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OBŢINEREA CALITĂŢII DE ARBITRU DE FOTBAL 

Art.72. 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. 

 

PROMOVAREA ÎN CADRUL CATEGORIILOR 

Art.84. Promovarea arbitrilor într-o categorie superioară se face pe bază de examen, după cum 

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

2. Arbitru categoria a II-a -pe bază de examen teoretic scris şi probe practice (jocuri arbitrate şi 

note obţinute); 

3. Arbitru categoriaI -pe bază de examen teoretic scris şi probe practice (jocuri arbitrate şi note 

obţinute). 

Art.85. Examenele teoretice pentru categoria stagiar, categoria a II-a şi categoria I se organizează 

de C.J.A./C.M.A. şi constau dintr-o probă scrisă. Subiectele vor fi stabilitate de C.J.A./C.M.A. 

Art.86. Membrii comisiei de examinare pentru arbitrii stagiari, arbitrii de categoria a II-a şi 

arbitrii de categoria I sunt numiţi de C.J.A./C.M.A.. 
Art.87. Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţii la examenul de promovare 

pentru categoria a 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 comisia judeţeană a 

arbitrilor; 

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

5. Să aibă recomandarea subcomisiei (în judeţele unde există o astfel de comisie) şi/sau a ofiţerului 

de dezvoltare. 

Art.88. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de candidaţii la examenul de promovare pentru 

categoria I sunt: 

1. Să aibă un stagiu de cel puţin 18 luni în categoria a II-a. Să fi condus ca arbitru sau arbitru 

asistent cel puţin 15 jocuri oficiale, ca arbitru de categoria a II-a; 

2. C.J.A./C.M.A pot aproba reducerea stagiului şi a numărului de jocuri pentru jucătorii 

internaţionali sau naţionali Ligile 1, 2 şi 3, precum şi pentru arbitri femei care au dovedit calităţi 

deosebite pentru arbitraj. 

3. Să fi participat cu regularitate la şedinţele organizate de comisia judeţeană a arbitrilor; 

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

5. Să aibă recomandarea subcomisiei judeţene (municipiului Bucureşti) a arbitrilor, în judeţele 

unde există o astfel de comisie şi/sau a ofiţerului de dezvoltare; 
 

Art.89. Nota minimă pentru promovarea într-o categorie superioară este 7. 

 

Art.90.Deciziile prin care se confirmă promovarea ca arbitru stagiar, de categoria a-II-a şi de 

categoria I se emit de C.J.A./C.M.A. Deciziile şi lista cu arbitrii promovaţi se transmit la CCA. 


