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INTERPRETARE 

 

1. FIFA - Federaţia Internaţională de Fotbal Asociaţie; 

2. UEFA - Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal; 

3. IFAB - International Football Asociation Board - organismul abilitat să modifice „Legile Jocului”; 

4. FEDERAŢIA sau FRF - Federaţia Română de Fotbal; 

5. LPF - Liga Profesionistă de Fotbal; 

6. CCA - Comisia Centrală a Arbitrilor; 

7. AJF/AMFB - Asociaţia Judeţeană/Municipală de Fotbal - prin această denumire înţelegându-se 

Asociaţiile Judeţene de Fotbal şi Asociaţia de Fotbal a unicipiului Bucureşti; 

8. CJA/CMA - Comisiile Judeţene/Municipală de Arbitri Bucureşti organizate pe lângă Asociaţiile 

Judeţene de Fotbal; 

9. INMS – Institutul Naţional de Medicină Sportivă; 

10. COMITETUL EXECUTIV AL FRF/AJF - organ de conducere executivă al FRF/AJF; 

11. BIROUL EXECUTIV AL CCA/CJA - organ de conducere executivă, între şedinţele CCA/CJA, 

constituit în conformitate cu prezentul Regulament; 

12. OFICIA - oricare conducător, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent, observator, 

preparator, responsabil tehnic, medical sau administrativ din cadrul Federaţiei, Ligilor 

Profesioniste, Asociaţiilor Judeţene şi cluburilor, precum şi oricare altă persoană legată de FRF prin 

statutul şi regulamentele sale; 

13. JUCĂTOR - oricare jucător de fotbal legitimat regulamentar; 

14. ARBITRU - toate categoriile de arbitrii prevăzute în Legile Jocului (arbitru, arbitru asistent, al 

patrulea oficial, arbitru adiţional, cu domiciliul stabil in Romania); 

15. ARBITRU DE FOTBAL ÎN SALĂ - arbitru care oficiază la jocurile organizate în sală; 

16. OBSERVATOR - oficial care evaluează și notează performanță arbitrilor; 

17. REGULAMENT - orice document cu caracter normativ, aprobat de organele FRF sau de orice alt 

organism internațional cu atribuţii în materie şi obligatoriu pentru arbitrajul din România; 

18. ROAF - Regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice; 

19. RODAAF - Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii arbitrilor de fotbal; 

20. SPECIALIST ÎN ARBITRAJ - Persoana care are cel puţin 5 ani experienţă în arbitraj la cel mai 

înalt nivel, ca arbitru, instructor, observator de arbitri, mentor de arbitri 

21. DEPARTAMENT DE ARBITRAJ – Departament organizat în cadrul FRF, conform Convenţiei 

UEFA, cu atribuţii în domeniul arbitrajului 

22. SITE-UL DE INTERNET OFICIAL AL CCA - site-ul de Internet administrat, actualizat, direct sau 

prin departamentul special din cadrul FRF, de CCA, el fiind proprietatea FRF. La data adoptării 

prezentului Regulament, acesta este www.frf-cca.ro. 
23. EXAMEN - ansamblul testărilor fizice şi teoretice, aşa cum sunt reglementate în prezentul 

Regulament. 

 

 

NOTĂ: În prezentul regulament, masculinul, generic utilizat pentru concizie, se aplică şi pentru 

sexul feminin; la fel, singularul poate avea şi sens de plural şi invers. 

 

 

 

 

 

http://www.frf-cca.ro/
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CAPITOLUL I 

 DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Comisia Judeţeană a Arbitrilor Damboviţa (CJA DB) este organismul colectiv executiv şi unicul 

for de organizare, conducere, coordonare, supraveghere şi dezvoltare a activităţii de arbitraj din DB. 

 

Art. 2. Comisia Judeţeană a Arbitrilor Damboviţa este organizată şi funcţionează ca organism de 

specialitate, autorizat să organizeze şi să conducă activitatea arbitrilor din Damboviţa, potrivit 

regulamentelor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile Statutului şi regulamentelor 

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Damboviţa (AJF DB) şi aprobate de către Comitetul Executiv al 

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Damboviţa. 

 

Art. 3. În exercitarea atribuţiilor sale, Comisia Judeţeană a Arbitrilor Damboviţa este total independentă de 

Ligile/Cluburile de fotbal, Guvern. 

 

Art. 4. Organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul activităţii arbitrilor de fotbal din DB se 

realizează de Comisia Judeţeana a Arbitrilor Damboviţa, care este organism de specialitate a 

Asociaţiei Judeţene de Fotbal Damboviţa, in coordonarea Comisiei Centrale a Arbitrilor România 

(CCA). 

 

Art. 5. Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele CJA DB se stabilesc prin prezentul Regulament şi în 

conformitate cu Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Activitatii Arbitrilor de Fotbal 

(RODAAF), regulament in baza caruia isi desfasoara activitatea  Comisia Centrala a Arbitrilor 

România (CCA) 

 

Art. 6. Comisia Judeţeană a Arbitrilor Damboviţa este formata în proporţie de minim 80% din specialişti 

în arbitraj şi până la 20% pot fi specialişti din alte domenii. Mandatul membrilor şi Preşedintelui CJA 

coincide cu cel al Preşedintelui AJF. 

 

Art 7. Supravegherea activităţii CJA DB se află în sarcina Preşedintelui AJF DB. 

 

Art. 8. Sediul Comisiei Judeţene a Arbitrilor DB este în Targoviste , b-dul. Unirii, nr. 1. 

  Marca verbală şi figurativă a CJA Damboviţa este marca AJF Damboviţa. 

 

Art. 9. 1 Discriminarea de orice tip impotriva unei tari, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de 

persoane, avand la baza etnia, sexul, limba, religia, orientarea politica sau orice alt motiv este strict 

interzisa. 

2 Comisia Judeteana a Arbitrilor Damboviţa sanctioneaza orice tip de discriminare, directa sau 

indirecta, conform prevederilor regulamentare FIFA, UEFA, F.R.F., L.P.F. 

 

CAPITOLUL II 

 COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR DAMBOVIŢA - STRUCTURĂ ŞI FUNCŢIONARE 

 

Art. 10. Comisia Judeţeană a Arbitrilor DB este formată dintr-un număr de 7 – 9 membri, respectiv 1 

Preşedinte, 1 – 2 vicepreşedinți şi 4 – 6 membri. Vicepreşedinții si membrii îşi îndeplinesc atribuţiile 

prin delegare de competenţă din partea Preşedintelui. 
 

Art. 11. Aprobarea vicepreşedinților si membrilor CJA DB se face, la propunerea Preşedintelui CJA DB, 

de Comitetul Executiv al AJF DB. Revocarea vicepreşedinților si membrilor CJA DB se face, la 

propunerea Preşedintelui CJA DB, de Comitetul Executiv al AJF DB.  
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 Nu pot face parte din CJA DB persoanele, care au o functie intr-un club de fotbal sau, a căror 

apartenenţă la un club de fotbal a fost de notorietate cu mai puţin de 3 ani înainte de numire.  

  

Art. 12. CJA DB este organizată pe o structură cuprinzând departamente, compartimente si comisii, 

astfel:  
 

• Departamentul Arbitri, in cadrul caruia funcţionează următoarele compartimente: 
 

1. Compartiment Liga 4-a 

2. Compartiment Liga 5-a,  

3. Compartimentul Liga 6-a, juniori, fotbal in sala şi feminin 

4. Compartimentul observari arbitri 
 

• Departamentul Tehnic şi de specialitate, in cadrul caruia funcţionează următoarele 

compartimente: 
 

1. Compartimentul instructori si mentori de arbitri; 

2. Compartimentul marketing-dezvoltare şi IT; 

3. Compartimentul economico-administrativ si secretariat. 
 

• Comisia de Disciplina 

• Comisia de Apel 
 

Art. 13. Întreaga structură şi întreaga organizare a CJA DB se regăsesc în organigrama ce constituie 

Anexa 1 la Regulament şi este aprobată de Comitetul Executiv al AJF DB. 
 

Art. 14. În exercitarea concretă a atribuţiilor sale, in cadrul CJA DB activează voluntari  si colaboratori, 

 În măsura în care consideră util ori necesităţile funcţionale o impun, CJA DB poate decide 

constituirea unor Comisii de specialitate. (ex comisie de examen, de analiză, etc). 
 

Art. 15. Colaboratorii CJA DB îşi exercită atribuţiile în baza unui contract/acord de voluntariat ori a 

oricărei alte forme de colaborare admisă de legislaţie la momentul iniţierii colaborării. Prevederile 

acestuia se completează, în mod obligatoriu, cu prevederile prezentului regulament şi cu cele ale 

regulamentelor, astfel cum sunt ele redactate de FIFA şi UEFA. 

Art. 16. Membrii CJA DB şi colaboratorii săi pot fi observatori de arbitri, instructori zonali de arbitri, 

ofiţeri de dezvoltare sau mentori de arbitri. 
 

Art. 17. CJA DB deţine şi administrează mijloace materiale şi financiare. Anual, ea întocmeşte bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Comisiei, bazat pe cheltuielile existente, proiectele în derulare ori ce urmează a 

fi iniţiate şi proiecţia activităţii din anul următor. Bugetul astfel întocmit se înaintează spre verificare 

Trezorierului AJF DB, pentru a fi inclus în bugetul AJF DB.  
 

Art. 18. CJA DB va propune Comitetului Executiv al AJF DB un barem de arbitraj pentru fiecare dintre 

jocurile disputate (în toate competiţiile organizate de AJF DB), incluzând şi cheltuieli de deplasare, 

care să fie plătite arbitrilor şi observatorilor pentru fiecare joc arbitrat sau observat. 
 

Art. 19. Bugetul anual al CJA DB cuprinde: 

• La capitolul venituri: 

1. Venituri din Bugetul AJF DB; 

2. Venituri provenite din sume destinate finanţării unor programe specifice arbitrajului; 

3. Venituri proprii din cotizaţii, taxe, vize, contribuţii, etc.; 

4. Alte surse. 
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• La capitolul cheltuieli: 

1. Retribuţii pentru instructori, mentori, alţi colaboratori. 

2. Chirie spaţiu, utilităţi (ex. lumină, gaze, telefon, cablu tv, internet, etc.); 

3. Mijloace fixe, obiecte de inventar, birotică; 

4. Cursuri organizate pentru instruirea arbitrilor şi observatorilor, potrivit legii; 

5. Procurare echipament sportiv pentru arbitri, potrivit legii; 
6. Achizitie tipărituri; 

7. Alte servicii strict legate de obiectul de activitate al CJA DB; 

8. Alte cheltuieli 
 

Art. 20. Exerciţiul financiar al comisiei este anual şi este inclus în exerciţiul financiar al AJF DB, ce se 

desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 

decembrie a fiecărui an. 
 

Art. 21. CJA DB îşi exercită autoritatea cu care este investită conform prezentului Regulament prin 

hotărâri. CJA DB poate emite şi recomandări. 
 

Art. 22. Hotărârile CJA DB au caracter obligatoriu pentru toţi arbitrii, instructorii, mentorii, personalul 

colaborator şi pentru orice altă persoană/structură, care, conform activităţii sau regulamentului, este 

subordonată CJA DB ori sub autoritatea acesteia. 
 

Art. 23. Recomandările CJA DB au caracter informativ şi de sprijin în desfăşurarea activităţii de arbitraj 

din România. 
 

Art. 24. Structura de conducere a CJA DB este următoarea: 
 

1. 1 Preşedinte 

2. 1 – 2 Vicepreşedinți 

3. 4 – 6 Membri 
 

 În cadrul CJA DB funcţionează un Birou Executiv, organizat conform prevederilor art. 41 – 45.  
 

Art. 25. CJA DB se întruneşte în şedinţe lunar sau de oricâte ori este nevoie. 
 

Art. 26. Convocarea CJA DB se face de Preşedinte ori, în lipsa acestuia, de un Vicepreşedinte. În cazuri 

extraordinare, şedinţele CJA DB pot fi convocate de majoritatea membrilor CJA DB. Convocarea 

CJA DB se poate face şi în cadrul unei şedinţe, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, 

caz în care în cadrul aceleiaşi şedinţe se poate stabili şi ordinea de zi pentru ședința următoare. 
 

Art. 27. Convocatorul pentru şedinţele CJA DB trebuie să cuprindă data, ora, locul unde va avea loc 

şedinţa, precum şi ordinea de zi, iar în măsura în care sunt necesare vor fi ataşate şi materialele care se 

dezbat pentru şedinţa respectivă. Acestea se vor înainta odată cu convocatorul, în termen de minim 3 

zile lucrătoare înainte de data de desfăşurare a şedinţei. 
 

Art. 28. Şedinţele CJA DB sunt prezidate de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul dintre Vicepreşedinți 

desemnat de Președinte în acest sens. 
 

Art. 29. Ordinea de zi se poate completa la solicitarea unui membru al CJA DB cu acordul majorităţii 

membrilor prezenţi. Preşedintele va supune la vot propunerea de completare şi se va exprima votul 

pentru fiecare propunere în parte, urmând ca şedinta să se desfăşoare conform acestei decizii. 
 

Art. 30. Şedinţele nu sunt publice. La şedinţele comisiei pot fi invitaţi: arbitri, observatori de arbitri, 

Preşedintele AJF DB, Secretarul General al AJF DB, Presedinte/Vicepresedinti sau membri ai CCA, 

specialişti în diverse domenii.  
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Art. 31. Toate şedinţele CJA DB, cuprinzând problemele dezbătute, hotărârile adoptate şi poziţia fiecărui 

membru, se consemnează prin proces-verbal al şedinţei, care poate fi înregistrată audio şi/sau video. 

Procesul-verbal şi hotărârile se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă. 

 În caz de conflict între forma scrisă şi cea înregistrată a procesului-verbal sau a hotărârilor prevalează 

cea din urmă. 
 

Art. 32. La toate şedinţele CJA DB va participa Secretarul CJA DB, care are atribuţii în sensul art. 53 
 

Art. 33. Comisia este statutar constituită în prezenţa majorității membrilor săi. 
 

Art. 34. Hotărârile CJA DB se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi. În caz de 

egalitate, votul Preşedintelui CJA DB este decisiv. 
 

Art. 35. Fiecare membru al CJA DB are dreptul la un singur vot. 
 

Art. 36. Votul prin corespondenţă, împuternicire sau orice alte mijloace nu este permis. 
 

Art. 37. În general, procedura de vot este deschisă. Prin excepţie, CJA DB poate decide, la propunerea 

unui membru validată prin vot conform prevederilor art. 35, ca votul să fie secret pentru anumite 

probleme sau pentru toate problemele aflate pe ordinea de zi a unei şedinţe. 
 

Art. 38. Hotărârile CJA DB vor fi publicate pe site-ul oficial al AJF DB, cu excepţia hotărârilor având 

caracter confidenţial. Caracterul public / confidenţial al hotărârilor este stabilit de către CJA DB. 
 

Art. 39. Hotărârile CJA DB intră în vigoare la data adoptării sau la termenele stabilite de aceasta, 

conform menţiunilor cuprinse în hotărâre, cu excepţia hotărârilor care necesită aprobarea în Comitetul 

Executiv al AJF DB. 
 

BIROUL EXECUTIV AL CJA DB 

Art. 40. Biroul Executiv al CJA DB este organul executiv abilitat să adopte hotărâri în numele şi pentru 

CJA DB, în cazuri urgente, atunci când CJA DB nu se poate întruni. 

Art. 41. Biroul Executiv al CJA DB poate dispune asupra tuturor chestiunilor aflate în atribuţiile CJA 

DB, mai puţin cu privire la cele prevăzute la art. 55, punctele 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16. 

Art. 42. Biroul Executiv al CJA DB are trei membri si poate fi format, fie din Preşedinte și cei doi 

Vicepreședinți, fie din  Preşedinte, un Vicepreședinte si un membru al CJA DB, propus de Presedinte 

si validat de CJA DB. Niciunul dintre membrii Biroului Executiv al CJA DB nu poate delega dreptul 

de participare/vot la şedinţele Biroului Executiv. 

Art. 43. Şedinţele Biroului Executiv al CJA DB se convoacă de Preşedinte cu indicarea motivului şi a 

ordinii de zi, ori de câte ori este necesar. 

Art. 44. Hotărârile Biroului Executiv al CJA DB se adoptă cu votul a cel puţin 2 (doi) membri. Hotărârile 

pot fi adoptate prin consultare telefonică, ocazie cu care se întocmeşte o notă telefonică. 

Art. 45. Deciziile Biroului Executiv al CJA DB întră în vigoare imediat. Toate deciziile adoptate de către 

Biroul Executiv al CJA DB trebuie aprobate de plenul CJA DB, la prima şedinţă a acestuia din urmă. 
 

 

PREŞEDINTE 

Art. 46. Preşedintele CJA DB este numit de Preşedintele AJF DB, cu aprobarea Comitetului Executiv al 

AJF DB. Mandatul preşedintelui CJA DB este egal cu mandatul preşedintelui AJF DB. 
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Art. 47. Poate ocupa această funcţie orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii: 

1. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

2. Starea de sănătate să îi permită asumarea obligaţiilor conform prezentului Regulament; 

3. În decursul activităţii sportive nu fi fost sancţionat (retrogradat/exclus) pe linie sportivă; 

4. Să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă, respectiv studii superioare de 

lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă; 

5. Să demonstreze că nu a suferit condamnări penale definitive privative de  libertate,  indiferent de 

modalitatea de executare a pedepsei; 

6. Cunoasterea unei limbi straine de nivel mediu constituie un avantaj; 

7. Să nu desfăşoare activităţi politice şi să nu fie membru al unui partid politic; 

8. Pe întreaga durată a mandatului, precum şi cu minim 3 ani anterior, să nu fi fost de notorietate 

apartenenţa sa la un club de fotbal. 

VICEPREŞEDINTI 

Art. 48. CJA DB are în componenţa unul sau doi Vicepreşedinți, numiți de către Președintele CJA DB. 

Art. 49. Funcţia de Vicepreşedinte poate fi cumulată cu alte atribuţii/funcţii din cadrul CJA DB. 

Art. 50. Vicepreşedinţii CJA DB sprijină Preşedintele CJA DB în cadrul exercitării atribuţiilor sale, în 

baza prerogativelor acordate de catre acesta. 

Art. 51. În lipsa Preşedintelui CJA DB, acesta va desemna unul dintre vicepreședinții CJA DB care să-i 

exercite atribuţiile pe perioada absenţei. 

SECRETARUL CJA DB 

Art. 52. Secretarul CJA DB este numit de Preşedintele CJA DB şi conduce compartimentul economico-

administrativ si secretariat.  

Art. 53. Secretarul CJA DB asigura si este responsabil de redactarea procesului-verbal al şedinţelor CJA 

DB. Ulterior redactării, PV va fi comunicat tuturor membrilor CJA DB prin e-mail. Obiecţiile vor fi 

transmise în termen de 3 zile de la comunicare, in caz contrar PV se va considera validat.  

Art. 54.  

1. Toate procesele-verbale ale şedinţelor CJA DB, împreună cu hotărârile CJA DB adoptate pe parcursul 

unui sezon competiţional, se arhivează. 

2. În măsura în care şedinţele sunt înregistrate, acestea se arhivează. 

3. Fiecare membru al CJA DB poate solicita consultarea înregistrărilor audio în baza unei cereri scrise. 
 

CAPITOLUL III 

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI 

Art. 55. Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale CJA DB sunt: 

1. Să elaboreze şi să prezinte spre aprobare Comitetului Executiv al AJF DB, Regulamentul de 

Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor de Fotbal din Dâmboviţa; 

2. Să clasifice arbitrii în cadrul loturilor, în baza analizelor întocmite de compartimentele de specialitate 

cu ocazia jocurilor arbitrate, şi să aprobe includerea acestora în loturi cf. art. 71 alin 2-6; 

3. Să stabileasca lista candidaţilor Arbitri si Arbitri Asistenti, eligibili pentru promovarea in categoriile 
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superioare si sa organizeze examene de promovare corespunzător prevederilor prezentului 

regulament; 

4. Să stabileasca lista candidaţilor Arbitri si Arbitri Asistenti, eligibili pentru promovarea in esaloanele 

superioare corespunzător cerințelor CCA, să o prezinte spre aprobare Președintelui AJF DB și spre 

informare Comitetului Executiv al AJF DB; 

5. Să respecte metodele standard de arbitraj stabilite de CCA, pentru a asigura o aplicare uniformă a 

Legilor Jocului; 

6. Să utilizeze criterii uniforme de notare a arbitrilor, aşa cum sunt stabilite de CCA; 

7. Să elaboreze strategia activităţii de arbitraj din Dâmboviţa şi să asigure implementarea acesteia; 

8. Să organizeze, coordoneze şi controleze întreaga activitate a arbitrilor de fotbal din Dâmboviţa; 

9. Să aprobe programul de activitate al CJA DB pentru fiecare sezon competiţional; 

10. Să aprobe programul anual al cursurilor de formare şi perfecţionare a arbitrilor, precum şi tematicile şi 

conţinutul acestor cursuri; 

11. Să asigure delegarea arbitrilor prin compartimentele de specialitate, pentru toate competiţiile oficiale 

sau amicale organizate de AJF DB. Motivele pentru delegarea/nedelegarea arbitrilor sunt 

confidenţiale; 

12. Să delege, prin compartimentele de specialitate, arbitrii care să oficieze la jocuri de o categorie 

imediat superioară celei din care fac parte; 

13. Să evalueze prestaţiile arbitrilor delegaţi pe baza rapoartelor observatorilor şi a analizei făcute  de 

compartimentele de specialitate şi să întocmească periodic situaţii privind aprecierea activităţii 

desfăşurate de arbitri; 

14. Înaintea începerii fiecărui campionat, CJA DB stabilește numărul de arbitri pentru fiecare lot, ţinând 

cont de necesităţi şi de structura campionatelor judetene ale sezonului compețional următor; 

15. CJA DB îşi rezervă dreptul, să retrogradeze pentru prestaţii necorespunzătoare, ori să excludă din 

activitatea de arbitraj, oricare arbitru, dacă acesta săvârşeşte acte grave de indisciplină, cu respectarea 

prevederilor din prezentul regulament; 

16. Să aprobe listele nominale cu arbitri Lot Liga 4 si Lot Judetean, pentru fiecare ediţie a campionatelor 

judetene, înainte de începerea acestora și să le prezinte spre informare președintelui AJF și 

Comitetului Executiv; 

17. Să propună spre aprobare Comitetului Executiv al AJF DB, cuantumul anual al taxelor, cotizaţiilor şi 

vizelor pentru arbitri; 

18. Prin instanţele jurisdicţionale de fond şi de recurs, să aplice sancţiuni arbitrilor care au săvârşit abateri 

disciplinare; 

19. Să aprobe premierea sau recompensarea arbitrilor care au avut prestaţii deosebite; 

20. Să asigure contactul cu CCA, precum şi cu Comisiile Judetene de Arbitri din alte judete; 

21. Să colaboreze cu CCA si alte CJA, asigurând legătura funcţională cu acestea, cu scopul aplicării unei 

concepţii unitare în domeniul arbitrajului; 

22. Să asigure distribuirea „Legilor Jocului”, circularelor  sau  altor documente transmise de CCA; 
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23. Să prezinte raport de activitate în faţa Comitetului Executiv al AJF DB. 
 

Art. 56. Preşedintele CJA DB are următoarele atribuţii: 

1. Propune spre aprobare Comitetului Executiv al AJF DB, componenţa nominală a CJA DB; 

2. Numeşte conducătorii de departamente, compartimente si comisii; supervizeaza si coordoneaza 

activitatea acestora; 

3. Convoacă şi prezidează şedinţele CJA DB şi ale Biroului Executiv al CJA DB; 

4. Votează în cadrul acestor şedinţe şi, în caz de egalitate, votul său este decisiv; 

5. Reprezintă CJA DB în cadrul şedinţelor Comitetului Executiv al AJF DB, precum şi în faţa oricăror 

alte foruri interne/internaționale; 

6. Verifică modul în care se respectă regulamentele aprobate privind activitatea arbitrilor, statutele, 

regulamentele şi hotărârile FRF/CCA/AJF DB, cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

7. Răspunde de exactitatea şi legalitatea documentelor întocmite de CJA alături de cei care le-au 

întocmit; 

8. În absenţa sa poate fi înlocuit de un vicepreşedinte desemnat în acest sens; 

9. Organizează, coordonează şi răspunde de îndeplinirea programului anual de activitate al CJA DB; 

10. Încheie orice acte juridice în legătură cu activitatea CJA DB,  

11. Conduce, organizează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă şi  de gestiune a  CJA DB în 

cadrul bugetului aprobat al CJA DB; 

12. Aprobă angajarea şi efectuarea cheltuielilor în cadrul bugetului aprobat al CJA, sub controlul AJF DB; 

13. Răspunde în faţa Preşedintelui AJF DB sau a persoanei desemnate de acesta de îndeplinirea atribuţiilor 

şi responsabilităţilor prevăzute în cuprinsul Statutului şi regulamentelor AJF DB; 

14. Supervizează, coordonează activitatea de delegare a arbitrilor; 

15. Supervizează şi coordonează activitatea de pregătire si perfectionare continuă a arbitrilor; 
 

Art. 57. Departamentul arbitri are următoarele atribuţii: 
 

1. Ţine evidenţa tuturor arbitrilor din loturile Liga 4, Lot Judetean, Lot Stagiari 

2. Aprobă eventualele indisponibilităţi solicitate de arbitri si arbitri asistenti 

3. Intocmeşte şi propune, spre aprobarea CJA DB, criteriile pentru delegarea arbitrilor la jocurile oficiale 

judetene din cadrul Ligii a 4-a, Liga 5-a, Liga 6-a, juniori, fotbal in sala si feminin 

4. La sfârşitul fiecărui sezon, întocmeşte ierarhizarea valorică a arbitrilor si arbitrilor asistenti, conform  

criteriilor stabilite de CJA DB înainte de începerea campionatului; 

5. Pentru fiecare sezon competiţional, în funcţie de necesităţi, ca urmare a structurii şi formei 

campionatelor judeţene, propune spre aprobarea CJA DB numărul şi componenţa nominala a loturilor 

de arbitri Lot Liga 4 si  Lot Judetean,  

6. Prezintă CJA DB propuneri de nominalizare a arbitrilor în vederea promovării/încadrării în Lot Liga 4 

conform  criteriilor stabilite de CJA DB 

7. Prezintă CJA DB propuneri de nominalizare a arbitrilor eligibili pentru promovarea in esaloanele 

superioare corespunzător cerințelor CCA.   
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Art. 58. Compartimentul Liga 4, are următoarele atribuţii: 

1. Asigură delegarea arbitrilor la jocurile programate în campionatul Ligii a 4-a  şi la jocurile Cupei 

României, fazele de la momentul în care intră în competiţie echipele de Liga a 4-a; 

2. Ţine evidenţa delegării arbitrilor la jocurile din Liga a 4-a. 
 

Art. 59. Compartimentul Liga 5-a, are următoarele atribuţii: 

1. Asigură delegarea arbitrilor la jocurile programate în campionatul Ligii a 5-a şi Cupa României, 

fazele pana la momentul în care intră în competiţie echipele de Liga a 4-a 

2. Ţine evidenţa delegării arbitrilor la jocurile din  campionatul  Ligii a 5-a 
 

Art. 60. Compartimentul Liga 6-a, juniori, fotbal in sala si feminin, are următoarele atribuţii: 

1. Asigură delegarea arbitrilor la jocurile programate în campionatul Ligii a 6-a,  precum şi la 

competiţiile de juniori, fotbal in sala şi competiţiile de fotbal feminin; 

2. Ţine evidenţa delegării arbitrilor la jocurile din campionatul Ligii a 6-a. 
 

Art. 61. Compartimentul Observari si Supervizari, are următoarele atribuţii: 

1. După fiecare etapă, analizează rapoartele de observare, rapoartele de supervizare, imagini video 

precum şi alte eventuale documente sau probe. 

2. Evaluează prestaţiile arbitrilor si arbitrilor asistenti pe baza rapoartelor de observare, de supervizare şi 

a imaginilor video. 

3. Sesizează Comisia de Disciplină atunci când exista indicii că au fost săvârşite abateri disciplinare şi 

pune la dispoziţia acesteia toate documentele de care dispune în legătură cu respectiva cauză. 

 

Art. 62. Departamentul tehnic, are următoarele atribuții: 

1. Organizează cursuri de formare pentru arbitri; stabileşte lectorii, elaborează instrucţiuni, metodologii 

şi tematici pentru organizarea şi desfăşurarea acestora; 

2. Organizează periodic cursuri de perfecţionare a arbitrilor din Lot Liga 4, Lot Judetean si Lot Stagiari; 

stabileşte lectorii, elaborează şi difuzează instrucţiuni, metodologii, regulamente şi tematici pentru 

organizarea şi desfăşurarea acestora. 

3. Întocmeşte materialele necesare pentru organizarea periodică a testărilor teoretice a arbitrilor, pe loturi 

– Lot Liga 4, Lot Judetean, inclusiv pentru concursurile de promovare. 

4. Asigură testarea fizică periodică a Arbitrilor, pe loturi – Lot Liga 4, Lot Judetean; 

Art. 63. Compartimentul Instructori şi Mentori de arbitri, are următoarele atribuţii: 

1. Acordă asistenţă tehnică în activitatea de formare şi perfecţionare a arbitrilor, pe plan judeţean. 

2. În cadrul sedintelor tehnice prelucreaza „Legile Jocului”,  „Buletinul Tehnic – Arbitrul” şi alte 

materiale tehnice, în vederea întelegerii uniforme si aplicării întocmai a acestora 

3. Selectează clipuri pentru materiale didactice destinate pregătirii Arbitrilor; 
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Art. 64. Compartimentul economico-administrativ si secretariat, are următoarele atribuţii: 

1. Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al CJA DB pentru fiecare an calendaristic; 

2. Asigură încasarea cotizaţiilor şi taxelor stabilite pentru arbitri si arbitri asistenti; 

3. Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor (veniturilor si a cheltuielilor) CJA DB; 

4. Efectuează operaţiuni financiare potrivit normelor legale; 

5. Execută activităţi administrative legate de necesităţile Comisiei; 

6. Primeşte, redactează, transmite, ţine evidenţa şi arhivează corespondenţa internă  şi  externa adresată 

comisiei; 

7. Verifică existența adeverințelor medicale pentru arbitrii care susțin testarea fizică; 

8. Solicită efectuarea controlului medical al arbitrilor din Lot Liga 4, Lot Judetean, Lot Stagiari (la 

centrele de medicină sportivă), conform programului stabilit; 
 

Art. 65. Compartimentul marketing – dezvoltare si IT are următoarele atribuții: 

1. Organizează conferinţele de presă ale CJA DB; 

2. Atrage sponsori pentru activitatea curentă a CJA DB şi pentru activitatea de arbitraj; 

3. Promovează imaginea CJA DB şi a arbitrilor pe plan intern; 

4. Analizează publicaţiile de specialitate, selectează problemele de interes pentru CJA DB cu privire la 

dezvoltarea activităţii de arbitraj; 

5. Asigura din punct de vedere IT, digitalizarea activitatii CJA DB prin: 

✓ Achizitie, configurare, mentenanta echipamente/programe/aplicatii IT necesare  

✓ Inregistrare si stocare digitala adrese, documente, evidente, etc. operate de CJA DB 

✓ Faciliteaza accesul persoanelor autorizate la cursuri/evenimente organizate on-line 

✓ Administreaza in mediul on-line imaginea CJA DB 

6. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de CJA DB. 

CAPITOLUL IV ARBITRUL 

 OBŢINEREA CALITĂŢII DE ARBITRU DE FOTBAL 
 

Art. 66. Arbitrul de fotbal este acea persoană care are aptitudinile şi calificările  necesare în vederea 

conducerii jocurilor de fotbal. 

Art. 67. Până la împlinirea vârstei de 16 ani, pot activa sub denumirea de „viitori arbitri” şi pot oficia 

meciuri de copii, juniori etc. Poate deveni arbitru de fotbal orice cetăţean român, precum şi orice 

cetăţean străin cu domiciliul legal stabilit în România, care are vârsta minimă de 16 ani, a absolvit un 

curs de arbitri de fotbal şi nu a suferit condamnări penale. 

Art. 68. CJA DB va comunica în scris Comisiei Centrale a Arbitrilor data fixată pentru începerea 

cursurilor de formare/calificare şi numărul participanţilor. 

Art. 69. Condiţiile pentru înscrierea la şcolile de arbitri, modul de funcţionare, desfăşurarea şi programa 

analitică pentru pregătirea unitară a cursanţilor se stabilesc de către CCA printr-un regulament cadru, 

conform instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea cursurilor în vederea formării „viitorilor 

arbitri” şi a arbitrilor de fotbal, anexate prezentului Regulament. 
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Art. 70. Odată cu obţinerea calităţii de „viitor arbitru” şi arbitru, CJA DB eliberează 

carnetul, ecusonul şi insigna de arbitru. Comisia Centrală a Arbitrilor eliberează ecusonul şi insigna 

de arbitru pentru arbitrii din Liga 1, Liga 2, Liga 3, futsal/fotbal pe plajă. 

 

CLASIFICAREA ARBITRILOR 

Art. 71. Arbitrii de fotbal se clasifică în următoarele categorii şi loturi: 

1. Arbitri lot judeţean; 

1. Arbitri stagiari; 

2. Arbitri de categoria a-II-a; 

3. Arbitri de categoria I; 

2. Arbitri lot national Liga 3; 

3. Arbitri lot national Liga 2; 

4. Arbitri lot national Liga 1; 

5. Arbitri lot F.I.F.A. ; 

6. Arbitri lot Fotbal in sala /Fotbal pe plajă. 

Art. 72. 1. Pentru jocurile din competiţiile organizate de AJF Dambovita, CJA DB asigură loturi 

judeţene de arbitri pe nivele, astfel: 

1.  Lotul de arbitri stagiari, format din arbitri care au absolvit cursul de formare/şcoala  de arbitri, 

care au dreptul să arbitreze în competiţiile de copii şi juniori; 

2. Lotul de arbitri judeţeni format din arbitri care au nivel de  clasificare Categoria I-a şi a II-a, şi 

care au dreptul să arbitreze până la nivelul Ligii 4. 

3. Lotul de arbitri pentru Liga 4-a 

Art. 73. Pentru jocurile din competiţiile organizate de FRF şi LPF, CJA Dambovita asigură arbitri in cadrul 

loturilor nationale Liga 3, Liga 2, Liga 1, coordonate de CCA 

Art. 74. A. Pentru a conduce jocurile de fotbal, indiferent de categorie, arbitrii sunt obligaţi să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

1. Să fie declaraţi apţi la controlul medical; 

2. Să promoveze probele şi normele de control privind pregătirea fizică; 

3. Să promoveze testele teoretice. 
 

 B. Pentru arbitrii din loturile judetene, probele si normele de control privind pregatirea fizica, 

nota minima de promovarea testelor teoretice si periodicitatea testelor, sunt stabilite de CJA DB astfel: 

1.  Teste fizice: 

 

 

 

 

 

 

2. Teste teoretice, nota minima 7; 

3. Periodicitate – semestrial; 

4. Arbitrii de Liga 4-a care nu promoveaza testele fizice si/sau teoretice, vor fi retinuti de la 

delegari la Liga 4-a pana la o noua testare, organizata dupa minim 30 de zile; 

Lot 
Cooper Viteza 

12 minute doua probe de 40 metri 

Liga 4-a 
baieti 2700 m max 6,2 sec 

fete 2400 m max 6,8 sec 

Judetean 
baieti 2500 m max 6,2 sec 

fete 2200 m max 6,8 sec 
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5. Arbitrii care nu au promovat testele fizice nu pot arbitra la nici un nivel; 

6. Arbitrii care nu au promovat testul teoretic pot fi delegati doar la juniori; 

7. Arbitrii care nu s-au prezentat la testarile fizice si teoretice de doua ori consecutiv, sau care la 

retestare (de doua ori consecutiv), nu au reusit sa promoveze probele fizice si/sau teoretice, vor 

fi retrogradati in lotul imediat inferior; 

8. Reincadrarea in loturile judetene de arbitri se va face cu respectarea prevederilor prezentului 

regulament si numai in limita locurilor vacante; 
 

 C. Pentru arbitrii din loturile nationale, probele si normele de control privind pregatirea fizica, 

respectiv nota minima de promovare a testelor teoretice, sunt stabilite de CCA. 

Art. 75. Limita de vârstă a arbitrilor pentru menţinerea în loturile naţionale şi judeţene este: 

1. Arbitrii din lotul naţional Liga 1 – 45 de ani; 

2. Arbitrii din lotul naţional Liga 2 – 40 de ani; 

3. Arbitrii din lotul naţional Liga 3 – 35 de ani; 

4. Arbitrii din lotul naţional de Fotbal în Sală – 45 de ani; 

5. Arbitrii din loturile judeţene Dambovita – fara limita de varsta; 

In functie de necesarul de arbitri la nivelul judetului si numai cu aprobarea Comisiei Judetene de Arbitri 

Dambovita, arbitrii care depasesc varsta de 45 de ani isi pot continua activitatea de arbitru pe plan 

judetean, cu conditia de a promova testele fizice si teoretice. 

Art. 76. La împlinirea vârstei limită, arbitrii naţionali pot activa pe plan judeţean . 

PROMOVAREA ARBITRILOR 

Art. 77. Arbitri pot promova : 

1. Într-o CATEGORIE superioară 

1. din arbitru stagiar în arbitru categoria a II-a ; 

2. din categoria a-II-a în categoria I ; 

2. Într-un LOT superior 

1. din lotul Liga 4 (care au categoria I) în lotul Liga 3; 

2. din lotul Liga 3 în lotul Liga 2; 

3. din lotul Liga 2 în lotul Liga 1; 

4. din lotul Liga 1 în lotul FIFA; 
 

PROMOVAREA ÎN CADRUL CATEGORIILOR 

 

Art. 78. Promovarea arbitrilor într-o categorie superioară se face pe bază de examen, astfel: 
 

1. Arbitru stagiar - după absolvirea cursului şi promovarea examenului; 

2. Arbitru categ. II – examen teoretic scris şi probe practice (jocuri arbitrate şi note obţinute); 

3. Arbitru categ. I – examen teoretic scris şi probe practice (jocuri arbitrate şi note obţinute). 
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Art. 79. Dosarul pentru participarea la examenul de promovare, cuprinde: 

1. Cerere de înscriere; 

2. Fişă tip cu datele personale (după modelul elaborat de Comisia Centrală a Arbitrilor); 

3. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, avizată de 

preşedintele CJA DB; 

4. Certificat de cazier judiciar; 

5. Avizul medical, din care să rezulte că este apt pentru arbitraj, eliberat de cabinetul medico 

sportiv judeţean; 

Art. 80. Examenele teoretice pentru categoria stagiar, categoria a II-a şi categoria I se organizează de 
CJA DB şi constau dintr-o probă scrisă. Subiectele vor fi stabilitate de CJA DB. 

Art. 81. Membrii comisiei de examinare pentru arbitrii stagiari, arbitrii de categoria a II-a şi arbitrii de 

categoria I sunt numiţi de CJA DB. 

Art. 82. Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de candidaţi la examenul de promovare categoria II-a sunt: 

1. Să aibă cel puţin 6 luni vechime ca arbitru stagiar; 

2. Să fi condus cel puţin 12 jocuri oficiale, ca arbitru; 

3. Să fi participat la şedinţele de pregătire şi la şedinţele organizate de CJA DB; 

4. Să nu fi suferit sancţiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competiţional; 

Art. 83. Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de candidaţi la examenul de promovare categoria I-a sunt: 

1. Să aibă un stagiu de cel puţin 18 luni în categoria a II-a.  

2. Să fi condus ca arbitru sau  arbitru asistent cel puţin 15 jocuri oficiale de categoria a II-a; 

3. Să fi participat cu regularitate la şedinţele organizate de CJA DB; 

4. Să nu fi suferit sancţiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni; 

Art. 84. Nota minimă pentru promovarea într-o categorie superioară este 7. 

Art. 85. Deciziile prin care se confirmă promovarea ca arbitru stagiar, arbitru categoria II-a şi arbitru 

categoria I-a se emit de CJA Dambovita. Deciziile şi lista cu arbitrii promovaţi se transmit la CCA. 

Art. 86. Arbitrilor promovati intr-o categorie superioara li se va face mentiunea de promovare in carnetul 

de arbitru. 

 

PROMOVAREA ÎN CADRUL LOTURILOR JUDETENE 

Art. 87. Promovarea in Lot Liga 4-a 

1. Ocuparea locurilor vacante in lotul Ligii a 4-a se face prin concurs organizat anual de Comisia 

Judeteana a Arbitrilor Dambovita; 

2. CJA Dambovita va comunica in timp util (minim 45 zile inainte), data organizarii concursului; 

3. Ocuparea locurilor vacante in lotul Ligii a 4-a se poate face si fara concurs, pentru arbitrii tineri 

care dovedesc calitati deosebite in practica de arbitraj si obtin rezultate deosebite la testarile 

fizice si teoretice. 

4. Propunerile de promovare fara concurs se pot face pe tot parcursul anului de catre 

departamentele sau compartimentele comisiei si se aproba de catre CJA Dambovita; 

Art. 88. Arbitrii candidati la concursul de promovare pentru Lot Liga 4-a trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii: 
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1. Sa aiba cel putin categoria II-a de clasificare; 

2. Sa fi arbitrat cel putin 10 jocuri oficiale la nivelul Ligii  judetene; 

3. Sa aiba o medie a notelor la jocurile observate de minimum 7 in ultimul an competitional, pana 

la data sustinerii examenului; 

4. Sa aiba varsta minima de 16 ani si sa nu depaseasca varsta de 35 de ani in anul in care se 

organizeaza concursul; 

5. Sa nu fi fost suspendat in ultimul an competitional, pana la data sustinerii examenului, pentru 

abateri prevazute in prezentul regulament; 

6. Sa nu fi suferit o condamnare penala. 

Art. 89. Concursul de promovare in Lot Liga 4-a (arbitri si arbitri asistenti) consta din trei probe 

succesive: 

1. Examen medical (eliminatoriu); 

2. Test de pregatire fizica, conform criteriilor de evaluare a pregatirii fizice stabilite de CJA DB. 

Se aduna notele obtinute la fiecare proba si se imparte la numarul de probe. Rezultatul 

constituie nota pentru testul de pregatire fizica. Nerealizarea baremului la una din probe, 

atrage eliminarea respectivului candidat din concurs; 

3. Test teoretic, constand din 20 de intrebari din ,, Legile Jocului”, “Regulamentul de organizare 

a activitatii fotbalistice” si “Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii arbitrilor 

de fotbal”. Se aduna notele obtinute la fiecare intrebare, iar suma se imparte la 20. Rezultatul 

obtinut constituie nota pentru testul teoretic. Obtinerea unei note mai mica de 7 atrage 

eliminarea respectivului candidat din concurs. 

➢ Media de admitere este data de media aritmetica a notelor obtinute la testarea fizica si la testarea 

teoretica.  

Art. 90. Ocuparea locurilor vacante in Lot Liga 4-a in urma concursurilor de promovare se va face in 

ordinea descrescatoare a mediilor obtinute de arbitrii candidati. In situatia in care unul sau mai multi 

candidati au obtinut aceeasi medie cu ultimul arbitru declarat reusit, CJA DB va suplimenta numarul 

de locuri in mod corespunzätor. 

Art. 91. Locurile stabilite pentru fiecare lot judetean se pot vacanta prin: 

1. Incetarea activitatii pentru limita de varsta; 

2. Retrogradarea din loturile judetene urmare prestarii unor arbitraje necorespunzatoare; 

3. Alte motive. 

Art. 92. Arbitrii retrogradati din lot Liga 4-a pentru arbitraje necorespunzatoare, se pot prezenta la 

concursurile de promovare numai dupa trecerea a minim 12 luni, daca intrunesc conditiile necesare 

potrivit prevederilor prezentului regulament. 

 

PROMOVAREA ÎN CADRUL LOTURILOR NATIONALE 

Art. 93. Organizarea concursurilor pentru ocuparea locurilor in loturile nationale Liga 1, Liga 2 şi Liga 3 

se face de către CCA, in conformitate cu prevederile RODAAF. 

Art.94. CCA va informa, cu minim 30 zile înainte, C.J.A./C.M.A. cu privire la data organizării 

concursurilor. 

Art. 95. CCA poate organiza cursuri intensive pentru perfectionarea si promovarea unor arbitri si arbitri 

asistenti cu calitati si rezultate deosebite. 
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DELEGAREA ARBITRILOR 
 

Art. 96. Delegarea arbitrilor este o parte fundamentală a dezvoltării arbitrajului şi trebuie să fie făcută de 

către CJA Dambovita, prin compartimentele de specialitate. 

Art. 97. Delegarea arbitrilor la jocurile oficiale, se va face în funcţie de valoarea şi forma de moment a 

acestora, cu respectarea criteriilor de delegare, aprobate de CJA DB. 

CJA DB va delega arbitri la competiţiile organizate de AJF Dambovita sau la solicitarea altor Asociaţii 

Judetene de Fotbal. 

CJA DB va delega arbitri la jocuri amicale, la solicitarea cluburilor. 

Art. 98. 1. Arbitrii care nu promovează testele fizice şi/sau teoretice vor fi reţinuţi de la delegări până 

promovează o nouă testare, organizata după minimum 30 de zile; 

2. Arbitri care nu plătesc viza anuală până la data de 01 martie a anului în curs  nu vor  mai fi 

delegaţi la niciun nivel, până când vor achita valoarea vizei. 

 

RETROGRADAREA ARBITRILOR 
 

Art. 99. Retrogradarea arbitrilor se va face în următoarele situaţii: 

1. În baza clasamentelor întocmite de compartimentele de specialitate şi aprobate de CJA DB, la sfârşitul 

unui sezon competiţional; 

2.  Dacă au fost notaţi sub nota 7 la două testări teoretice consecutive sau în decurs de  12 luni 

calendaristice de la prima notare sub nota 7; 

3.  Dacă nu promovează testele fizice programate de două ori consecutiv sau în decurs  de 12 luni 

calendaristice de la prima testare nepromovata; 

4. Dacă un arbitru nu se prezintă la 2 testări succesive (testare  fizică şi  teoretică), absentând nemotivat; 

5. Dacă nu se prezintă la următoarea programare pentru a susţine probele fizice şi teoretice după ce nu le-a 

promovat iniţial, cu excepţia arbitrilor care au suferit accidentări grave, probate cu documente 

medicale, sau din alte motive bine întemeiate, cu aprobarea CJA DB. Anunţul imposibilităţii de a 

participa la susţinerea probelor fizice şi teoretice se face, cel mai târziu, la data organizării acestora şi 

probate cu documente justificative în maxim 7 zile de la indisponibilitate; 

6.   Dacă au fost notaţi de către observatori cu note mai mici de 7.7 (inclusiv) de minim  4 ori în decurs de 

12 luni de la prima notare mai mica (inclusiv) de 7.7; 

7. Au lipsit din activitatea de arbitraj pe o perioadă mai mare de 12 luni; 

8. Au lipsit motivat medical mai mult de 18 luni, cu excepţia persoanelor aflate în concediu pre sau post 

natal. 

Art. 100. Arbitrii care la retestare nu promovează probele fizice şi/sau teoretice, vor fi retrogradaţi in lot 

inferior in care vor putea activa numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite in prezentul regulament. 
 

SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII DE ARBITRU 

Art. 101. Încetarea activităţii arbitrilor se va face în următoarele situaţii: 

1. Au împlinit vârstă limită stabilită pentru lotul naţional din care fac parte; 

2. Au devenit inapţi din punct de vedere medical; 

3. S-au retras din activitatea de arbitraj; 
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Art. 102. Arbitrii faţă de care s-a început urmărirea penală, sau care sunt judecaţi în stare 

de libertate pentru infracţiuni incompatibile cu calitatea de arbitru, vor fi suspendaţi din activitate. 

Art. 103. Pe perioada suspendării arbitrul nu va fi delegat şi nu va putea susţine nici o testare, putând însă 

participa la cursurile de perfecţionare pe cheltuiala sa. 

Art. 104. Excluderea arbitrilor din activitate se face în următoarele cazuri: 

1. Au încasat sume necuvenite de la cluburile ale căror echipe le-au arbitrat sau au modificat, în mod 

intenţionat, documente justificative de plată cu scopul de a încasa sume necuvenite; 

2. Au solicitat sau acceptat avantaje materiale de la cluburi sau de la alte  persoane interesate; 

3. Au omis sa sesizeze CJA Dambovita despre situaţiile de tentativă de corupere dovedite de 

organele abilitate; 

4. S-au prezentat la jocuri sub influenţa băuturilor alcoolice; 

5. Au consumat substanţe anabolizante interzise de către Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD); 

6. Au o conduită imorală sau săvârşesc fapte care îi fac incompatibili cu calitatea de arbitru; 

7. Au suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de 

executare a pedepsei, pentru fapte incompatibile cu calitatea de arbitru; 

8. Au iniţiat, participat sau instigat la acţiuni de natură să prejudicieze prestigiul FRF, L.P.F., CCA, 

A.J.F. DB; 

9. Dacă, direct sau indirect, pariază pe rezultatele meciurilor din cadrul competiţiilor organizate de 

FRF/L.P.F./A.J.F. DB;  

10. Au intrerupt activitatea nemotivat pe o perioadă mai mare de doi ani  

11. În mod nejustificat, nu s-au prezentat la susţinerea a 4 teste de pregătire fizică sau teoretica. 

 

Art. 105. Excluderea arbitrilor din cadrul CJA DB poate fi facuta si in unul din urmatoarele cazuri: 

1. Nu participa cu regularitate la sedintele saptamanale organizate de CJA Dambovita 

2. Nu arbitreaza jocuri care se desfasoara in cadrul campionatelor organizate de AJF Dambovita. 

 
REINTEGRAREA ÎN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ 
 

Art. 106. In functie de lotul din care faceau parte la data intreruperii activitatii de arbitraj, Comisia Centrală 

a Arbitrilor sau Comisia Judeţeana de Arbitri Dambovita, pot aproba reintegrarea în activitatea de 

arbitraj a următoarelor categorii de arbitri, dacă îndeplinesc condiţiile regulamentare din acel moment: 

1. Arbitrul suspendat în conformitate cu prevederile art  120/121  trebuie  să  formuleze  o  cerere în acest 

sens şi să participe la testarea fizică şi teoretică, urmând ca în  măsura  în care le va promova să fie 

reintegrat în lotul în care activa la momentul suspendării, în măsura în care îndeplineşte şi celelalte 

condiţii prevăzute de prezentul regulament; 

2. Cei declaraţi inapţi medical dacă, în decurs de un an s-au însănătoşit; 

3. Arbitri care au întrerupt activitatea de arbitraj pentru motive întemeiate, cu aprobarea CCA/CJA DB, îşi 

pot relua activitatea in cadrul ligii/lotului in care activa, daca nu a trecut mai mult de un an de la data 

ultimului joc arbitrat, cu condiţia să promoveze testele fizice şi teoretice. 

Art. 107. Pot fi reintegraţi în activitate în lotul din care au făcut parte la data retragerii, cei care au activat 

ca arbitri în străinătate cu aprobarea Comisiei Centrale a Arbitrilor şi care fac dovadă scrisă în acest 

sens, având totodată recomandarea Comisiei Judeţene a Arbitrilor Dambovita. 
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CAPITOLUL V 

DREPTURI, ÎNDATORIRI ŞI RECOMPENSE 

DREPTURILE ARBITRILOR 

Art. 108. Arbitrii de fotbal au următoarele drepturi: 

1.   Să fie delegaţi, în funcție de necesități, să conducă jocuri la nivelul categoriei lor de clasificare, astfel: 

1. Arbitrii stagiari - la centru sau ca arbitru asistent, la competiţii de copii şi juniori; 

2. Arbitrii de categoria II-a, la centru sau ca arbitru asistent până la Liga 4, juniori   C, D, E inclusiv; 

3. Arbitrii de categoria   I-a, la centru sau ca arbitru asistent până la Liga 4, juniori A şi  B inclusiv; 

4. Arbitrii din loturile nationale, în funcţie de specializare, la jocurile oficiale Liga 3, Liga 2, Liga 1,  

juniori şi campionatul feminin precum şi la orice joc de categorie inferioară; 

2. Să primească baremul de arbitraj aprobat de FIFA/ UEFA/ LPF/FRF/A.J.F. DB; 

3. Să participe la reuniunile organizate ale arbitrilor; 

4. Să fie recompansaţi de către C.C.A/CJA DB pentru contribuţii deosebite în activitatea de arbitraj, 

potrivit prevederilor art. 111 şi art. 112 din prezentul regulament; 

5. Să facă apel, ca ultimă cale de atac, la T.A.S. în caz de sancţiuni disciplinare. 

Dreptul de a fi delegat nu va putea niciodata fi asimilat unei obligaţii din partea CJA DB de a delega 

respectivul arbitru la un joc, acest atribut fiind discreţionar şi exclusiv la latitudiunea CJA DB. 
 

ÎNDATORIRILE ARBITRILOR 

Art. 109. Arbitrii de fotbal au următoarele îndatoriri: 

1. Să cunoască şi să aplice întocmai „Legile Jocului”, deciziile I.F.A.B., F.I.F.A. şi U.E.F.A., 

instrucţiunile Comisiei Centrale a Arbitrilor cu privire la interpretarea şi aplicarea acestora, 

precum şi „Regulamentul de organizare a activităţii fotbalistice” şi „Regulamentul de organizare 

şi desfăşurare a activităţii arbitrilor de fotbal”; 

2. Să fie cinstiţi, integri, corecţi şi imparţiali în conducerea jocurilor de fotbal; 

3. Să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie şi să sesizeze în maxim 24 de ore CJA DB; 

4. Să participe cu regularitate la antrenamente, şedinţe şi la celelalte activităţi organizate de CJA DB; 

5. Să poarte în mod obligatoriu la jocurile pe care le arbitrează echipamentul stabilit de   Comisia 

Centrală a Arbitrilor/Comisia Judeteana de Fotbal Dambovita şi ecusonul FRF, F.I.F.A; 

6. Să-şi anunţe indisponibilitatea în scris/pe mail/telefonic, cu cel puţin 5 zile înainte de disputarea 

unei etape, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;  

7. Să completeze raportul de arbitraj în mod detaliat, cu claritate, semnalând orice evenimente în 

legătură cu desfăşurarea partidei şi să-l înainteze în termen, conform ROAF, împreună  cu 

carnetele de legitimare reţinute, dacă este cazul, la comisia organizatoare a competiţiei respective; 

8. Să aibă un comportament care nu lezează principiile generale de morală şi ordine publică,  prin 

expunere sau participare la evenimente/acţiuni suceptibile de a crea o imagine negativă raportat la 

persoana arbitrului, ocupaţia de arbitru etc. 

9. Să nu facă declaraţii în mass-media în legătură cu arbitrajul prestat de alţi arbitri; 

10. Să aibă un comportament responsabil şi de respect faţă de colegii arbitri, observatori, 

reprezentanţii cluburilor, LPF, FRF sau membri CCA, AJF/CJA Dambovita 
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11. Pe durata activităţii, precum şi a suspendării din activitate, să se abţină de la 

afirmaţii defăimătoare în legătură cu alţi arbitri sau oficiali, să analizeze sau să ofere opinii legate 

de prestaţiile acestora; 

12. Pe durata activităţii, precum şi a suspendării din activitate, să nu întreprindă demersuri de natura a 

defaima sau decredibiliza activitatea de arbitru, modul de desfăşurare al acesteia ori structurile 

sale tutelare; 

13. Să participe la cursuri, seminarii, teste fizice şi teoretice, organizate de CCA/CJA, ori de câte ori 

sunt solicitaţi. 

14. Fiecare arbitru, arbitru asistent, observator de arbitri înregistrat în anul competiţional în   curs are 

obligaţia să plătească în contul CCA/CJA DB cuantumul taxelor, vizelor, cotizaţiilor, pentru anul 

următor, până la sfârşitul lunii noiembrie a anului în curs. Aceste sume sunt aprobate de Comitetul 

Executiv al FRF, la propunerea CCA, pentru Loturile Ligilor 1, 2 şi 3, fotbal în sală, fotbal pe 

plajă, respectiv de AJF Dambovita, la propunerea CJA DB pentru Loturile judeţene Dambovita. 

15. Arbitrii sunt obligaţi să-şi vizeze anual (până la 01 Martie) carnetul de arbitru astfel: 

1. Arbitrii din Ligile 1, 2, 3, fotbal în sală/fotbal pe plajă la Comisia Centrală a Arbitrilor; 

2. Arbitrii stagiari, arbitrii de categoria a-II-a şi categoria I judeţeni, la CJA Dambovita. 

Art. 110. 1. Arbitrii delegaţi la jocurile oficiale sunt obligaţi să respecte toate dispoziţiile R.O.A.F., 

privind obligaţiile ce le revin în legătură cu conducerea jocurilor. 

2. Taxele pentru vizele anuale si cotizatiile se stabilesc de Comisia Judeteana a Arbitrilor si se 

aproba in CEx AJF DB. 

 

RECOMPENSE 

Art. 111. Pentru realizări deosebite obţinute în activitatea de arbitraj, arbitrii vor putea fi recompensaţi cu 

distincţii, premii, cupe, diplome, plachete şi titlul de arbitrul numărul 1 al anului. 

Art. 112. La sfarsitul fiecarui an competitional in baza clasamentului valoric al arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din lotul Ligii a IV-a, Comisia Judeteana a Arbitrilor va acorda tilul de cel mai bun 

arbitru/arbitru asistent al anului calendaristic respectiv. 

CAPITOLUL VI 

DISCIPLINA ARBITRILOR DISPOZIŢII PRELIMINARE 

Art. 113. Încălcarea cu intenţie sau din culpă a îndatoririlor arbitrilor, prevăzute în prezentul regulament, 

precum şi în alte regulamente cuprinzând norme aplicabile activităţii de arbitru sau decurgând din 

uzanţele acestei activităţi constituie abatere disciplinară, fiind sancţionată conform prevederilor 

regulamentare. 

Art. 114. Toate abaterile disciplinare săvârşite de arbitrii din Ligile 1, 2, 3 cu ocazia conducerii jocurilor 

oficiale şi amicale din cadrul competiţiilor interne şi internaţionale, sunt judecate de instanţele de fond 

şi de recurs instituite de CCA. 

Art. 115. Toate abaterile disciplinare săvârşite de arbitrii din lotul judetean Dambovita cu ocazia 

conducerii jocurilor oficiale şi amicale la care sunt delegati, sunt judecate de instanţele de fond şi de 

recurs instituite de CJA DB. 

Art. 116. Declanşarea acţiunii disciplinare se face ca urmare a săvârşirii unor abateri legate de exercitarea 

calităţii de arbitru sau pentru alte fapte care, deşi săvârşite în afara activităţii de arbitraj, sunt de natură 

să compromită prestigiul arbitrului respectiv, imaginea profesiei de arbitru şi/sau a fotbalului în 

general. 
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Art. 117. Sesizarea se face din oficiu de către compartimentul care coordonează lotul din 

care face parte arbitrul, ca urmare a informaţiilor menţionate în rapoartele oficiale, relatările părţilor 

implicate, precum şi după imaginile video. Acestea constituie documentele de bază în declanşarea şi 

soluţionarea cauzelor disciplinare. CJA DB, prin compartimentele de specialitate, poate folosi şi alte 

mijloace de informare cu privire la abaterile disciplinare săvârşite de către arbitri. 

Art. 118. Sesizarea poate fi făcută şi de către oficiali ai cluburilor, cu excepţia problemelor tehnice de 

arbitraj, numai cu privire la abateri disciplinare săvârşite cu prilejul jocurilor oficiale, de către 

jucători, antrenori, persoane oficiale şi spectatori. În aceste cazuri se poate folosi, ca mijloc de probă 

şi înregistrarea video a jocului, numai dacă jocul a fost înregistrat integral. 

 

ABATERI ŞI SANCŢIUNI 

 

Art. 119. Abaterile disciplinare sunt de trei categorii: 

1. Abateri disciplinare săvârşite înaintea începerii partidei sau după terminarea acesteia, pe 

terenul de joc sau în afara lui; 

2. Abateri disciplinare săvârşite în timpul desfăşurării jocului; 

3. Abateri disciplinare fără legătura cu jocul. 

Art. 120. Abaterile săvârşite de arbitri vor fi sancţionate, în raport de gravitatea lor, cu: 
 

1. Avertisment; 

2. Suspendare de la delegări pe timp limitat; 

3. Retrogradare; 

4.  Excluderea din activitate. 

Art. 121. Avertismentul constă în atenţionarea scrisă sau verbală a arbitrului cu privire la abaterile 

săvârşite şi la consecinţe în caz de recidivă. 

Art. 122. Reţinerea de la delegări constă în interzicerea activităţii de arbitru la nivelul ligii din care  face 

parte respectivul arbitru pe diferite perioade de timp. Arbitrii din Ligile 1, 2 şi 3, sancţionaţi în 

conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament, vor putea fi delegaţi, de către AJF/ CJA, în 

această perioadă, la jocurile de juniori. 

Art. 123. Retrogradarea constă în trecerea arbitrului, din treapta ierarhică în care este încadrat într-una 

inferioară. 

Art. 124. Excluderea din activitate constă în interzicerea de a mai activa ca arbitru sau de a ocupa funcţii 

în activitatea de arbitraj. 

Art. 125. Sancţiunile prevăzute la Art.120. se aplică de către: 

1. Comisia de Prima Instanță a CCA pentru abateri săvârşite de arbitrii din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3; 

2. Comisia de Disciplină din cadrul CJA DB pentru abaterile săvârşite de arbitrii din loturile 

judeţene. 

Art. 126. Următoarele împrejurări sunt considerate circumstanţe atenuante, determinând reducerea 

sancţiunii disciplinare: 

 

1. Conduita ireproşabilă a arbitrului înainte de săvârşirea abaterii; 

2. Comportarea sinceră în faţa instanţei disciplinare; 

3. Săvârşirea abaterii în stare de provocare sau ca urmare a unei emoţii puternice; 

4. Legitimă apărare. 
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Art. 127. Următoarele împrejurări sunt considerate circumstanţe agravante, determinând 

agravarea sancţiunii disciplinare: 

1. Premeditarea; 

2. Săvârşirea abaterii sub influenţa băuturilor alcoolice; 

3. Comiterea unei noi abateri disciplinare în decurs de un an de la ultimă sancţiune (recidivă) ; 

4. Existenţa unui istoric de indisciplină şi/sau sancţiuni anterioare; 

5. Conduita sancţionabilă/ reprobabilă a arbitrului anterior sau în timpul derulării cercetării 

disciplinare. 

Art. 128. Promovarea unei cereri de chemare în judecată, plângeri ori sesizări în fata unui organ 

jurisdicţional investit cu autoritate din partea statului român, în masura în care cererea, plângerea sau 

sesizarea a fost respinsă ca nefondată, neîntemeiată sau cu orice altă motivare din care să rezulte că 

aspectele sesizate nu sunt dovedite, se sancţionează disciplinar în conformitate cu prezentul 

Regulament. 
 

CĂILE DE ATAC 
 

Art. 129. Hotărârile de sancţionare a arbitrilor sunt executorii de la data pronunţării acestora. 

Art. 130. Arbitrul sancţionat disciplinar poate formula recurs împotriva hotărârii de sancţionare, în 

termen de 5 zile de la comunicare, la Comisia de Apel a CJA DB, cu condiţia achitării taxei prevazute 

la art 131. 

Art. 131. Taxa de recurs se stabileşte prin reglementări elaborate de CJA DB si aprobate de Comitetul 

Executiv al AJF DB. 

Art. 132. Hotărârile Comisiei de Apel a CJA DB sunt definitive . 

 

CAPITOLUL X DISPOZIŢII FINALE 

Art. 135. CJA DB înregistrează şi păstrează următoarele forme de Evidenţă: 

1. Registru matricol pentru evidenţierea datelor personale ale arbitrilor din loturile judetene şi a 

datelor privind evoluţia lor, în legătură cu clasificarea, perfecţionarea şi activitatea practică; 

2. Fişa de evidenţă a jocurilor arbitrate şi a calificativelor obţinute. 
 

Art. 136. Arbitrii de fotbal se pot transfera de la o comisie judeţeana la alta, în mod temporar sau 

definitiv. Transferarea arbitrilor se face pe baza următoarelor documente: 

1. Cererea de transfer a arbitrului; 

2. Actele personale din care rezultă activitatea sa şi domiciliul; 

3. Aprobarea C.J.A./C.M.A. care sunt implicate în transfer. 

Art. 137. Pentru arbitrii din Liga 1, Liga 2 şi Liga 3 care se transferă în alte judeţe, continuarea activităţii 

în lotul din care fac parte se aprobă de CCA. 

Art. 138. În caz de neprezentare a arbitrilor la jocul la care sunt delegaţi se vor lua următoarele măsuri 

conform prevederilor R.O.A.F.: 

1. Un joc nu se poate disputa fără o brigadă completă de arbitri (un arbitru și doi asistenţi), acesta 

urmând să fie reprogramat de forul organizator; 

2. La jocurile la care este delegat şi al patrulea oficial, acesta va intra în funcţie dacă unul dintre cei 
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trei arbitri delegaţi nu se prezintă sau nu va mai putea să-şi îndeplinească atribuţiile; 

3. Atribuţiile celui de-al patrulea oficial sunt cele prevăzute de Legile Jocului. 

Art. 139. Arbitrii delegaţi la jocurile oficiale sunt obligaţi să respecte toate dispoziţiile R.O.A.F., privind 

obligaţiile ce le revin în legătură cu conducerea jocurilor. 

Art. 140. Nici un membru al CJA DB, arbitru, observator, instructor, mentor sau colaborator al CJA DB 

nu are dreptul de a efectua declarații public denigratoare la adresa oricărui oficial, cu privire la 

deciziile și/sau activitatea CJA DB. 

Art. 141. Orice alte probleme în legătură cu activitatea de arbitraj necuprinse în prezentul regulament, se 

vor soluţiona de către Comisia Centrală a Arbitrilor. 

Art. 142. În conformitate cu prevederile Statutului AJF Dambovita, Preşedintele AJF Dambovita exercită 

supravegherea şi controlul cu privire la modul în care se respectă prevederile prezentului regulament. 

Art. 143. Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data aprobării de către Comitetul Executiv al 

AJF Dambovita. 
 

Art. 144. Orice alte reglementări privind organizarea şi desfăşurarea activităţii arbitrilor, adoptate 

anterior aprobării prezentului regulament, se abrogă. 

 

 

Art. 145. Membrilor CJA Dambovita, colaboratorilor CJA Dambovita, observatorilor de arbitri, 

arbitrilor le este interzisă participarea direct sau indirect la orice fel de pariuri sportive. 

Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine excluderea imediată a persoanelor implicate. 

 


