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Articolele prezentului regulament se refera la situatiile in care arbitrii din cadrul AJF Giurgiu, pot fi 

sanctionati pentru abateri sau comportamente neregulamentare, sau necorespunzătoare, la meciurile 

oficiale, meciurile amicale sau în orice moment al activității lor. 

 

ARTICOLUL 1| Abateri si sancțiuni 

 

Abateri săvârșite înainte de începerea jocului, la pauză sau după terminarea jocului, pe teren sau în 

afara lui, ori în cadrul activității de arbitraj. 

 

Art. 1.1.  Se sancționează cu avertisment sau cu maximum o etapă reținere de la delegări pentru: 

a) Neprezentarea la 3 ședințe săptămânale consecutive într-un tur sau retur de campionat 

(absențe nemotivate), ori la minimum 5 ședințe in general; 

b) Daca în cazul absenței de la ședințe, documentele nu sunt ridicate de către un coleg desemnat; 

c) Folosirea telefoanelor mobile în sala de ședințe în timpul desfășurarii acestora; 

d) Necontactarea colegilor din brigadă absenți de la ședințe (în maximum 24 de ore de la primirea 

delegării), pentru a pregăti deplasarea la jocuri; 

e) Necontactarea observatorului delegat la joc în maximum 24 de ore de la primirea delegării; 

f) Refuzul de a prelua pentru transport colegii din brigada sau observatorul delgat, atunci când 

condițiile impun acest lucru; 

g) Prezentarea la ședințe sau la jocuri oficiale în ținută necorespunzătoare (pantaloni scurți, 

papuci sau șlapi, ori altă îmbrăcăminte extravagantă, ori purtarea echipamentului în sacoșe, ori 

pungi de orice fel); 

h) Nerespectarea dispozițiilor ROAF cu privire la accesul persoanelor în incinta terenului de joc, 

chiar dacă acestea nu au produs incidente; 

i) Neverificarea cu cel puțin 30 de minute înaintea jocului a terenului și anexelor acestuia, fără 

consecințe ulterioare asupra jocului; 

j) Nerespectarea din vina arbitrilor a orei de desfășurare a partidelor sau a duratei pauzei dintre 

reprize; 

k) Folosirea telefonului mobil pe tot parcursul jocului, în pauza dintre reprize, sau în orice 

moment de necesitate a atenției arbitrului asupra unor aspecte oficiale; 

l) Fumatul înainte de joc, în pauza dintre reprize, sau înaintea returnării carnetelor de legitimare 

ale jucătorilor, în vestiar, pe holuri sau în incinta terenului de joc. 

 

Art. 1.2.  Retinerea de la delegari de la 1 la 3 etape pentru : 

a) Recidivarea uneia dintre greșelile prezentate la art. 1.1; 

b) Netrimiterea raportului de arbitraj sau a rapoartelor suplimentare, ori a carnetelor de 

legitimare retinute, organelor competente în termen regulamentar (cu o întârziere de câteva 

zile);  
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c) Întocmirea cu date greșite sau incomplete a raportului de arbitraj, atunci cănd fapta nu a produs 

consecințe; 

d) Neanunțarea în timp util (maximum până miercuri orele 12.00 a indisponibilității de joc, 

aducând motivație obiectivă); 

e) Prezentarea la teren pentru a arbitra în stare de oboseală sau cu echipament neîngrijit, 

incomplet (inclusiv lipsa accesoriilor - fluier cartonașe, ceasuri, fanioane); 

f) Prezentarea cu întârziere la teren, ori întârzierea începerii jocului, după ora menționată în 

raportul de arbitraj, sau comunicată arbitrului de către AJF Giurgiu (execepție fac cazurile de 

forță majoră dovedite); 

g) Prezentarea la conducerea unor jocuri amicale fără aprobarea sau informarea AJF-CJA; 

h) Atitudine aroganta, persiflanta, jignitoare sau neprotocolară față de jucători, antrenori, oficiali 

ai echipelor, colegi arbitri, observatori, sau față de alte persoane pe teren sau în afara lui; 

i) Neîncheierea formalităților de finalizare a jocurilor (raportul de joc, menționarea eliminărilor 

de jucători sau antrenori, soluționarea contestațiilor, returnarea carnetelor de legitimare, etc.), 

ori întârzierea exagerată a acestora înainte de desfășurarea altor activități (duș, dezechipare, 

folosirea telefonului mobill, etc); 

j) Întârzierea peste 15  minute la întâlnirea cu colegii sau cu observatorul la plecarea către jocul 

la care au fost delegați (excepție fac cazurile de forță majoră dovedite); 

k) Omiterea trimiterii către președintele și secretarul AJF a rezultatelor jocului, in maxim 30 de 

minute de la terminarea acestora; 

l) Neanunțarea imediată după joc (maxim 60 de minute) a coducătorului CJA despre situațiile 

speciale ivite la jocului arbitrat. 

 

Art. 1.3. Reținerea de la delegări între 2 și 4 etape pentru : 

a) Neverificarea de către arbitru înainte de începerea jocului a vizei anuale și medicale, precum și 

a altor componente ale dreptului de joc, în conformitate cu Regulamentul de Organizare și 

Desfășurare a Campionatului; 

b) Aceptarea de a se disputa jocul in conditiile absentei asistentei medicale, sau a terenului 

neregulamentar, ori impracticabil; 

c) Manifestarea de către arbitru a lipsei de respect față de joc, în diverse ipostaze; 

d) Netrimiterea raportului de arbitraj sau a rapoartelor suplimentare, ori a carnetelor de 

legitimare retinute, organelor competente în termen regulamentar (cu o întârziere mai mare 

de o săptămână - 4 etape reținere de la delegări); 

e) Netrimiterea până la orele 12.00  a zilei de luni a rapoartelor de arbitraj și altor documente 

anexe, în caz de incidente, contestații, sau alte situații deosebite; 

f) Refuzul nejustificat de a conduce un joc, după ce comisia a efectuat și transmis delegarea; 

g) Neplata în timp util (cu o întârziere de o lună) a vizei anuale sau a contribuției individuale 

lunare, stabilite de către CJA. 
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Art. 1.4. Reținerea de la delegări de la 3 la 5 etape 

a) Neprezentare la conducerea jocului (cu excepția cazurilor de forță majoră); 

b) Permiterea de efectuare a unui numar mai  mare de inlocuiri  de jucatori decat  cel prevazut de 

regulament, sau introducerea jucatorilor sub varsta prevazut de regulament; 

c) Întocmirea greșită sau incompletă a raportului de arbitraj (inclusiv a rapoartelor 

suplimentare), ori efectuarea neregulamentară a formalităților unei contestații, atunci când 

omisiunea sau greșeala a produs urmări pentru jucători sau echipe, ori din cauza cărora 

comisiile AJF nu au putut lua masurile cuvenite. 

 

Art. 1.5. Reținerea de la delegări de la 4 la 6 etape pentru: 

a) Atitudine necorespunzătore și lipsă de sinceritate față de organele de conducere sau comisiile 

AJF-CJA, ori neprezentarea la o convocare a acestora; 

b) Inducerea in eroare a organelor AJF-CJA prin relatări neconforme cu realitatea; 

c) Ascunderea adevărului sau alte fapte asemanatoare acestora; 

d) Injurii sau jigniri aduse unui coleg arbitru din brigada, sau altei persoane oficiale,  in timpul 

deplasarii sau oficierii unui joc; 

e) Implicarea dovedita in actiuni ce pot afecta spiritul de moralitate si fair-play in arbitraj. 

 

Art. 1.6. Suspendare disciplinara de la 6 la 10 etape (in funtie de impactul abaterii) pentru: 

a) Lovirea intentionata a unui jucator, antrenor sau a altei persoane oficiale participante la jocul 

respectiv; 

b) Tainuirea existentei oricarei legaturi cu una dintre echipele arbitrate sau a unor propuneri 

facute de acestea pentru trucarea unor jocuri; 

c) Tainuirea neprezentarii la joc a unui arbitru; 

d) Modificarea cu buna stiinta a documentelor oficiale in scopul insusiirii unor sume mari de bani 

reprezentand indemnizatia de arbitraj sau a cheltuielilor de transport. 

 

Art. 1.7. Suspendare disciplinara  de la 4 la 6 luni pentru : 

a) Jigniri sau injurii aduse unui membru al oricărei comisii AJF, sau adresate observatorilor oficiali 

din cadru AJF; 

b) Prezentarea la jocuri sau la actiunile AJF ori FRF sub influenta bauturilor alcoolice, fapt relatat 

si dovedit de catre colegii arbitri, observatorul partidei sau alte persoane oficiale din aceste 

structuri; 

c) Asocierea sau instigarea in grupuri care urmaresc sa impiedice desfasurarea activitatii AJF sau 

CJA, ori care comploteaza pentru indepartarea din functie a conducatorilor din cadru AJF; 

d) Consumul de droguri sau implicarea in activitati ilegale de orice natura; 

e) Condamnarea la o pedepasa cu suspendare pentru o fapta penala (arbitrul poate reveni cu 

acceptul Comitetului Executiv al AJF, doar daca fapta a fost stearsa din cazier); 
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f) Arbitri fata de care s-a inceput urmarirea penala, sau sportiva, ori care sunt judecati in stare de 

libertate pentru infractiuni incompatibile cu calitatea de arbitru vor fi suspendati din activitate 

pe perioada urmaririi acestora. 

 

Art.1.8. Excluderea din arbitraj pentru: 

a) Condamnarea definitiva la o pedeapsa de inchisoarea cu executare; 

b) Primirea dovedita a unor importante foloase necuvenite si implicarea dovedita in trucarea unor 

partide; 

c) Oferirea unor foloase necuvenite catre terti, ori implicarea in actiuni imorale ce incalca spiritul 

de fair-play; 

d) Jigniri grave si violente asupra unui membru al AJF - CJA, sau al oricarui alt membru al 

comisiilor acestora. 

 

ARTICOLUL 2 |Abateri si sancțiuni 

 

Sanctiuni pentru abateri savarsite in timpul desfasurarii si conducerii jocului, astfel: 

 

Art. 2.1 se sanctioneaza cu avertisment sau cu retinere de la delegari pentru 1 etapa: 

a) Nesiguranta in decizii si semnalizari; 

b) Lipsa unei pregatiri fizice corespunzatoare; 

c) Nerespectarea codului de semnalizari stabilit; 

d) Nerespectarea salutului publicului; 

e) Parasirea terenului de joc la pauza sau la final fara a respecta recomandarile si prevederile 

regulemantare. 

 

NOTA 

Punctele a) – e) se aplica numai daca nota arbitrului, primita din partea observatorului este 8.1/8.2, 

pentru prestatii necorespunzatoare ce nu au viciat rezultatul partidei. 

 

Art. 2.2. Retinerea de la delegari de la 1 la 3 etape pentru: 

a) Lipsa de colaborare intre arbitrii aceleiasi brigazi, mai multe semnalizari eronate privind 

ofsaid-ul sau iesirea mingii peste liniile ce delimiteaza terenul de joc, fara implicatii serioase in 

desfasurarea partidei; 

b) Aprecierea neuniforma a aceleiasi greseli in cursul jocului; 

c) Acordarea unei lovituri libere indirecte in locul unei lovituri libere directe (sau invers) in afara 

suprafetei de pedeapsa; 

d) Aplicarea eronata a legilor jocului fara implicatii serioase asupra desfasurarii jocului sau a 

rezultatului. 
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NOTA 

Punctele a) – d) se aplica numai daca nota arbitrului, primita din partea observatorului este 8.0/8.1 

pentru prestatii necorespunzatoare ce nu au viciat rezultatul partidei. 

 

Art. 2.3.  Retinerea de la delegari de la 2 la 4 etape pentru: 

a) Lipsa vadita de pregatire fizica cu influente majore asupra deciziilor importante luate in joc; 

b) Lipsa de colaborare dintre arbitru si arbitru asistent cu consecinte asupra deciziilor 

importante; 

c) Lipsa de curaj si fermitate in aplicarea sanctiunilor disciplinare cu privire la jucatorii sau 

oficialii  vinovati de comportari nesportive sau incalcarea legilor jocului; 

d) Acordarea mai multor cartonase galbene in mod nejustificat fapt ce a determinat crearea unor 

momente tensionate pe teren sau in afara lui; 

e) Neacordarea unei lovituri de pedeapsa care regulamentar trebuia acordata, ori acordarea 

acesteia nejustificat fara implicatii asupra castigatoarei  jocului (nota 7,8/7.9); 

f) Semnalizarea nejustificata a unui ofsaid fapt ce a dus la anularea neregulamentara a unui gol 

valabil, sau nesemnalizarea unui ofsaid din care s-a inscris neregulamentar un gol fara 

implicatii asupra castigatoarei  jocului (nota 7,8/7.9); 

g) Acordarea unui gol marcat neregulamentar fara implicatii asupra castigatoarei  jocului (nota 

7,8/7.9); 

h) Neacordarea unui gol marcat regulamentar fara implicatii asupra castigatoarei  jocului (nota 

7,8/7.9); 

i) Neacordarea unei eliminari unui jucator vinovat de oprirea inscrierii unui gol sau a unei ocazii 

clare de gol a echipei adverse, sau acordarea nejustificata a unei eliminari intr-o situatie ce nu 

necesita regulamentar aceasta decizie; 

NOTA 

Punctele a) – d) se aplica numai daca nota arbitrului, primita din partea observatorului este 8.0/8.1, 

pentru prestatii necorespunzatoare ce nu au viciat rezultatul partidei. 

 

Art. 2.4.  Retinerea de la delegari de la 3 la 6 etape 

a) Nesanctionarea la timp a jocului brutal sau a comportarilor violente ale jucatorilor sau 

oficialilor, fapt ce a dus la crearea unor incidente; 

b) Nesanctionarea cu eliminarea a unui jucator vinovat de fault grosolan sau al doilea avertisment, 

ori eliminarea nejustificata a unui jucator; 

c) Neacordarea unei lovituri de pedeapsa care regulamentar trebuia acordata, ori acordarea 

acesteia nejustificat cu implicatii asupra castigatoarei  jocului; 

d) Revenirea nejustificata asupra unei decizii importante ca urmare a unor proteste ale jucatorilor 

sau antrenorilor; 

e) Lipsa de colaborare dintre arbitrii cu consecinte grave asupra desfasurarii jocului; 
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f) Acordarea unui gol marcat neregulamentar cu implicatii asupra castigatoarei  jocului; 

g) Neacordarea unui gol marcat regulamentar cu implicatii asupra castigatoarei  jocului; 

h) Lipsa de autoritate evident manifestata in conducerea jocului cu consecinte asupra rezultatului 

acesteia; 

 

Art. 2.5. Retinerea de la delegari intre 4 si 8 etape pentru: 

a) Prestarea unui arbitraj necorespunzator ce a compromis spectacolul sportiv, fara a determina 

intreruperea definitiva a jocului; 

b) Aplicarea mai multor sanctiuni disciplinare drastice, in mod nejustificat fapt ce a dus la 

retinerea jucatorilor respectivi cu suspendare pentru mai multe etape; 

c) Refuzul de a lua unele masuri disciplinare de eliminare asupra unor jucatori sau oficiali vinovati 

de greseli grave, brutalitati ce au produs incidente ori evenimente nedorite. 

 

Art. 2.6. Retinerea de la delegari de la 6 la 10 etape 

a) Parasirea terenului de joc de catre un arbitru in mod nejustificat pe parcursul jocului (cu 

exceptia cazurilor de forta majoara); 

b) Validarea a doua sau mai  multor goluri in mod neregulamentar unei echipe, sau anularea a 

doua sau mai multor goluri inscrise regulamentar de catre o echipa; 

c) Arbitraj necorespunzator care a compromis total spectacolul sportiv si a determinat 

intreruperea definitiva a jocului. 

 

NOTA 

1. Comisia de disciplina a CJA poate aplica circumstante atenuante unui arbitru ce urmeaza a fi 

retinut de la delegari, reducandu-i cu una etapa suspendarea, pentru cauze obiective depistate 

in activitatea acestuia (buna credinta, sinceritatea, sau aparitia unor situatii speciale ce l-au 

determinat sa greseasca). 

2. In aceasi masura Comisia de Disciplina a CJA poate aplica circumstante agravante, marind 

perioada de retinere de la delegari cu 1-2 etape in cazul unui arbitru care se dovedeste de rea 

credinta, nu este sincer in relatarile sale, sau are mai multe abateri succesive in acelasi an 

competitional. 

3. Se considera o etapa de retinere de la delegari, toate jocurile ce se disputa intr-un sfarsit de 

saptamana, sau intr-o etapa ce se joaca la mijllocul unei saptamani.  

4. Arbitri retinuti de la delegari mai putin de 4 etape (1-3 etape), vor putea fi delegati in perioada 

suspendarii, numai la jocuri de copii si juniori din cadru AJF. 

5. Arbitri retinuti de la delegari pe mai mult de 3 etape isi vor ispasi suspendarea fara a arbitra 

vreun meci oficial organizat de AJF Giurgiu. 

6. Arbitri divizionari, retinuti de la delegari in cadrul AJF Giurgiu pe o perioada mai mare de 4 

etape, vor fi anuntati ca indisponibili catre FRF-CCA, pentru a nu fi delegati nici la acest nivel.  



frf-ajf.ro/giurgiu | 8 

 

 

7. Observatorii judeteni ce oficiaza la jocuri, ce vor prezenta rapoarte neconforme cu 

realitatea vor fi notificati de CJA catre Presedintele AJF Giurgiu si catre Comitetul Executiv al 

asociatiei, pentru a se lua masuri impotriva acestora. 

 


