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CAPITOLUL  I

DISPOZIłII GENERALE



Articolul 1

1 Organizarea şi desfăşurarea activităŃii arbitrilor  din România se realizează prin Comisia Centrală a Arbitrilor (numită în

continuare CCA).

2 ț țÎn conformitate cu dispozi iile Statutului FR F, prin arbitru se în elege orice categorie de arbitru prevăzută de ”Legile Jocului”

ț ș– arbitrul, arbitrii asisten i, al patrulea oficial i arbitrul asistent de rezervă.

Articolul 2

1 CC A  este organizată şi funcŃionează potrivit prevederilor Statutului şi Regulamentelor FRF,  ca organism de specialitate

autonom, autorizat să organizeze şi să conducă activitatea arbitrilor din România. CC A beneficiază de autonomie în organizarea

şi desfăşurarea activităŃii.

2 ț țÎn conformitate cu dispozi iile art. 13, alin. (1) lit. e) ale statutului FIFA, CC A func ionează în subordinea directă a FRF.

Articolul 3

CC A  asigură formarea, promovarea şi perfecŃionarea continuă a arbitrilor, instructorilor de arbitri şi observatorilor de arbitri,

necesari desfăşurării  în cele mai bune condiŃii  a jocurilor de fotbal, fotbal în sală  şi  fotbal pe plajă,  la toate nivelurile

țcompeti ionale, organizate în România. CC A organizează cursuri pentru noii arbitri şi/sau cursuri intensive în scopul însuşirii

sau a unei mai bune cunoaşteri a “Legilor Jocului” elaborate de International Football Association Board şi Regulamentelor

FR F.

Articolul 4

Comisiile judeŃene ale arbitrilor ca organisme de specialitate ale A J F, organizează şi coordonează activitatea arbitrilor în limitele

competenŃelor lor, în concordanŃă cu obiectivele stabilite de CCA.

Articolul 5

1 ș șCC A este compus din 5-7 membri, după cum urmează: 2/3 din membrii comisiei fo ti arbitri FIFA i 1/3 din membrii comisiei

ș țfo ti arbitri asisten i FIFA. 

2 ț șÎn conformitate cu dispozi iile art. 35, alin. (3), lit. j) din Statutul F RF, Comitetul Executiv al FRF aprobă structura i

ț ș țcomponen a nominală a CCA, precum i suspendarea sau eliberarea din func ie a membrilor CCA.

3 țNu pot face parte din componen a CC A persoanele ale căror  rude de gradul I  sau I I  sunt arbitri.

4 Nu pot fi instructori de arbitri persoanele ale căror rude de gradul I  sau I I  sunt arbitri.



5 Preşedintele CC A numeşte secretarul executiv, care va fi salariat al CCA.

6 La propunerea CCA, Comitetul Executiv al F RF poate acorda titlul de preşedinte de onoare al CC A unor personalităŃi cu

merite deosebite în activitatea de arbitraj.

7 Preşedintele de onoare poate participa la şedinŃele CC A şi poate lua parte la dezbateri, dar votul său va fi consultativ.

8 CC A îşi desfăşoară activitatea în prezenŃa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea

simplă a membrilor prezenŃi.

9 CC A numeşte instructorii de arbitri.

10 La fiecare şedinŃă,  problemele dezbătute şi  hotărârile adoptate se consemnează prin proces-verbal. Procesul-verbal, care se

semnează  de toŃi  membrii prezenŃi,  stă  la baza redactării  hotărârii adoptate în şedinŃa respectivă  care va fi semnată  de

șPre edintele CCA.

Articolul 6

1 Biroul Executiv al CC A asigură conducerea operativă a CCA. 

2 Biroul Executiv al CC A va fi format din trei persoane, respectiv preşedintele CCA, prim vicepreşedintele şi un membru.

3 Ș ț șBiroul Executiv al CC A se întruneşte ori de câte ori este necesar. edin a Biroului Executiv este convocată de Pre edintele

CCA.

4 țBiroul Executiv al CC A adoptă decizii în prezen a tuturor membrilor săi.

5 Hotărârile se adoptă cu majoritate simplă a voturilor exprimate. În caz de egalitate, votul preşedintelui este decisiv.

6 Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

7 Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcŃie de decizia membrilor Biroului Executiv.

8 Votul prin corespondenŃă, împuternicire sau alte mijloace nu este admis

9 Deciziile Biroului Executiv al CC A vor fi aplicate în termenele stabilite de acesta şi vor fi supuse validării CC A în proxima

sa şedinŃă.

Articolul 7

țCC A  îşi  exercită  atribuŃiile în conformitate cu dispozi iile prezentului  regulament,  prin următoarele compartimente de

specialitate:

- Compartimentul tehnico-metodic;



- Compartimentul formare-perfecŃionare şi promovare;

- Compartimentul delegări;

- Compartimentul fotbal în sală şi fotbal pe plajă;

- Compartimentul secretariat şi marketing;

- Compartimentul pentru observatori de arbitri. 

Articolul 8

țActivitatea curentă a CC A este realizată  de personalul salariat, angajat în condi iile legii.



CAPITOLUL II

ATRIBUłII

Articolul 9

Comisia Centrală a Arbitrilor:

a) elaborează şi urmăreşte implementarea strategiei activităŃii de arbitraj din România pe termen scurt şi mediu;

b) aprobă programul de activitate al CC A pentru fiecare an competiŃional;

c) elaborează Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a ActivităŃii Arbitrilor de Fotbal şi îl prezintă spre aprobare

Comitetului Executiv al FRF;

țd) solu ionează apelurile formulate de arbitri împotriva hotărârilor țpronun ate de Biroul Executiv al CC A,  privind

ș șabaterile disciplinare săvâr ite de către ace tia;

e) CC A poate suspenda, retrograda sau exclude din activitatea de arbitraj orice arbitru;

f) CC A  poate hotărî încetarea activităŃii arbitrilor înainte de a împlini vârsta limită prevăzută în regulament, dacă se

consideră că nu mai au perspective de promovare ;

g) organizează, prin comisiile judeŃene ale arbitrilor, cursuri de formare pentru arbitri;

h) stabileşte listele nominale ale arbitrilor;

i) asigură delegarea arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă pentru competiŃiile organizate de LPF/F RF;

j) aprobă clasamentul final al arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă pe fiecare an competiŃional, precum şi

promovarea şi retrogradarea acestora;

k) stabileşte numărul de arbitri de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă, care promovează şi retrogradează, la sfârşitul

fiecărui an competiŃional, în funcŃie de necesităŃi sau ca urmare a modificării structurii campionatelor naŃionale;

l) CC A propune spre aprobarea Comitetului Executiv al FRF lista nominală a observatorilor de arbitri; 

m) CC A asigură delegarea observatorilor de arbitri din Liga I, 2 şi 3, precum promovarea şi retrogradarea acestora;

n) propune spre aprobarea Comitetului Executiv al FRF, bugetul anual de venituri şi cheltuieli al CCA;

o) propune spre aprobarea Comitetului Executiv al FR F, execuŃia şi raportul financiar anual al CCA; 

p) acordă titlul pentru cel mai bun arbitru şi arbitru asistent;



ț șq) exercită orice alte atribuŃii legate de buna desfăşurare a activităŃii CCA, în conformitate cu dispozi iile statutului i

șregulamentelor FRF i ale prezentului regulament.

Articolul 10

1 Biroul Executiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor:

a) biroul Executiv al CC A  va putea decide în toate problemele legate de activitatea de arbitraj care necesită o rezolvare

imediată;

b) aprobă programul anual de formare şi perfecŃionare a arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă, tematicile şi

conŃinutul cursurilor;

c) analizează propunerile compartimentului de specialitate privind criteriile de delegare a arbitrilor de fotbal şi fotbal în sală

la jocurile oficiale;

d) clasamentele anuale ale arbitrilor vor fi întocmite pe baza următoarelor criterii: 

- 2/3 reprezintă media notelor din rapoartele de observare din anul competiŃional;

- 1/6 din media notelor de la testările fizice din anul competiŃional;

- 1/6 din media notelor de la testările teoretice din anul competiŃional;

e) analizează propunerile compartimentului de specialitate privind comisiile de examinare pentru concursurile de promovare;

f) analizează propunerile compartimentului de specialitate privind promovarea şi retrogradarea arbitrilor de fotbal, fotbal în

sală şi fotbal pe plajă;

g) analizează apelurile înaintate de arbitri privind hotărârile date de către compartimentul de specialitate referitor la greşelile

tehnice. Hotărârile luate rămân definitive şi irevocabile;

h) propune spre aprobarea Comitetului Executiv al FRF,  lista nominală  a arbitrilor profesionişti pentru fiecare an

competiŃional, corespunzător cerinŃelor elaborate de F IFA/ U E FA;

i) aprobă convenŃiile încheiate de membrii CCA;

j) aprobă normele financiare privind deplasarea membrilor CC A în Ńară. Membrii CC A vor fi retribuiŃi; 

k) dispune controlul asupra activităŃii C J A /C M A;

l) poate suspenda până la proxima şedinŃă  a CCA,  un membru al său dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a

îndatoririlor sale sau a devenit nedemn pentru funcŃia respectivă;

șm) propune bugetul anual de venituri i cheltuieli în vederea aprobării lui de Comitetul Executiv al FRF.



2 Hotărârile adoptate vor fi comunicate membrilor CCA.

Articolul 11

Preşedintele CCA:

 a) coordonează îndeplinirea programului anual de activitate al CCA;

b) reprezintă CC A pe plan intern şi internaŃional, direct sau prin FRF, după caz;

c) urmăreşte modul în care se respectă regulamentele aprobate privind activitatea arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe

plajă;

d) răspunde de elaborarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj pe termen scurt şi mediu şi de aplicarea acesteia;

e) urmăreşte îndeplinirea hotărârilor adoptate de CCA;

f)  organizează  şi  conduce împreună  cu prim vicepreşedintele activitatea personalului  salariat  al  CCA,  cât şi  a

compartimentelor CC A;

g)  prezintă  Directorului  General  al FRF  propuneri  privind încadrarea, sancŃionarea şi  eliberarea din funcŃie a

personalului salariat al CCA;

h) încheie acte juridice, în numele şi pe seama CCA, potrivit competenŃelor delegate de F RF;

i) stabileşte responsabilii de compartimente, atribuŃiile membrilor Biroului Executiv, cât şi cele ale membrilor CC A;  

j)  nominalizează  arbitrii  asistenŃi  şi  arbitrii  de rezervă  pentru  a  oficia  la  jocurile  internaŃionale,  stabilite  de

FIFA/ U E FA, precum şi la cererea altor federaŃii naŃionale de fotbal;

k) convoacă şi prezidează şedinŃele de Birou Executiv şi CC A. Dacă preşedintele CC A este absent, înlocuitorul său

de drept va fi prim-vicepreşedintele;

l) dispune măsuri cu caracter tehnic şi administrativ, potrivit competenŃelor stabilite prin prezentul regulament;

m) îndeplineşte orice atribuŃii în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

Secretarul executiv al CCA:

a) asigură aplicarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj şi a programelor anuale ale CCA;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinŃele  CC A şi ale Biroului Executiv;



c) asigură  redactarea ordinii de zi, a convocării şi  a documentaŃiei aferente pentru şedinŃele CC A  şi  ale Biroului

Executiv;

d) asigură redactarea proceselor verbale ale şedinŃelor CC A şi ale Biroului Executiv;

e) asigură buna desfăşurare a şedinŃelor CC A şi ale Biroului Executiv;

țf) coordonează activitatea personalului salariat din cadrul administra iei CCA;

g) avizează sau aprobă, după caz, documentele primare în vederea efectuării unor cheltuieli necesare CCA;

h) îndeplineşte orice alte atribuŃii stabilite de CCA,  Biroul Executiv sau de preşedintele CCA,  în conformitate cu

țdispozi iile prezentului regulament

Articolul 13

Compartimentul tehnico-metodic:

a) CC A organizează cursuri de perfecŃionare şi testare a arbitrilor din loturile Ligii I, a 2-a, a 3-a;

b) întocmeşte tematica şi propune lectorii pentru aceste cursuri;

c) organizează testarea fizică a arbitrilor din loturile Ligilor I, a 2-a, a 3-a, conform normelor stabilite de către CCA;

d) îndrumă, sub raport tehnic, activitatea C J A/ C M A  şi colaborează cu acestea ori de câte ori este necesar. Transmite

soluŃiile tehnice la solicitările C J A/ C M A;

e) prezintă, spre aprobarea Biroului Executiv, criteriile pentru întocmirea clasamentelor arbitrilor din loturile divizionare;

f) asigură îndrumarea teoretico-metodică a activităŃii în domeniul arbitrajului în colaborare cu A JF  (A MF B);

g) elaborează şi difuzează instrucŃiuni şi tematici pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de promovare în loturile

divizionare.

Articolul 14

1 Compartimentul de formare-perfecŃionare şi promovare:

a) CC A organizează cursuri intensive cu arbitrii aprobaŃi de CC A pentru a fi promovaŃi fără concurs;

b) propune Biroului Executiv, arbitrii cu aptitudini deosebite, în scopul promovării acestora;

c) prin comisiile judeŃene, organizează cursuri de formare pentru arbitri;



d) acordă asistenŃă tehnică în activitatea de formare şi perfecŃionare a arbitrilor pe plan judeŃean şi naŃional;

țe) ine evidenŃa arbitrilor de perspectivă din loturile judeŃene;

șf) asigură selectarea şi formarea instructorilor de arbitri, precum i a mentorilor;

g) propune spre aprobarea Biroului Executiv al CCA, corpul de instructori zonali ai CC A  şi va asigura instruirea

acestora.

h) organizează concursurile de promovare în loturile divizionare Liga I, a 2-a şi a 3-a. 

2 Examenul pentru obŃinerea categoriei I  şi a I I-a sunt sub jurisdicŃia C J A  – urilor.

Articolul  15

Compartimentul delegări:

a) delegările arbitrilor şi a observatorilor de arbitri la jocurile oficiale vor fi făcute de CCA;

b) asigură delegarea arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă la jocurile din competiŃiile naŃionale interne şi

internaŃionale (unde este cazul);

c) va reŃine de la delegări arbitrii şi observatorii de arbitri nominalizaŃi de către compartimentul de specialitate.

Articolul 16

Compartimentul pentru observatorii de arbitri: asigură  pregătirea şi  testarea observatorilor de arbitri ori de câte ori CC A

stabileşte că este necesar. 

Articolul 17

Compartimentul de fotbal în sală: 

a) organizează periodic cursuri de perfecŃionare şi testare a arbitrilor de fotbal în sală din loturile divizionare;

b) întocmeşte tematica şi stabileşte lectorii pentru aceste cursuri;

c) organizează testarea fizică a arbitrilor de fotbal în sală din loturile divizionare, conform normelor stabilite de CCA;

d) prezintă, spre aprobarea Biroului Executiv, criteriile pentru întocmirea clasamentelor arbitrilor de fotbal în sală din

loturile divizionare;



e) organizează concursurile de promovare în loturile divizionare;

f) organizează cursuri intensive cu arbitrii de fotbal în sală aprobaŃi de CC A pentru a fi promovaŃi fără concurs;

g) asigură delegarea arbitrilor de fotbal în sală la jocurile din competiŃiile naŃionale interne şi internaŃionale (unde este

cazul);

țh) ine evidenŃa delegărilor arbitrilor de fotbal în sală la jocurile din competiŃiile naŃionale interne şi internaŃionale, pentru

fiecare an competiŃional;

i)  propune spre aprobarea Biroului Executiv al CCA,  lista nominală a arbitrilor de fotbal în sală pentru fiecare an

competiŃional, corespunzător cerinŃelor elaborate de F IFA;

j)  propune spre aprobarea Biroului Executiv al CCA,  clasamentul final al arbitrilor de fotbal în sală pe fiecare an

competiŃional, precum şi promovarea şi retrogradarea acestora; 

k)  propune spre aprobare Biroului Executiv al CCA,  numărul de arbitri de fotbal în sală,  care promovează  şi

retrogradează,  la sfârşitul fiecărui an competiŃional, în funcŃie de necesităŃi  sau ca urmare a modificării structurii

campionatelor naŃionale.

Articolul 18

Compartimentul secretariat şi marketing: 

a) primeşte, redactează, transmite şi Ńine evidenŃa corespondenŃei interne şi externe, adresată comisiei;

țb) ine evidenŃa tuturor arbitrilor, pe categorii şi niveluri valorice;

țc) ine evidenŃa delegărilor arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă la jocurile din competiŃiile naŃionale interne şi

internaŃionale, pentru fiecare an competiŃional;

d) va transmite, în timp util, delegările arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă (pe internet sau alte mijloace de

comunicare);

e) sesizează compartimentul de delegări în cazul în care nota obŃinută de arbitrii, conform raportului de observare pentru

arbitri, este sub limita stabilită de CCA;

țf) ine evidenŃa sancŃiunilor aplicate arbitrilor de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă;

g) urmăreşte şi comunică hotărârile adoptate de compartimente, Biroului Executiv şi CCA;

h) organizează conferinŃele de presă ale CC A şi ale Biroului Executiv;

i) organizează efectuarea controlului medical al arbitrilor din loturile divizionare;



j) asigură traducerea oficială a « Legilor Jocului », precum şi a circularelor sau a altor documente transmise de FIFA/

U E FA;

k) asigură traducerea oficială a « Legilor Jocului de fotbal în sală», precum şi a circularelor sau a altor documente transmise

de FIFA/  U E FA;

l) asigură traducerea oficială a « Legilor Jocului de fotbal pe plajă», precum şi a circularelor sau a altor documente transmise

de FIFA/  U E FA;

m) asigură distribuirea materialelor de informare (Buletinul Tehnic, Legile Jocului, etc.) în teritoriu;

n) transmite membrilor Biroului Executiv/CC A informaŃii periodice privind circularele primite de la FIFA/ U E FA;

o) asigură încasarea cotizaŃiilor şi taxelor stabilite pentru arbitrii de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă;

p) în colaborare cu Compartimentul tehnico-metodic va stabili locurile de desfăşurare a cursurilor de instruire şi va lua

măsuri referitoare la cazare, masă şi transport ale membrilor CCA, cât şi asigurarea, în mod expres, a aparaturii necesare

bunei desfăşurări a cursurilor;

q) prin intermediul Departamentului de RelaŃii InternaŃionale din cadrul F RF, asigură contactul  cu FIFA/ U E FA

şi alte federaŃii naŃionale;

r) asigură serviciile legate de deplasarea în tară a membrilor comisiei;

s) întocmeşte documentele necesare legate de paşapoarte şi vize, pentru deplasarea în străinătate a arbitrilor români delegaŃi,

precum şi a personalului comisiei, la reuniuni internaŃionale şi le înaintează direcŃiei de specialitate din cadrul FRF;

t) execută activităŃi administrative legate de necesităŃile CCA.



PARTEA A II - A

ARBITRUL DE FOTBAL

CAPITOLUL I

A. OBłINEREA CALITĂłII DE ARBITRU

Articolul 19

Arbitrul de fotbal este persoana care are calificarea necesară conducerii jocurilor de fotbal.

Articolul 20

Poate deveni arbitru de fotbal orice cetăŃean român, precum şi orice cetăŃean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are

vârsta minimă de 14 ani, a absolvit un curs de arbitri de fotbal, are o conduită exemplară în societate şi nu a suferit condamnări

penale.

Articolul 21

CondiŃiile pentru înscrierea la şcolile de arbitri, modul de funcŃionare, desfăşurare şi  programa analitică pentru pregătirea

unitară a cursanŃilor se stabilesc de Comisia Centrală a Arbitrilor, conform recomandărilor privind organizarea şi funcŃionarea

cursurilor pentru formarea de arbitri.

Articolul 22

Comisiile judeŃene (municipiul Bucureşti) ale arbitrilor vor comunica în scris Comisiei Centrale a Arbitrilor, prin asociaŃiile

judeŃene (municipiul Bucureşti) tabelul cu absolvenŃii cursurilor.



B. CLASIFICAREA ARBITRILOR

Articolul 23

Arbitrii de fotbal se clasifică în următoarele categorii:

a) arbitri divizionari;

b) arbitri de categoria I;

c) arbitri de categoria a I I-a;

d) arbitri stagiari.

Articolul 24

1 În  jocurile din competiŃiile organizate de FR F, LPF şi A J F, pot fi delegaŃi arbitri după cum urmează: 

A)  fotbal pe teren normal:

- arbitri stagiari – până la categoria judeŃeană;

- arbitri de categoria a I I-a – până la nivelul Ligii a I V-a inclusiv;

- arbitri de categoria I  – până la nivelul Ligii a I V-a inclusiv;

- arbitri din lotul Liga 3 – în funcŃie de specializare, la jocurile oficiale din Liga a 3-a, juniori şi campionatul feminin

precum şi la orice jocuri de categorie inferioară;

- arbitri din lotul Ligii 2 - în funcŃie de specializare, la jocurile oficiale din Liga a 2-a, juniori şi campionatul feminin,

precum şi la orice jocuri de categorie inferioară;

- arbitri din lotul Ligii 1– în funcŃie de specializare, la jocurile din Liga I,  precum şi la orice alte jocuri indiferent de

categorie;

B)  fotbal feminin:

- arbitri din lotul B  – în funcŃie de specializare, la Liga a 2-a (femei) şi Liga a I I I  –a (bărbaŃi), precum şi la orice

jocuri de categorie inferioară;

- arbitri din lotul A  – în funcŃie de specializare, la Liga I  (femei), Liga a 2 –a şi a I I I  –a (bărbaŃi), precum şi la orice

jocuri de categorie inferioară;



- arbitri din lotul FIFA - în funcŃie de specializare, la jocurile din Liga I  (bărbaŃi sau femei), precum şi la orice alte

jocuri indiferent de categorie;

C) fotbal în sală:

- arbitri din lotul B  – la Liga a 2-a şi jocuri de categorie inferioară;

- arbitri din lotul A  – la Liga I  şi jocuri de categorie inferioară.

2 Arbitrii pot fi delegaŃi ca arbitru de rezervă la o categorie imediat superioară.

3 Arbitrii propuşi pentru promovare, conform art. 46, pot fi delegaŃi şi la o categorie imediat superioară.

4 CC A îşi rezervă dreptul de a delega sau nu, orice arbitru de fotbal şi fotbal în sală, component al loturile divizionare.

Articolul 25

1 Pentru a se menŃine în loturile divizionare, arbitrii în vârstă de până la 40 de ani inclusiv, trebuie să aibă greutatea corporală

echivalentă cu numărul de centimetri peste un metru (exemplu: înălŃime 1,75 m – greutate 75 kg).

2 ÎnălŃimea minimă este de 1,70 m pentru bărbaŃi şi 1,65 m pentru femei.

Articolul 26

1 Limita de vârstă a arbitrilor pentru menŃinerea în loturile divizionare este:

- arbitri din lotul « Liga I» : 45 de ani;

- arbitri din loturile divizionare de fotbal în sală: 45 de ani;

- arbitri din lotul  « Liga 2 » : 39 de ani;

- arbitri din lotul « Liga 3 » : 35 de ani.

2 Dacă CC A consideră că media de vârstă a loturile de arbitri („A”, „B” şi „C”) este ridicată şi nu sunt posibilităŃi de progres,

poate reduce limita de vârstă pentru a da posibilitatea arbitrilor tineri să promoveze. Aceasta se poate efectua numai la începutul

sezonului competiŃional.



Articolul 27

Arbitrii de categoria I  pot deveni arbitri onorifici la propunerea comisiilor judeŃene ale arbitrilor, dacă participă efectiv la

activitatea comisiei judeŃene respective.

Articolul 28

Arbitrii din loturile divizionare care împlinesc vârstele prevăzute la art. 8 îşi încetează activitatea de arbitraj la sfârşitul anului

calendaristic respectiv.

Articolul 29

Pentru a conduce jocurile de fotbal, indiferent de categorie, arbitrii sunt obligaŃi să îndeplinească următoarele condiŃii:

a) să fie declaraŃi apŃi la controlul medical;

b) să promoveze probele şi normele de control privind pregătirea fizică stabilite de CCA;

c) să promoveze testele teoretice (minim nota 7).

Articolul 30

țArbitrii care nu promovează  sau care nu sus in testele fizice şi teoretice vor fi reŃinuŃi de la delegări.

Articolul 31

Arbitrii care nu promovează testele fizice şi teoretice (de două ori consecutiv) vor fi retrogradaŃi în lotul imediat inferior, unde vor

putea activa numai în condiŃiile în care vor îndeplini criteriile de vârstă şi vechime specifice nivelului respectiv.



C. PROMOVAREA ŞI RETROGRADAREA ARBITRILOR

Articolul 32

1 Promovarea arbitrilor într-o categorie superioară se face pe bază de examen, anual, după cum urmează:

a) arbitru stagiar – după absolvirea cursului şi promovarea examenului;

b) arbitru de categoria a I I-a – pe bază de examen teoretic scris şi probe practice (jocuri arbitrate şi note obŃinute);

c) arbitru de categoria I  – pe bază de examen teoretic scris şi probe practice (jocuri arbitrate şi note obŃinute).

2 Examenele teoretice constau dintr-o probă scrisă.

Articolul 33

șComisia de examinare pentru arbitrii stagiari, de categoria a I I-a i categoria I   se numeşte de comisia judeŃeană a arbitrilor.

Articolul 34

CondiŃiile care trebuie îndeplinite de candidaŃii la examenul de promovare pentru categoria a I I-a sunt:

a) să aibă cel puŃin 6 luni vechime ca arbitru stagiar;

b) să fi condus (ca arbitru/arbitru asistent) cel puŃin 12 jocuri oficiale, indiferent de nivel;

c) să fi participat cu regularitate la şedinŃele organizate de comisia de arbitri;

d) să nu fi suferit sancŃiuni pentru neprezentare la jocuri sau pentru jocuri arbitrate în mod necorespunzător ca arbitru sau

arbitru asistent;

e) să aibă recomandarea comisiei de arbitri de care aparŃin.

Articolul 35

1 CondiŃiile ce trebuie îndeplinite de candidaŃii la examenul de promovare pentru categoria I  sunt:

a) să aibă un stagiu de cel puŃin 18 luni în categoria a I I-a şi să fi condus (ca arbitru/arbitru asistent) cel puŃin 30 jocuri

oficiale, ca arbitru de categoria a I I-a;



b) să fi participat cu regularitate la şedinŃele organizate de comisia de arbitri;

c) să nu fi suferit sancŃiuni pentru neprezentare la jocuri sau pentru jocuri arbitrate necorespunzător, ca arbitru sau arbitru

asistent, în ultimul an competiŃional;

d) să aibă recomandarea comisiei judeŃene a arbitrilor. 

2 CC A  poate aproba reducerea de stagiu şi a numărului de jocuri pentru jucătorii internaŃionali sau Liga 1, 2 şi 3, precum şi

pentru femeile care au dovedit calităŃii deosebite pentru arbitraj.

Articolul 36

Dosarele care se întocmesc pentru examenul de promovare, indiferent de categorie, trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) fişa tip cu datele personale (după modelul elaborat de Comisia Centrală a Arbitrilor);

c) lista jocurilor conduse la centru şi a acelora la care a oficiat ca asistent în perioada de stagiu premergătoare examenului,

avizată de preşedintele comisiei judeŃene a arbitrilor;

d) certificat de cazier judiciar (să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu intenŃie);

e) avizul medical, din care să rezulte că este apt pentru arbitraj, eliberat de cabinetul medico-sportiv judeŃean;

f) recomandarea comisiei judeŃene a arbitrilor (numai pentru concursul de promovare în Liga 3).

Articolul 37

Nota de absolvire a examenului de promovare într-o categorie superioară este nota 7.

Articolul 38

țOcuparea locurilor vacante în loturile din Liga 1, 2 şi 3 se face prin concurs sau în mod excep ional la propunerea CC A.

Articolul 39

Locurile stabilite de CC A pentru fiecare lot divizionar se pot vacanta datorită:

a) încetării activităŃii pentru limita de vârstă;



b) retrogradarea din loturile divizionare;

c) altor motive.

Articolul 40

Arbitrii retrogradaŃi într-un lot inferior nu mai pot reveni în eşalonul în care au activat.

Articolul 41

Promovarea prin concurs a arbitrilor din Liga 1, 2 şi 3  se face, anual, în limita locurilor  vacante. Pentru fotbalul în sală şi fotbalul

pe plajă, arbitrii vor fi selectaŃi din rândul arbitrilor divizionari. 

Articolul 42

Comisia Centrală a Arbitrilor va informa, în timp util, comisiile judeŃene cu privire la data organizării concursurilor.

Articolul 43

Organizarea concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante din loturile Ligiilor 1, 2, 3 se va face de către Comisia Centrală a

Arbitrilor.

Articolul 44

1 Arbitrii pot fi promovaŃi într-o categorie superioară, fără concurs, dacă îndeplinesc următoarele condiŃii:

a) să nu depăşească vârsta limită de promovare prevăzută în Regulament;

b) să fie apt medical, declarat de cabinetele de medicină sportivă (condiŃie eliminatorie);

c) să fi fost observat şi propus de minim trei membri ai CC A într-un ciclu de 5 meciuri;

d) să promoveze testele fizice conform criteriilor de evaluare a pregătirii fizice stabilite de F IFA/ U E FA şi teoretice din

Legile Jocului, R O AF, R ODA AF 

2 Propunerile de promovare se pot face pe tot parcursul anului.



Articolul 45

Arbitrii candidaŃi la concursul de promovare pentru loturile divizionare trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:

A. Pentru lotul «  Liga 3 » (arbitri şi arbitri asistenŃi):

a) să aibă categoria I  de clasificare;

b) pentru arbitru să fi arbitrat cel puŃin 30 jocuri oficiale (la centru sau linie) din care 15 jocuri la centru, la nivelul  Ligii

4;

c) pentru arbitrul asistent să fi arbitrat cel puŃin 30 jocuri oficiale din care minimum 20 de jocuri la nivelul Ligii 4;

d) să aibă o medie a notelor la jocurile observate de minimum 7, în ultimul an competiŃional până la data susŃinerii

examenului;

e) să aibă vârsta de 16 de ani la 01 ianuarie a anului în care se organizează concursul;

f) să nu împlinească vârsta de 25 de ani, în anul în care se organizează concursul;

g) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu intenŃie;

h) să aibă recomandarea C J A 

B. Pentru lotul «  Liga 2 » (arbitri şi arbitri asistenŃi):

a) să aibă un stagiu de minimum un an în lotul Liga 3;

b) pentru arbitri: să fi arbitrat cel puŃin de 20 jocuri în cadrul Ligii 3 sau Cupa României – faza naŃională;

c) pentru arbitri asistenŃi: să fi oficiat la cel puŃin de 30 jocuri în cadrul Ligii 3 sau Cupa României – faza naŃională;

d) să nu împlinească vârsta de 28 de ani, în anul în care se organizează concursul;

e) să fie absolvenŃi de liceu;

f) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu intenŃie.

C. Pentru lotul «  Liga 1 » (arbitri şi arbitri asistenŃi):

a) pentru arbitri: să fi arbitrat cel puŃin de 20 de jocuri în cadrul Ligii 2 sau Cupa României – faza naŃională;

b) pentru arbitri asistenŃi: să fi oficiat la cel puŃin de 30 jocuri în cadrul Ligii 2 sau Cupa României – faza naŃională;

c) să nu împlinească vârsta de 31 de ani în anul în care se organizează concursul;



d) să fie absolvenŃi de liceu;

e) să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu intenŃie.

D. Pentru lista FIFA (arbitri de fotbal, fotbal în sală şi fotbal pe plajă) se selecŃionează din lotul Ligii I  conform normelor

FIFA în vigoare.

Articolul 46

Concursul de promovare în loturile Liga 1, 2, 3 (arbitri şi arbitri asistenŃi) constă din următoarele probe succesive:

a) examen medical (eliminatoriu);

b) test de pregătire fizică, conform criteriilor de evaluare a pregătirii fizice stabilite de FIFA/ U E FA. Se adună

notele obŃinute şi  se împart la numărul de probe. Rezultatul constituie nota pentru testul de pregătire fizică. Nerealizarea

baremului la una din probe, atrage scoaterea respectivului candidat din concurs;

c) test teoretic, constând din 20 de întrebări  din « Legile Jocului », Regulamentul de Organizare a ActivităŃii

Fotbalistice şi Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a ActivităŃii Arbitrilor de Fotbal. Se adună notele obŃinute la

fiecare întrebare, iar suma se împarte la 20. Rezultatul obŃinut constituie nota pentru testul teoretic, care nu trebuie să fie mai

mică de 7.

Articolul 47

Media de admitere se obŃine astfel:

A. Pentru Loturile Liga 1 şi 2 media de admitere va fi compusă astfel: 

- 2/3 va reprezenta media notelor rapoartelor de observare pe ultimul an competiŃional;

- 1/6 va reprezenta nota la testarea fizică de la concurs;

- 1/6 va reprezenta nota la testarea teoretică de la concurs. 

B. Pentru Lotul Ligii 3 media de admitere va fi media aritmetică dintre nota obŃinută la testarea fizică şi nota obŃinută la

testul teoretic.



Articolul 48

Dacă, în timpul anului competiŃional, este necesară completarea loturilor divizionare, aceasta se va face prin organizarea unui nou

concurs.

Articolul 49

Ocuparea locurilor vacante în loturile divizionare în urma concursurilor de promovare se va face în ordinea descrescătoare a mediilor

obŃinute de arbitrii candidaŃi.

Articolul 50

Comisia Centrală a Arbitrilor poate organiza, în funcŃie, de necesităŃi cursuri intensive de perfecŃionare pentru promovarea în

categoriile superioare a unor arbitri cu calităŃi şi rezultate deosebite.

Articolul 51

Arbitrii vor fi retrogradaŃi:

a) dacă se află pe un loc retrogradabil în clasamentul pe loturi divizionare, întocmit la sfârşitul anului competiŃional în baza

mediei aritmetice obŃinută dintre media notelor la observare şi nota CC A 

b)  dacă se află în una din următoarele situaŃii:

- însumează mai mult de 10 etape în care au fost reŃinuŃi de la delegări, în acelaşi an competiŃional;

- au fost notaŃi sub nota 7, la două testări teoretice consecutive susŃinute într-un an competiŃional;

- nu promovează testele fizice, susŃinute de două ori în acelaşi an competiŃional;

- nu se prezintă la două testări (fizice sau teoretice) consecutive neavând motive întemeiate.

Articolul 52

1 Încetarea activităŃii arbitrilor se va face în următoarele situaŃii:

a) au împlinit vârsta limită stabilită pentru lotul divizionar din care fac parte;

b) în mod nejustificat, nu s-au prezentat la susŃinerea a două testări consecutive de pregătire fizică sau a celor teoretice;



c) au devenit inapŃi din punct de vedere medical;

d) dacă se retrag din activitatea de arbitraj.

2 De asemenea arbitrii îşi vor înceta activitatea înainte de a împlini vârsta limită, dacă CC A consideră că nu mai au perspective de

promovare şi, în plus, există în loturile inferioare, arbitri tineri cu reale calităŃi pentru această activitate susceptibili de a-i înlocui.

Această hotărâre poate fi luată doar la începutul unui nou sezon competiŃional.

Articolul 53

Excluderea arbitrilor din activitate se face în următoarele cazuri:

a) au încasat sume necuvenite de la cluburile ale căror echipe le-au arbitrat, sau au modificat, în mod intenŃionat, documente

justificative de plată în scopul de a încasa sume necuvenite;

b) au solicitat sau acceptat alte avantaje materiale de la cluburi sau de la alte persoane interesate;

c) s-au prezentat la jocuri sub influenŃa băuturilor alcoolice;

d) prin prestaŃia lor au viciat grav desfăşurarea şi rezultatul jocului;

e) au fost condamnaŃi penal cu o pedeapsă privativă de libertate;

f) au iniŃiat, participat sau instigat la acŃiuni de natura să prejudicieze prestigiul CCA, F RF, LPF şi A JF;

g) au o conduită imorală sau săvârşesc fapte care îi fac incompatibili cu calitatea de arbitri.

Articolul 54

O dată cu obŃinerea calităŃii de arbitru, se eliberează carnetul şi ecusonul de arbitru de către Comisia Centrală a Arbitrilor prin

asociaŃiile judeŃene de fotbal.

Articolul 55

Arbitrilor promovaŃi într-o categorie superioară li se va face menŃiunea de promovare în carnetul de arbitru.

Articolul 56

Arbitrii sunt obligaŃi să-şi vizeze anual carnetul de arbitru astfel:



a) arbitrii divizionari, la Comisia Centrală a Arbitrilor;

b) categoria I, categoria a I I-a şi arbitrii stagiari la asociaŃiile judeŃene de fotbal.

Articolul 57

1 Taxele pentru vizele anuale a arbitrilor din Liga 1, 2 şi 3 se stabilesc de Comisia Centrală a Arbitrilor şi vor fi vărsate în contul

FR F.

2 Taxele pentru vizele anuale a arbitrilor din Loturile JudeŃene vor fi stabilite de CC A la propunerea reprezentantului A J F –

urilor din Comitetul Executiv si vor fi vărsate în conturile A J F – urile. 

Articolul 58

La sfârşitul  fiecărui an calendaristic, în baza clasamentului valoric al arbitrilor şi arbitrilor asistenŃi din lotul Liga 1, Comisia

Centrală a Arbitrilor acordă titlul de cel mai bun arbitru (arbitru asistent) al anului respectiv.



CAPITOLUL II

ȚDREPTURI, OBLIGA II ŞI RECOMPENSE

A. DREPTURILE ARBITRILOR

Articolul 59

1 Arbitrii de fotbal au următoarele drepturi:

a) să fie delegaŃi să conducă jocuri la nivelul categoriei de clasificare. Dacă arbitrul a obŃinut, din partea observatorului de

arbitri calificativul « satisfăcător » aceasta atrage sesizarea compartimentului de delegări, iar la un calificativ « slab »,

CC A îşi rezervă dreptul de a-l reŃine de la delegări;

b) să primească baremul legal de arbitraj şi să li se deconteze cheltuielile de transport;

c) să participe şi să-şi exprime punctele de vedere la reuniunile organizate ale arbitrilor;

2 ț țÎn caz de sancŃionare, arbitrul are dreptul de a contesta decizia de sanc ionare în condi iile prevăzute de regulament.

ȚB. OBLIGA IILE ARBITRILOR

Articolul 60

țArbitrii de fotbal au următoarele obliga ii:

șa)  să  cunoască,  să- i  însuşească  şi  să  aplice întocmai « Legile jocului », deciziile IFA B,  FIFA  şi  U E FA,

instrucŃiunile CC A cu privire la interpretarea şi aplicarea acestora, precum şi R O AF şi R ODAAF;

b) să oficieze la meciurile unde sunt delegaŃi de CC A sau C J A; 

c) să participe la cursurile de instruire, testare (fizică şi teoretică) organizate de 

 CC A pentru loturile divizionare sau de C J A pentru arbitrii cu categoria I,  a I I  – a şi stagiari;

șd) să respingă orice încercare de influenŃă sau corupŃie şi să sesizeze imediat organele de conducere ale CC A i comisia de

disciplină a FRF/LPF/A JF/A MF B  în cazul în care se petrec astfel de fapte;

e) să participe la antrenamente, şedinŃe şi la celelalte activităŃi organizate de comisiile de arbitri de care aparŃin;



f) să poarte în mod obligatoriu la jocurile pe care le arbitrează, echipamentul stabilit de Comisia Centrală a Arbitrilor şi

ecusonul F RF;

g) să-şi anunŃe în scris indisponibilitatea cu cel puŃin 10 zile înainte de disputarea unei etape (în afara cazurilor de forŃă

majoră);

h) să completeze Raportul de arbitraj în mod detaliat, cu litere majuscule, lizibil semnalând orice evenimente în legătură cu

desfăşurarea partidei şi să-l înainteze în termenul regulamentar (împreună cu carnetele de legitimare reŃinute, dacă este

ș ț țcazul) la CC A i Secretariatul comisiilor cu atribu ii jurisdic ionale din cadrul F RF/LPF a jocului respectiv;

ți) să aibă o comportare exemplară în cadrul societă ii;

j) să nu facă declaraŃii în presă, la radio sau televiziune în legătură cu arbitrajul prestat de alŃi arbitri;

k) să contribuie activ la apărarea prestigiului şi autorităŃii arbitrilor de fotbal.



C. RECOMPENSE

Articolul 61

Pentru realizări deosebite obŃinute în activitatea de arbitraj, arbitrii şi arbitrii asistenŃi pot fi recompensaŃi cu distincŃii, premii,

cupe, diplome, plachete şi titluri de arbitru/arbitru asistent numărul 1 al anului calendaristic.



CAPITOLUL III

REINTEGRAREA ÎN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ

Articolul 62

Comisia Centrală a Arbitrilor sau comisiile judeŃene de arbitri pot aproba reintegrarea în activitatea de arbitraj a următoarelor

categorii de arbitri:

a) cei declaraŃi inapŃi medical dacă, în decurs de un an, s-au însănătoşit;

b) cei care s-au retras voluntar din activitatea de arbitraj pentru motive întemeiate şi care îşi manifestă dorinŃa de a activa din

nou, după o întrerupere de cel mult un an.

Articolul 63

Arbitrii a căror activitate a încetat nemotivat timp de un an calendaristic, vor putea fi reintegraŃi în activitatea de arbitraj în lotul

țimediat inferior celui din care au făcut parte, în urma unei reexaminări teoretice şi  fizice, conform dispozi iilor prezentului

regulament.

Articolul 64

Arbitrii care au activat în străinătate (cu aprobarea Comisiei Centrale a Arbitrilor ) pot fi reintegraŃi în lotul din care au făcut

parte, dacă fac dovada scrisă. CC A îşi rezervă dreptul de a asimila nivelul la care au activat cu cel din Ńară.



CAPITOLUL IV

DISCIPLINA ARBITRILOR

A. DISPOZIłII PRELIMINARE

Articolul 65

Încălcarea cu vinovăŃie a îndatoririlor arbitrilor, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere tehnică sau disciplinară,

fiind sancŃionată conform prevederilor regulamentare.

Articolul 66

1  Abaterile săvârşite de arbitri  în aplicarea ”Legilor Jocului”, precum şi  abaterile disciplinare se judecă  după  caz, de

compartimentul de specialitate din cadrul CC A  (pentru jocurile organizate de LPF/F RF)  sau de comisiile judeŃene ale

arbitrilor, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2 Declanşarea acŃiunii jurisdicŃionale se face ca urmare a săvârşirii unor abateri legate de exercitarea calităŃii de arbitru sau pentru

alte fapte care, deşi săvârşite în afara activităŃii de arbitraj, sunt de natură să compromită prestigiul arbitrului respectiv sau al

comisiilor de arbitri.

3 Sesizarea se face din oficiu de către compartimentul de specialitate, urmare a informaŃiilor  rezultate din rapoartele de observare,

acestea constituind documentele de bază în declanşarea şi soluŃionarea cauzelor.

4 Sesizarea poate fi făcută şi de cluburi, exceptând problemele tehnice de arbitraj, numai cu privire la abateri disciplinare săvârşite,

cu prilejul jocurilor oficiale, de jucători, antrenori, persoane oficiale şi spectatori, nesancŃionate de arbitri. În aceste cazuri se poate

folosi ca mijloc de probă înregistrarea video a jocului, numai dacă jocul a fost înregistrat integral.

5 Notarea arbitrilor  cu calificativul « satisfăcător »  în raportul observatorului de arbitri, atrage sesizarea compartimentului de

delegări din cadrul CCA, iar un calificativ « slab»  atrage reŃinerea  de la delegări.



B. ABATERI ŞI SANCłIUNI

Articolul 67

Abaterile săvârşite de arbitri vor fi sancŃionate, în raport de gravitatea lor, cu:

a) avertisment;

b) reŃinere de la delegări pe timp limitat;

c) retrogradare;

d) scoaterea din loturile divizionare;

e) excluderea din activitate.

Articolul 68 

Avertismentul constă  în atenŃionarea scrisă sau verbală a arbitrului asupra abaterilor săvârşite şi  a consecinŃelor în caz de

repetare.

Articolul 69

ReŃinerea de la delegări constă în interzicerea activităŃii de arbitru pe termen determinat. Arbitrii din loturile divizionare vor putea

fi delegaŃi în această perioadă la jocurile din eşaloanele inferiore sau juniori republicani.

Articolul 70

Retrogradarea constă în trecerea arbitrului dintr-o treaptă ierarhică superioară într-una inferioară.

Articolul 71

Scoaterea din loturile divizionare constă în încetarea activităŃii de arbitru la nivelul respectiv.



Articolul 72

Excluderea din activitate constă  în radierea din evidenŃe şi  interzicerea de a mai activa ca arbitru sau de a ocupa funcŃii în

activitatea de arbitraj.

Articolul 73

SancŃiunile aplicate în temeiul articolului 67, lit. b) nu pot fi date cu suspendarea executării pedepsei.

Articolul 74

1  CircumstanŃele atenuante se consideră  acele împrejurări  care pot determina reducerea sancŃiunii disciplinare. Constituie

circumstanŃe atenuante: 

a) conduita ireproşabilă a arbitrului înainte de săvârşirea abaterii;

b) comportarea sinceră în faŃa instanŃei disciplinare;

c) săvârşirea abaterii în stare de provocare sau ca urmare a unei emoŃii puternice;

d) legitimă apărare.

2 ț ț ț țÎn situa ia constatării existen ei unor circumstan e atenuante, sanc iunea se poate reduce până la minimul special prevăzut

pentru abaterea respectivă.

Articolul 75

1 CircumstanŃele agravante se consideră acele împrejurări care pot determina aplicarea unor sancŃiuni mai severe, în funcŃie de

gravitatea şi urmările faptei comise. Constituie circumstanŃe agravante:

a) premeditarea;

țb) săvârşirea abaterii sub influenŃa băuturilor alcoolice sau a substan elor stupefiante sau halucinogene;

c) săvârşirea abaterii din interese materiale;

d) comiterea unei noi abateri disciplinare în decurs de un an de la ultima sancŃiune (recidiva).

2 ț ț ț ț În situa ia constatării existen ei unor circumstan e agravante, sanc iunea se poate majora până la maximul special prevăzut

pentru abaterea respectivă.



3 ț ț ș ț ț În cazul existen ei atât a circumstan elor atenuante, cât i a circumstan elor agravante, sanc iunea aplicată nu va putea fi redusă

până la minimul special prevăzut pentru abaterea respectivă, dar va putea fi majorată până la maximul special prevăzut pentru

abaterea respectivă. 

Articolul 76

Abaterile săvârşite înainte, în timpul sau după terminarea jocului, pe terenul de joc sau în afara acestuia, se sancŃionează astfel:

1. Avertisment pentru:

 a) nerespectarea dispoziŃiilor R O AF cu privire la accesul persoanelor la terenul de joc;

 b) nerespectarea fără motive temeinice a orei de începere a jocului sau a pauzei dintre reprize;

 c) neverificarea înainte de începerea partidei a terenului de joc şi a instalaŃiilor anexe (conform R OAF).

2. ReŃinerea de la delegări:

a) de la 1 – 2 etape pentru:

- netrimiterea raportului de arbitraj organelor competente în termenul prevăzut de regulament (conform RO AF);

- întocmirea cu date greşite sau incomplete a raportului de arbitraj, atunci când fapta nu a produs consecinŃe;

- neanunŃarea în timp util (minim 10 zile) a indisponibilităŃii motivate pentru a se putea lua măsuri de înlocuire la

delegare;

- prezentarea pe teren cu echipament neîngrijit sau neregulamentar pentru conducerea unei partide oficiale;

-  prezentarea cu întârziere la teren, după  ora menŃionată  în raportul de arbitraj  sau comunicată  oficial de

FRF/LPF, fără ca jocul să fi început cu alt arbitru. Se exceptează cazurile de forŃă majoră  dovedite ;

- nerespectarea recomandărilor CCA.

b) de la 2 – 3 etape pentru:

- atitudine necorespunzătoare faŃă de delegaŃii echipelor, antrenori, jucători, arbitri şi observatori;

- neverificarea înainte de începerea jocului, a vizei anuale şi  a vizei medicale a jucătorilor în conformitate cu

prevederileregulamentare;

- tăinuirea întârzierii unuia din arbitrii delegaŃi la joc de către ceilalŃi doi arbitri, fără ca jocul să fi început cu un

alt arbitru;



- trimiterea cu întârziere sau netrimiterea carnetului de legitimare a unui jucător eliminat, la termenul fixat de

regulamentele în vigoare, forului competent. 

c) de la 3 - 4 etape pentru:

- prezentarea cu întârziere la teren, după  ora menŃionată  în raportul de arbitraj sau comunicată  în scris de

FRF/LPF sau prezentarea după începerea jocului, fapt ce a determinat înlocuirea arbitrului în cauză. Se exceptează cazurile

de forŃă majoră dovedite.

d) de la 4 – 8 etape pentru:

- întocmirea greşită sau incompletă a raportului de arbitraj atunci când omisiunea sau greşeala a produs urmări fie

pentru jucători sau echipe, fie pentru faptul că datorită lipsei menŃiunilor sau a datelor incomplete, CC A  sau alte organe de

specialitate, nu au putut lua măsurile cuvenite;

- nesesizarea, în raportul de arbitraj sau în memoriu separat, în maxim 24 de ore de la disputarea partidei, a unor

întâmplări, incidente, etc., care ar putea constitui o abatere de natură să atragă sancŃiuni  disciplinare  pentru  jucători,  echipe,

cluburi,etc.;

- atitudine necorespunzătoare şi lipsită de sinceritate faŃă de organele de conducere competente, cum ar fi

neprezentarea în caz de convocare, pentru a da relaŃii;

- inducerea în eroare a acestor organe prin relatări neconforme cu realitatea;

- ascunderea adevărului sau a altor fapte asemănătoare;

- injurii aduse unui alt arbitru din brigadă;

- injurii aduse unui jucător sau bruscarea acestuia, precum şi a unor persoane oficiale;

- lovirea intenŃionată a unui jucător sau a unor persoane oficiale din conducerea echipelor participante la joc;

- tăinuirea existenŃei unei legături cu oricare dintre echipele participante la joc.

e) pe timp de 6 luni:

- neprezentarea unui arbitru delegat la conducerea jocului;

- tăinuirea neprezentării unui arbitru delegat la joc;

- calomnierea sub orice formă a arbitrilor, a activităŃii F RF, CCA, C J A;

- nerespectarea recomandărilor FIFA/ U E FA/F R F, în legătură cu comportarea la jocurile internaŃionale.

3. Excluderea din arbitraj pentru:

- practicarea unui arbitraj tendenŃios;



- părăsirea, de către unul din arbitri, a terenului de joc, (cu excepŃia cazurilor de forŃă majoră);

- prezentarea la conducerea jocului sub influenŃa băuturilor alcoolice sau în stare de ebrietate;

- încasarea unor sume de bani necuvenite de la cluburi sau a altor valori;

- solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale, în afara drepturilor oficiale, de la cluburi sau de la alte persoane

interesate;

- a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu intenŃie;

- iniŃiază, participă şi instigă la acŃiuni care pot ştirbi prestigiul organelor de conducere ale activităŃii sportive, F RF

sau CCA;

- duce o viaŃă imorală (beŃii repetate, acte huliganice, provocare de scandaluri etc.);

- modificarea documentului justificativ de plată în vederea încasării, în mod intenŃionat, a unor sume de bani necuvenite.

Articolul 77

Greşelile săvârşite în luarea deciziilor în timpul desfăşurării şi conducerii jocului vor fi analizate de comisia de specialitate, care

va propune măsuri în consecinŃă.



CAPITOLUL V

CĂILE DE ATAC

Articolul 78

Hotărârile de sancŃionare a arbitrilor sunt executorii de la data pronunŃării acestora şi numai pentru perioadele competiŃionale.

Articolul 79

Arbitrul sancŃionat disciplinar pentru abateri prevăzute în prezentul Regulament, altele decât cele cu caracter tehnic, poate

introduce apel la CC A şi recurs la Comisia de Recurs a FRF, hotărârea acesteia putând fi atacată la Tribunalul Arbitral al

Sportului de la Lausanne.

Articolul 80

Hotărârile luate de CC A privind retrogradarea sau excluderea din activitatea de arbitraj, cu excepŃia abaterilor disciplinare, pot fi

ș țatacate la Comisia de recurs a CC A (formată din Pre edin ii de onoare)



CAPITOLUL VI

DISPOZIłII FINALE

Articolul 81

Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, CC A colaborează cu F RF în condiŃiile legii.

Articolul 82

CC A şi C J A Ńin următoarele forme de evidenŃă:

a) registru matricol pentru evidenŃierea datelor personale ale arbitrilor şi  a datelor privind evoluŃia lor în legătură  cu

clasificarea, perfecŃionarea şi activitatea practică;

b) fişa de evidenŃă a jocurilor arbitrate şi a calificativelor obŃinute. 

Articolul 83

Arbitrii de fotbal se pot transfera de la o comisie judeŃeană la alta, în mod temporar sau definitiv, cu acordul celor două comisii, pe

baza următoarelor documente:

a) cererea de transfer a arbitrului;

b) actele personale din care să rezulte activitatea sa şi domiciliul.

Articolul 84

Pentru arbitrii din loturile divizionare care se transferă în alte judeŃe, continuarea activităŃii în lotul din care fac parte, se aprobă de

CCA.

Articolul 85

Orice alte probleme în legătură cu activitatea de arbitraj, necuprinse în prezentul Regulament, se vor soluŃiona prin hotărâri ale

CCA.



Articolul 86

ș ț șPrezentul Regulament a fost aprobat de Comitetul Executiv al FRF  în edin a din data de 8 iunie 2009 i intră în vigoare

începând cu data de 1 iulie 2009.


