură delegarea arbitrilor la toate competiţiile organizate de
AJF precum şi la cele la care CCA cere în mod expres acest lucru.
23.3 asigură delegarea observatorilor de arbitri în colaborare cu
compartimentul observatori.
23.4 asigură delegarea supervizorilor CJA Arad în cazul în care se
consideră necesar şi oportun acest lucru.
23.5 ţine legătura cu compartimentul disciplină şi observatori pentru
reţinerea celor sancţionaţi.
23.6 ţine evidenţa eventualelor recuzări ale arbitrilor şi observatorilor.

CAPITOLUL IV
Membrii Comisiei Judeţene a Arbitrilor Arad
Art.24 Arbitri
24.1 Toţi arbitrii din judetul Arad aflaţi in evidenţa şi care au viza
anuală pe carnetul de arbitru precum si cotizaţiile plătite sunt membri
CJA Arad.
24.2 Drepturile si indatoririle arbitrilor sunt conform RODAAF si
prezentul regulament.
24.3 Abaterile şi sancţiunile aplicate arbitrilor sunt cele stabilite de
RODAAF şi prezentul regulament.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale
Art.25 Responsabilităţi
25.1 Toţi responsabili compartimentelor de lucru vor avea o evidenţă
strictă a activităţii compartimentului.
Art. 26 Cazuri neprevăzute
26.1 Orice alte probleme în legătura cu activitatea de arbitraj şi
observare la nivelul judeţului Arad, neprevăzute în prezentul
Regulament de ordine interioară se vor soluţiona de către Biroul
Executiv al CJA Arad prin asimilare cu cazuri asemănătoare.
Art. 27 Intrarea in vigoare
27.1 Prezentul regulament intră in vigoare incepând cu data de
28.06.2010 , data aprobări în Biroul Executiv al AJF Arad.
27.2 Orice alte reglementări privind organizarea şi desfăşurarea
activităţii arbitrilor , adoptate anterior aprobării prezentului
regulament , se abrogă.

