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CAPITOLUL I 

DISCIPLINA ARBITRILOR DISPOZIŢII PRELIMINARE 

 

Art. 1 . Toate situatiile legate de : 
 

1. Drepturi, indatoriri si recompense 

2. Reintegrarea in activitatea de arbitraj 

3. Disciplina arbitrilor,  

4. abateri si sanctiuni,  

5. caile de atac 
 

vor fi solutionate de Comisia de Disciplina (CD) si de Comisia de Apel (CA), organisme jurisdictionale 

din structura Comisiei Judetene a Arbitrilor Dambovita, in conformitate cu RODAA Dambovita. 
 

Art. 2. 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. 3. 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. 4. Avertismentul constă în atenţionarea scrisă sau verbală a arbitrului cu privire la abaterile 

săvârşite şi la consecinţe în caz de recidivă. 

Art. 5. 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 sancţionaţi în conformitate cu 

dispoziţiile prezentului regulament, vor putea fi delegaţi de către CJA, în această perioadă, numai la 

jocurile de juniori. 

Art. 6. Retrogradarea constă în trecerea arbitrului din treapta ierarhică în care este încadrat, într-una 

inferioară. 
 

Art. 7. Excluderea din activitate constă în interzicerea de a mai activa ca arbitru sau de a ocupa funcţii 

în activitatea de arbitraj. 
 

Art. 8. 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. 9. 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. 10. Hotărârile de sancţionare a arbitrilor sunt executorii de la data pronunţării acestora. 

Art. 11. 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. 

Art. 12. Hotărârile Comisiei de Apel a CJA DB sunt definitive . 
 

CAPITOLUL II 
 

ABATERI SI SANCTIUNI 

 

Art. 13 . Abateri savirsite inainte de inceperea jocului sau dupa terminarea acestuia, pe terenul de 

joc sau in afara acestuia. 
 

1. Se sanctioneaza cu AVERTISMENT urmatoarele abateri: 
 

a) nerespectarea dispozitiilor ROAF cu privire la accesul persoanelor pe terenul de joc sau in incinta 

acestuia  

b) nerespectarea, fara motive intemeiate, a orei de incepere a jocului sau a duratei pauzei dintre 

reprize 

c) neverificarea cu minim 30 de minute inainte de inceperea jocului, a terenului de joc si a 

instalatiilor anexe, fara consecinte ulterioare 

d) neluarea legaturii cu colegii din brigada, absenti de la sedinta, in maximum 24 de ore de la 

primirea delegarii 

e) fumatul inainte de joc si in pauza dintre reprize, la vestiare sau in incinta terenului de joc 

      

2. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 1 – 2 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) recidivarea uneia dintre greselile prezentate la aliniatul 1 

b) netrimiterea raportului de arbitraj organelor competente in termenul prevazut de regulament  

c) intocmirea cu date gresite sau incomplete a raportului de arbitraj, atunci cand fapta nu a produs 

consecinte 

d) neanuntarea in scris/pe mail/telefonic, cu cel puţin 5 zile înainte, a indisponibilitatii motivate 

pentru a se lua masuri de inlocuire 

e) prezentarea la terenul de joc pentru conducerea unui joc official sau amical, cu echipament 

neregulamentar sau neingrijit  

f) prezentarea cu intarziere la terenul de joc, dupa ora mentionata in raportul de arbitraj sau 

comunicata oficial de CJA Dambovita, fara ca jocul sa fi inceput cu un alt arbitru  
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g) necompletarea imediata a rubricilor privind avertismentele si eliminarile de 

jucatori sau oficiali 
 

3. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 2 – 3 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) atitudine aroganta, persiflanta, jignitoare sau nepoliticoasa fata de oficialii prezenti la joc 

(delegati, jucatori, antrenori, arbitrii, observatori, etc...) 

b) neverificarea, inainte de inceperea jocului, a dreptului de joc al jucatorilor inscrisi in raportul de 

arbitraj (echipa la care este legitimat, viza anuala, viza medicala) in conformitate cu regulamentul 

competitiei 

c) trimiterea cu intarziere sau netrimiterea carnetului de legitimare a unui jucator eliminat sau 

contestat, comisiei de organizare a jocului 

d) refuzul nejustificat de a conduce o partida dupa ce CJA DB a efectuat deja delegarea 

e) oficierea la jocuri amicale fara informarea si aprobarea prealabila, respectiv delegarea la joc din 

partea CJA DB 
 

4. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 3 – 4 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) neprezentarea la conducerea jocului la care a fost delegat, sau prezentarea cu intarziere la terenul 

de joc, dupa ora mentionata in raportul de arbitraj sau comunicata de CJA, fapt ce a determinat 

inlocuirea arbitrului in cauza  

b) intocmirea gresita sau incompleta a raportului de arbitraj atunci cand omisiunea sau greseala a 

produs urmari pentru jucatori sau pentru echipe, sau, urmare lipsei mentiunilor sau a datelor 

incomplete, AJF Dambovita nu a putut lua masurile cuvenite 

c) nesesizarea in raportul de arbitraj sau in memoriu separat, in maxim 24 de ore de la disputarea 

partidei, a unor intamplari, incidente etc. care ar putea constitui o abatere de natura sa atraga 

sanctiuni disciplinare pentru jucatori, echipe, cluburi, etc. 
 

5. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 4 – 6 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) atitudine necorespunzatoare si lipsita de sinceritate fata de comisiile competente, cum ar fi 

neprezentarea in caz de convocare pentru a relata faptele intamplate 

b) inducerea in eroare a comisiilor prin relatari neconforme cu realitatea  

c) ascunderea adevarului sau a altor fapte asemanatoare 

d) injurii aduse unui alt membru al brigazii de arbitrii inainte, in timpul, sau dupa terminarea jocului 

e) injurii sau bruscarea  unui jucator sau altor persoane oficiale  
 

6. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 6 – 8 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) lovirea intentionata a unui jucator sau a unei persoane oficiale a echipelor participante la jocul 

arbitrat  

b) tainuirea existentei unei incompatibilitati sau a oricaror alte legaturi cu echipele arbitrate  

                            

7. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 6 – 12 

etape, urmatoarele abateri: 
 

a) prezentarea la conducerea jocului sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate si/sau 

consumarea de bauturi alcoolice inainte sau in timpul desfasurarii jocului arbitrat 
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b) primirea dovedita a unor foloase necuvenite din partea oricaror persoane pentru 

trucarea unor partide 

c) jigniri grave si / sau lovirea unui membru din conducerea AJF Dambovita, CJA Dambovita. 
 

In perioada retinerii de la delegari, arbitrii si arbitrii asistenti pot fi delegati numai la jocuri de copii si 

juniori sau jocuri amicale . 
 

Art. 14 . Abaterile savarsite in timpul desfasurarii si conducerii jocului   
 

1. Se sanctioneaza cu AVERTISMENT urmatoarele abateri: 
 

a) nesiguranta in luarea deciziilor si/sau a semnalizarilor 

b) lipsa unei pregatiri fizice corespunzatoare  

c) nerespectarea codului de semnalizari stabilit 

d) nerespectarea salutului publicului si al jucatorilor, parasirea terenului de joc la pauza si la final, 

fara a respecta regulamentul 
 

2. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 1 – 2 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) lipsa de colaborare intre arbitrii aceleiasi brigazi, semnalizari eronate  privind ofsaidul sau iesirea 

mingiei peste liniile care delimiteaza terenul de joc, fara consecinte asupra rezultatului jocului  

b) aprecierea neuniforma in cursul jocului a aceleiasi greseli sau abateri, fara consecinte asupra 

rezultatului jocului 

c) acordarea unei LLI in locul unei LLD (in afara suprafetei de pedeapsa) si invers . 
 

3. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 2 – 3 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) lipsa vadita de pregatire fizica sau prezentarea la joc intr-o stare evidenta de oboseala, cu 

influente majore asupra deciziilor luate 

b) aplicarea eronata a Legilor Jocului, fara influenta asupra rezultatului jocului  

c) lipsa de colaborare intre arbitrul asistent si arbitru, cu consecinte asupra deciziilor pe care le-a 

luat arbitrul 

d) acordarea unei LLI in locul unei lovituri de pedeapsa care regulamentar trebuia acordata  

e) lipsa de curaj si de fermitate in aplicarea sanctiunilor disciplinare, cu privire la jucatorii vinovati 

de acte nesportive sau incalcarea grava a Legilor Jocului  

f) nesanctionarea la timp a jocului brutal sau a comportarii evident nesportive a jucatorilor, 

imprejurari care au dus la incidente  
 

4. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 3 – 4 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) neacordarea unei lovituri de pedeapsa care regulamentar trebuia acordata  

b) acordarea unei lovituri de pedeapsa in mod neregulamentar 

c) nesemnalizarea unei pozitii de ofsaid din care s-a marcat gol 

d) semnalizarea gresita a unei pozitii de ofsaid oprind o ocazie clara de gol 

e) acordarea unui gol marcat neregulamentar 

f) neacordarea unui gol marcat regulamentar 
 

5. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 4 – 6 etape, 

urmatoarele abateri: 

a) lipsa de colaborare intre arbitrii, cu consecinte asupra rezultatului jocului 
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b) acordarea in mod neregulamentar a unei lovituri de pedeapsa din care s-a inscris, 

cu consecinte asupra echipei invingatoare 

c) lipsa de autoritate evidenta manifestata la conducerea unui joc, cu consecinte asupra rezultatului 

jocului  

d) acordarea unui gol in conditii neregulamentare, cu consecinte asupra stabilirii echipei 

invingatoare  

e) neacordarea unui gol inscris in conditii regulamentare, cu consecinte asupra stabilirii echipei 

invingatoare  

f) prestarea unui arbitraj necorespunzator, care a compromis spectacolul sportiv,  fara sa determine 

intreruperea jocului 

g) aplicarea unor sanctiuni disciplinare in mod nejustificat, fapt care a produs efecte asupra 

jucatorului sanctionat si pentru etapele urmatoare, fapt ce a dus la dezechilibrarea jocului in care 

au fost acordate  
 

6. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 6 – 8 etape, 

urmatoarele abateri: 
 

a) aplicarea eronata a Legilor Jocului care a avut drept consecinta influentarea rezultatului partidei, 

sau stabilirea in mod nejustificat a invingatoarei jocului 
 

7. Se sanctioneaza cu RETINEREA DE LA DELEGARI pentru 6 – 12 

etape, urmatoarele abateri: 
 

a) parasirea de catre un arbitru, a terenului de joc in cursul desfasurarii jocului, cu exceptia cazurilor 

de forta majora  

b) validarea a 2 sau mai multor goluri inscrise in mod neregulamentar sau neacordarea a 2 sau mai 

multor goluri inscrise regulamentar 

c) arbitraj necorespunzator care a compromis total spectacolul sportiv sau a determinat intreruperea 

jocului 
 

1. Arbitrii vor fi convocati la Comisia de Disciplina daca nota obtinuta in raportul de observare de la 

observatorul jocului este 7.90 sau mai mica sau pe baza raportului suplimentar intocmit de orice 

membru CJA prezent la joc. 

2. Abaterile si sanctiunile prevazute in articolele precedente nu sunt limitative ci enuntiative , sfera 

lor putand fi extinsa prin asimilare si la alte cazuri asemanatoare neprevazute in prezentul 

regulament 
 

Art. 15 . EXCLUDEREA din activitatea de arbitraj 
 

A. Se sanctioneaza cu EXCLUDEREA din activitatea de arbitraj, urmatoarele abateri: 
 

a) incasarea unor sume necuvenite de la echipele arbitrate  

b) modificarea documentului justificativ de plata in vederea incasarii, in mod intentionat a unui 

barem necuvenit 

c) solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale peste drepturile oficiale, de la echipele arbitrate 

sau de la alte persoane interesate  

d) a suferit o condamnare penala privativa de libertate, indiferent daca sanctiunea a fost executata 

sau nu, pentru fapte intentionate si considerate infamante  

e) initiaza, participa sau instiga la actiuni care pot stirbi prestigiul Organelor de conducere a 

activitatii sportive, respectiv FRF, CCA, AJF, CJA. 


