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CAPITOLUL I DISPOZITII 

GENERALE  
Art. 1     Organizarea, administrarea, coordonarea si controlul activitatii arbitrilor                

de fotbal din Prahova se realizeaza prin Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova (C.J.A.), 

comisia de specialitate a Asociatiei Judetene de Fotbal Prahova.  

Art. 2     Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova este structura judeteana responsabila      

pentru toate problemele legate de arbitraj, total independenta de cluburile de fotbal si este 

formata si condusa de specialisti si profesionisti.  

Art. 3     Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova este organizata si functioneaza ca   

organism de specialitate in subordinea directa a A.J.F.Prahova cu caracter permanent, 

autonoma din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic si administrativ   potrivit 

prevederilor din  Statutul A.J.F.Prahova,  si in   concordanta cu prevederile din Conventia 

UEFA pentru educarea si organizarea arbitrilor.   

Art. 4  Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova organizeaza, administreaza,    

coordoneaza si controleaza activitatea arbitrilor in scopul ca jocurile de fotbal care se                

organizeaza si desfasoara in judetul Prahova sa fie arbitrate/conduse de arbitri                

inregistrati, formati si calificati in conformitate cu Legile Jocului                elaborate de 

IFAB si cu instructiunile , recomandarile si regulamentele                FIFA, UEFA, 

F.R.F/L.P.F/A.J.F.   

Art. 5.1 Atributiile, responsabilitatile si competentele C.J.A.. se stabilesc prin               

prezentul Regulament .  

           2. Pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor in plan teritorial,                local 

si regional, C.J.A. Prahova organizeaza un corp de instructori de arbitri,care sprijina 

activitatea de arbitraj in domeniul depistarii de tinere talente,  urmaririi si perfectionarii 

arbitrilor de perspectiva.  

Art. 6      Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova este formata, organizata si condusa de 

specialisti si profesionisti in arbitraj.   

Art. 7     Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova este constituita/formata din 6-12 persoane 

dupa cum urmeaza :  

               Presedintele C.J.A., presedintele Biroului Executiv C.J.A./Director - 

1-3 vicepresedinti  

       -     4-9 membri   

Art. 8.1   Structura C.J.A.. este formata din comisia arbitrilor si din administratia arbitrilor.  

a) Comisia arbitrilor este compusa din specialisti in arbitraj aprobata si subordonata  

Presedintelui A.J.F. Prahova  

b) Administratia arbitrilor, compusa din specialisti in arbitraj, este responsabila de 

activitatile operationale curente, problemele organizatorice, administrative si 

economice, fiind subordonata Presedintelui A.J.F. Prahova    

  

2. Componenta nominala a C.J.A. Prahova, precum si suspendarea sau eliberarea din 

functie este de competenta Presedintelui A.J.F.Prahova.  
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Art. 9     Comisia Judeteana a Arbitrilor isi organizeaza si desfasoara activitatea prin                

departamente si/sau compartimente cu personal de specialitate                salariat, 

colaboratori sau voluntari in conformitate cu regulamentele si                legislatia 

muncii in vigoare.   

Art. 10    Sediul Comisiei Judetene a Arbitrilor este in Ploiesti si nu poate fi mutat in alta 

localitate decat cu aprobarea Presedintelui A.J.F.Prahova.   

Art. 11    Marca verbala si figurativa a C.J.A. este marca A.J.F. Prahova  

Art. 12.1 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 Prahova sanctioneaza orice tip de discriminare, 

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

                                    

CAPITOLUL II  
ORGANIZARE – FUNCTIONARE  

Art. 13 Organizarea C.J.A. Prahova– Adoptarea deciziilor   

1. De regula, C.J.A. se intruneste in sedinte lunar sau ori de cate ori este necesar.  

2. Comisia este statutar constituita si poate adopta decizii/hotarari in prezenta a 

jumatate plus unu din totalul membrilor sai.  

3. Deciziile C.J.A. se adopta cu majoritatea simpla a voturilor exprimate a 

membrilor prezenti la reuniunea respectiva. In caz de egalitate, decide votul 

presedintelui.  

4. Hotararile C.J.A. intra in vigoare la termenele stabilite de aceasta.  

5. Fiecare membru al C.J.A. are dreptul la un singur vot.  

6. Voturile se pot exprima deschis sau secret, in functie de decizia membrilor  

C.J.A.. prezenti la sedinta respectiva.  

7. Votul prin corespondenta, imputernicire (procura) sau orice alte mijloace nu este 

permis.  

Hotararile C.J.A. vor fi comunicate persoanelor interesate       

8. La fiecare sedinta a C.J.A., problemele dezbatute si hotararile adoptate, se 

consemneaza prin proces-verbal. Procesul-verbal se semneaza de toti membrii 

prezenti la sedinta. Procesul-verbal sta la baza Hotararilor adoptate in sedinta 

respectiva care se semneaza de Presedinte/Director/Secretarul comisiei.  

9. La toate reuniunile C.J.A. participa fara drept de vot, presedintele de onoare, 

Secretarul comisiei.  

10. Sedintele C.J.A. nu sunt publice. La sedintele comisiei pot fi invitati: arbitri sau 

arbitri asistenti, observatori de arbitri, presedintele AJF, specialisti in diverse 

domenii.  

Art. 14 Organismele Comisiei sunt:   

1. Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova este organul suprem de conducere 

executiva al arbitrajului din judetul Prahova.  
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2. Biroul Executiv al C.J.A. este organul care solutioneaza problemele ce necesita 

luarea unor decizii imediate, intre sedintele Comisiei.  

3. Organele de conducere ale C.J.A. sunt desemnate in conformitate cu prevederile 

Statutului FIFA, Statutului A.J.F. si Conventia UEFA privind educarea si 

organizarea arbitrilor si observatorilor de arbitri astfel:  

- Presedinte C.J.A., Presedinte al Biroului Executiv al CJA, membru in Biroul 

Executiv al A.J.F./Director  

- Vicepresedinti   

 Atributiile, responsabilitatile si competentele vicepresedintilor si membrilor 

comisiei sunt stabilite de Presedintele C.J.A. prin delegarea de competenta. Art. 15 

Membrii C.J.A. pot fi observatori de arbitri, instructori zonali de arbitri pentru zonele 

limitrofe ale domiciliului de baza.  

Art. 16.1 C.J.A. isi exercita atributiile, responsabilitatile si competentele in                 

conformitate cu prevederile prezentului regulament prin Administratia 

executiva formata din departamente si/sau compartimente dupa cum urmeaza:  

      a) Departamentul arbitrii si arbitrii asistenti:  

- compartimentul arbitri si arbitri asistenti Liga A  

- compartimentul arbitri si arbitri asistenti Liga Judeteana  

- compartimentul arbitri si arbitri asistenti tinere talente de perspectiva  

- compartimentul arbitri stagiari  

   b) Departamentul observatori de arbitri, instructori de arbitri:  

- compartimentul observatori si instructori de arbitri  

c) Departamentul tehnic si de specialitate:  

- compartimentul tehnic  

- compartimentul secretariat, marketing-dezvoltare   

- compartimentul economico-administrativ  

2.In cadrul departamentelor si/sau compartimentelor din Administratie este angajat 

personal salariat sau voluntar conform Organigramei si Statului de functii aprobat 

de Biroul Executiv al A.J.F. la propunerea Presedintelui C.J.A..  

 3.Personalul salariat din Administratia C.J.A.. incheie contracte individuale de 

munca cu Presedintele A.J.F. in conformitate cu conditiile legislatiei muncii in vigoare.  

  

Art. 17.1.  C.J.A. poate sa detina mijloace materiale si financiare  

2. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale comisiei,        vor fi 

cuprinse intr-un buget anual propriu, parte integranta din bugetul         anual al A.J.F. 

Prahova.  

3. Bugetul anual cuprinde la partea venituri, dupa caz:  

a) venituri proprii din cotizatii, taxe, vize, contributii, etc.  

b) venituri provenite din sume destinate finantarii unor programe      specifice 

arbitrajului  

c) venituri din Bugetul A.J.F.Prahova  

d) alte surse  
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4. Exercitiul financiar al comisiei este anual, si este inclus in exercitiul  financiar al 

A.J.F.Prahova, ce se desfasoara pe parcursul anului fiscal, care   incepe la data de 1 

ianuarie si se sfarseste la data de 31 decembrie al fiecarui an.  

      5.1. Fiecare arbitru, arbitru asistent, observator de arbitri inregistrat in anul                   

competitional in curs trebuie sa plateasca o cotizatie si viza anuala.  

2. Cuantumul taxelor, vizelor si cotizatiilor este aprobat de Presedintele A.J.F.  

          la propunerea C.J.A., la fiecare inceput de an competitional.   

  

CAPITOLUL III  

ATRIBUTII  

  

Art. 18.  Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova are urmatoarele atributii:  

a. Elaboreaza si urmareste indeplinirea strategiei activitatii de arbitraj din 

judetul Prahova pe termen scurt si mediu.  

b. Organizeaza, coordoneaza si controleaza intreaga activitate a arbitrilor de 

fotbal.  

c. Aproba programul de activitate al C.J.A. pentru fiecare an competitional.  

d. Organizeaza cursuri de formare, cursuri de perfectionare si promovare 

pentru arbitri.  

e. Asigura indrumarea teoretico-metodica a activitatii din domeniul 

arbitrajului in concordanta cu regulamentele si practica nationala si 

internationala.  

f. Elaboreaza si prezinta spre aprobare Biroului Executiv al A.J.F. 

Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Activitatii Arbitrilor de 

Fotbal din Prahova.  

g. Aproba Regulamentul Intern al C.J.A..  

h. Aproba programul anual de formare si perfectionare a arbitrilor, tematicile 

si continutul cursurilor.  

i. Asigura delegarea arbitrilor, a arbitrilor asistenti si a arbitrilor de rezerva, 

pentru competitiile oficiale organizate de A.J.F.   

j. C.J.A. Prahova isi rezerva dreptul sa se foloseasca sau nu de serviciile 

arbitrilor sau arbitrilor asistenti, inclusiv de arbitri si arbitrii asistenti din 

loturile divizionare, tinand cont de forma sportiva a acestora, de 

necesitatile comisiei, de gradul de dificultate al jocurilor, de participarea 

acestora la activitatile comisiei, nefuctionand principiul rotatiei.  

k. C.J.A. Prahova va delega arbitri si arbitrii asistenti in functie de gradul de 

dificultate al jocului, de valoarea arbitrilor, dar si in functie de necesitatile 

si nevoile comisiei.  

l. Nominalizeaza arbitrii, arbitrii asistenti si arbitrii de rezerva pentru a 

oficia la jocurile republicane stabilite de F.R.F., precum si la cererea altor 

asociatii judetene de fotbal.  
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m. Evalueaza prestatiile arbitrilor delegati pe baza analizarii rapoartelor 

observatorilor si intocmeste periodic situatii privind aprecierea activitatii 

desfasurate. Membrii Comisiei Judetene a Arbitrilor pot fi delegati ca 

observatori oficiali de arbitri - in scopul informarii directe si definitivarii 

clasamentelor arbitrilor.  

n. Aproba clasamentul final al arbitrilor, pe fiecare an competitional, precum 

si promovarea/retrogradarea acestora.   

o. Comisia stabileste numarul de arbitri care promoveaza si retrogradeaza la 

sfarsitul fiecärui an competitional, in functie de necesitati, ca urmare a 

structurii campionatelor judetene.  

- C.J.A.. isi rezerva dreptul sa promoveze la exceptional, in orice perioada a 

campionatului, in Liga imediat superioara, orice arbitru sau arbitru asistent, 

indiferent de vechimea in Liga respectiva, care a dovedit calitati exceptionale 

pana la acea data ;  

- C.J.A. isi rezerva dreptul totdeodata sa retrogradeze, sa suspende sau sä excluda 

din activitatea de arbitraj, oricare arbitru sau arbitru asistent daca prestatiile sale 

se dovedesc mediocre sau daca sãvarseste acte grave de indisciplina sau pentru 

alte motive.  

p. Stabileste listele nominale cu arbitrii, pe niveluri judetene 1, 2, 3 pentru 

fiecare editie a campionatelor judetene, pe baza criteriilor privind 

promovarea si retrogradarea arbitrilor. Membrii C.J.A.. care au rude arbitri 

de gradul 1 si 2 nu au drept de vot.  

q. Propune cuantumul anual al taxelor si cotizatiilor pentru arbitri care se 

aproba de Biroul Executiv al A.J.F.  

r. Aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli al C.J.A..  

s. Aproba executia si raportul financiar anual al comisiei.  

t. Prin instantele sale jurisdictionale, de fond si de apel aplica sanctiuni 

arbitrilor care au savarsit abateri.  

u. Aproba premierea sau recompensarea arbitrilor valorosi.  

v. Asigura contactul cu alte comisii judetene de arbitrii.  

w. Elaboreaza si alte norme si reglementari necesare pentru optimizarea 

activitatii in domeniul arbitrajului.  

x. Exercita orice alte atributii legate de buna desfasurare a activitatii C.J.A. 

Art. 19.1. Biroul Executiv al comisiei este alcatuit din 5 persoane si anume presedinte,  3 

vicepresedinti si 1 membru.  

2. Biroul Executiv decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curenta a 

comisiei, care necesita o rezolvare imediata intre sedintele C.J.A..  

3. Biroul Executiv se intruneste in sedinte convocate de presedinte, ori de cate ori 

este necesar.  

4. Biroul Executiv adopta decizii cu votul a cel putin trei membri .  

Deciziile Biroului Executiv vor fi aplicate in termenele stabilite si validate de C.J.A.. 

la proxima sedinta.  
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5. Hotararile Biroului Executiv vor fi publicate pe site-ul oficial al C.J.A. Publicarea 

acestora in forma precizata mai sus are valoare de comunicare oficiala fata de 

orice persoana interesata. Art. 20  Presedintele CJ.A. –Director               a) 

Conditii, cerinte minime:  

1. sa fi fost arbitru/arbitru asistent de Liga a I-a, FIFA ;  

2. experienta profesionala si manageriala de specialitate legata de aspecte  generale si 

specifice privind activitatea de arbitraj ;  

3. sa se bucure de prestigiu, sa fie o personalitate puternica ;  

4. bun motivator, educator de calitate, exemplu personal ;  

5. are capacitate deplina de exercitiu si o stare de sanatate corespunzatoare ;  

6. nu a fost retrogradat/exclus pe linie sportiva ;  

7. studii superioare ;  

8. nu desfasoara activitati politice ;  

9. nu a fost anchetat si arestat pentru acte de coruptie(cazier judiciar) ;  

10. cunoasterea unei limbi straine de nivel mediu constituie un avantaj.  

b)Atributii, responsabilitati, competente:  

1. Convoaca si prezideaza sedintele C.J.A. si ale Biroului Executiv al C.J.A. ;  

2. Voteaza si in caz de egalitate, votul sau este decisiv ;  

3. Reprezinta C.J.A. pe plan intern ;  

4. Organizeaza si raspunde de realizarea unui Master Plan/Plan General care sa 

cuprinda obiective de atins, standarde minime de calitate, termene :  

a) program de formare, instruire arbitri complet/uniform pentru  

toate nivelele de la fotbalul/arbitrajul de baza la fotbalul/arbitrajul 

profesionist/elita ;  

b) program de talente si un sistem de identificare, urmarire si 

monitorizare a arbitrilor tineri talentati de perspectiva de la nivelul 

de baza la cel de elita. Acest program trebuie sa cuprinda « 

Indumari « privind numarul maxim de talente pe fiecare nivel, 

limita de varsta, durata programului, planuri de promovare rapida;  

c) program de instruire, perfectionare, monitorizare pentru arbitri si 

arbitri asistenti de elita campionatului judetean ;  

d) program cu nevoile arbitrilor la toate nivelele.  

5. Organizeaza si raspunde de realizarea unei baze de date cu :  

a) arbitri si arbitrii asistenti activi din Liga I-a, a II-a, a III-a, lot 

judetean( Liga a IV-a, Categoria I, a II-a, stagiari) ;  

b) arbitri si arbitrii asistenti care ies sau intra in Liga a I-a, a II-a sau 

a III-a, lot judetean ( Liga a IV-a, Categoria I, a II-a, stagiari) ;  

c) arbitri si arbitrii asistenti tineri, talentati pe fiecare nivel de sus in 

jos ;  

d) arbitri nou formati ;  

e) observatori de arbitri   

f) instructori de arbitri locali educati si instruiti periodic ;  
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6. Coordoneaza si raspunde de organizarea cursurilor pentru formare si instruire cu 

tematici, metodologii, regulament cadru de organizare cu acelasi continut, care 

sa functioneze pe un fundament crescator de jos in sus, pentru arbitri si 

observatori de arbitri, provenite de la o singura sursa – C.C.A.  

7. Organizeaza, coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea 

departamentelor si compartimentelor.  

8. Dispune masuri cu caracter tehnic si administrativ, potrivit competentelor.  

9. Organizeaza, coordoneaza si raspunde de indeplinirea programului anual de 

activitate al C.J.A..  

10. Supravegheaza modul in care se respecta regulamentele aprobate privind 

activitatea arbitrilor.  

11. Participa la elaborarea strategiei generale privind activitatea de arbitraj pe 

termen scurt si mediu si urmareste aplicarea acesteia.  

12. Urmareste si raspunde de indeplinirea hotararilor adoptate de C.J.A..  

13. Organizeaza, conduce si raspunde de activitatea personalului salariat al C.J.A..  

14. Incheie acte juridice in numele si pe seama C.J.A., potrivit competentelor 

delegate de Presedintele A.J.F.  

15. Aproba angajarea si efectuarea cheltuielilor in cadrul bugetului aprobat al 

comisiei.  

16. Raspunde de exactitatea si legalitatea documentelor intocmite.  

17. Raspunde in fata C.J.A. si a Presedintelui A.J.F., de calitatea lucrarilor executate, 

de respectare a disciplinei si de utilizare a timpului de lucru.  

18. Indeplineste orice atributii in conformitate cu prezentul regulament . Art. 21. 

Compartimentul Liga a IV-a are urmatoarele atributii:  

a. Organizeaza periodic cursuri de perfectionare a arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din Liga a IV-a si testarea teoretica a acestora, intocmeste 

tematica si stabileste lectorii pentru aceste cursuri;  

b. Dupa fiecare etapa, evalueaza prestatiile arbitrilor si arbitrilor 

asistenti pe baza rapoartelor de observare si de supervizare ;  

c. Tine evidenta tuturor arbitrilor si arbitrilor asistenti , pentru Liga a IV-

a. Intocmeste ierarhizarea valorica a arbitrilor, la sfarsitul fiecarui 

sezon, conform criteriilor stabilite de C.J.A. ;  

d. Organizeaza testarea fizica a arbitrilor si arbitrilor asistenti pentru 

Liga a IV-a, conform normelor stabilite de C.C.A, pe baza unui 

program aprobat anual de C.J.A. ;  

e. Organizeaza efectuarea controlului medical al arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din lotul de Liga a IV-a, conform programului stabilit de 

comisie ;  

f. Propune spre aprobarea C.J.A. numarul si componenta lotului de 

arbitri si arbitri asistenti din Liga a IV-a, pentru fiecare an 

competitional, in functie de necesitati, ca urmare a structurii si formei 
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campionatului Ligii a IV-a precum si promovarea sau retrogradarea 

acestora, dupa caz ;  

g. Prezinta C.C.A.. propuneri de nominalizare a arbitrilor si arbitrilor 

asistenti pentru promovare Liga a III-ia ;  

h. Asigura aplicarea unitara a “Legilor Jocului”;  

i. Acorda asistenta tehnica, prin expertii sai, in activitatea de formare si 

perfectionare a arbitrilor si arbitrilor asistenti, pe plan judetean;  

j. Intocmeste rapoarte de expertiza tehnica, la cererea arbitrilor si 

arbitrilor asistenti sau a instantei disciplinare a C.J.A.., in vederea 

solutionarii cauzelor disciplinare ;  

k. Intocmeste si propune spre aprobarea C.J.A.. optimizarea criteriilor 

pentru delegarea arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile oficiale din 

cadrul Ligii a IV-a ;  

l. Asigura delegarea arbitrilor si arbitrilor aisistenti la jocurile 

programate in campionatul Ligii a IV-a, precum si la jocurile din 

cadrul fazei judetene a Cupei Romaniei ;  

m. Tine evidenta eventualelor recuzari ale arbitrilor si arbitrilor asistenti 

si efectueaza delegarea acestora in consecinta;  

n. Analizeaza rapoartele de observare, judeca in prima instanta si, dupa 

caz, aplica sanctiuni arbitrilor si arbitrilor asistenti notati 

necorespunzator(sub nota 7) sau celor care au savarsit abateri 

disciplinare ;  

o. Comunica arbitrilor sau arbitrilor asistenti cauza solutiilor date in 

prima instanta;  

p. Tine evidenta sanctiunilor aplicate arbitrilor si arbitrilor asistenti ;  

q. Documentul de baza al analizei cauzelor disciplinare il constituie 

rapoartul de observare.  

Art.22.  Compartimentul Liga judeteana are urmatoarele atributii:  

a. Organizeaza periodic cursuri de perfectionare a arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din Liga judeteana si testarea teoretica a acestora; intocmeste 

tematica si stabileste lectorii pentru aceste cursuri;  

b. Dupa fiecare etapa, evalueaza prestatiile arbitrilor si arbitrilor 

asistenti pe baza rapoartelor de observare si de supervizare ;  

c. Tine evidenta tuturor arbitrilor si arbitrilor asistenti licentiati, pentru 

Liga judeteana. Intocmeste ierarhizarea valorica a arbitrilor, la 

sfarsitul fiecarui sezon, conform criteriilor stabilite de C.J.A. ;  

d. Organizeaza testarea fizica a arbitrilor si arbitrilor asistenti din lotul 

Liga judeteana, conform normelor stabilite de C.C.A., pe baza unui 

program aprobat anual de C.J.A. ;  

e. Organizeaza efectuarea controlului medical al arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din lotul Ligii judetene, conform programului stabilit de 

comisie ;  
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f. Prezinta C.C.A.. propuneri de nominalizare a arbitrilor in vederea 

promovarii la Liga a IV-a ;  

g. Acorda asistenta tehnica, prin expertii sai, in activitatea de formare si 

perfectionare a arbitrilor si arbitrilor asistenti, pe plan judetean ;  

h. Intocmeste rapoarte de expertiza tehnica, la cererea arbitrilor si 

arbitrilor asistenti sau a instantei disciplinare a C.J.A.., in vederea 

solutionarii cauzelor disciplinare ;  

i. Intocmeste si propune spre aprobarea C.C.A.. optimizarea criteriilor 

pentru delegarea arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile oficiale din 

campionatul Ligilor B si C;  

j. Asigura delegarea arbitrilor si arbitrilor aisistenti la jocurile 

programate in campionatul Ligii judetene ;  

k. Tine evidenta eventualelor recuzari ale arbitrilor si arbitrilor asistenti 

si efectueaza delegarea acestora in consecinta ;  

l. Tine evidenta delegarii arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile din 

campionatul Ligii judetene, pentru fiecare an competitional ;  

m. Analizeaza rapoartele de observare, judeca in prima instanta si dupa 

caz, aplica sanctiuni arbitrilor si arbitrilor asistenti notati 

necorespunzator(sub nota 7) la jocurile din campionatului Ligii 

judetene sau celor care au savarsit abateri disciplinare ;  

n. Comunica arbitrilor sau arbitrilor asistenti in cauza solutiile date in 

prima instanta ;  

o. Pune la dispozitia Biroului Executiv al C.J.A.. dosarele cauzelor in 

care s-a exercitat dreptul de atac la hotararile date de prima instanta ;  

p. Tine evidenta sanctiunilor aplicate arbitrilor si arbitrilor asistenti din 

lotul Ligii judetene ;  

q. Documentul de baza al analizei cauzelor disciplinare il constituie 

raportele de observare si supervizare.  

Art. 23. Compartimentul Stagiari are urmatoarele atributii:  

a. Organizeaza periodic cursuri de perfectionare a arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din categoria Stagiari si din lotul de perspectiva (tinere 

talente) si testarea teoretica a acestora; intocmeste tematica si 

stabileste lectorii pentru aceste cursuri ;  

b. Dupa fiecare etapa, evalueaza prestatiile arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din categoria Stagiari pe baza rapoartelor de observare si de 

supervizare ;  

c. Tine evidenta tuturor arbitrilor si arbitrilor asistenti stagiari. 

Intocmeste ierarhizarea valorica a arbitrilor, la sfarsitul fiecarui sezon, 

conform criteriilor stabilite de C.J.A. ;  

d. Organizeaza testarea fizica a arbitrilor si arbitrilor asistenti, conform 

normelor stabilite de C.C.A., pe baza unui program aprobat anual de 

C.J.A. ;  
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e. Organizeaza efectuarea controlului medical al arbitrilor si arbitrilor 

asistenti stagiari, conform programului stabilit de comisie ;  

f. Prezinta C.J.A.. propuneri de nominalizare a arbitrilor si arbitrilor 

asistenti stagiari in vederea promovarii la Liga judeteana ;  

g. Acorda asistenta tehnica, prin expertii sai, in activitatea de formare si 

perfectionare a arbitrilor si arbitrilor asistenti, pe plan judetean ;  

h. Intocmeste rapoarte de expertiza tehnica, la cererea arbitrilor si 

arbitrilor asistenti sau a instantei disciplinare a C.J.A.., in vederea 

solutionarii cauzelor discilinare ;  

i. Intocmeste si propune spre aprobarea C.J.A.. optimizarea criteriilor 

pentru delegarea arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile oficiale din 

campionatele de copii si juniori ;  

j. Asigura delegarea arbitrilor si arbitrilor aisistenti la jocurile 

programate in campionatul de copii si juniori;  

k. Tine evidenta eventualelor recuzari ale arbitrilor si arbitrilor asistenti 

stagiari si efectueaza delegarea acestora in consecinta;  

l. Tine evidenta delegarii arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile din 

campionatele de copii si juniori pentru fiecare an competitional;  

m. Analizeaza rapoartele de observare, judeca in prima instanta si, dupa 

caz, aplica sanctiuni arbitrilor si arbitrilor asistenti notati 

necorespunzator(sub nota 7) la jocurile din campionatele de copii si 

juniori sau celor care au savarsit abateri disciplinare;  

n. Comunica arbitrilor sau arbitrilor asistenti in cauza solutiile date in 

prima instanta ;  

o. Pune la dispozitia juriului de apel al C.J.A.. dosarele cauzelor in care 

s-a exercitat dreptul de atac la hotararile date de prima instanta ;  

p. Tine evidenta sanctiunilor aplicate arbitrilor si arbitrilor asistenti 

stagiari ;  

q. Documentul de baza al analizei cauzelor disciplinare il constituie 

rapoartele de observare sau de supervizare;  

Nota: La jocurile de juniori pot fi delegati arbitri si arbitri asistenti din Liga IV-a sau 

Liga judeteana dupa caz.  

  

Art. 24   Compartimentul Observatori de arbitri, Instructori de arbitri, are urmatoarele 

atributii:  

a. Organizeaza periodic cursuri de perfectionare a observatorilor de arbitri, 

instructorilor de arbitri si testarea teoretica a acestora, intocmeste tematica 

si stabileste lectorii pentru aceste cursuri ;  

b. Dupa fiecare etapa, evalueaza rapoartele de observare si de supervizare ;  

c. Tine evidenta tuturor observatorilor licentiati, pentru Liga IV-a si Liga 

judeteana. Intocmeste ierarhizarea valorica, la sfarsitul fiecarui sezon, 

conform criteriilor stabilite de C.J.A. ;  
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d. Propune spre aprobarea C.J.A. numarul si componenta Lotului de 

observatori de arbitri din Liga a IV-a si Liga judeteana, pentru fiecare an 

competitional, in functie de necesitati, ca urmare a structurii si formei 

campionatulor si promovarea sau retrogradarea acestora, dupa caz ;  

e. Prezinta C.J.A.. propuneri de nominalizare a observatorilor republicani  ;  

f. Acorda asistenta tehnica prin expertii sai, in activitatea de formare si 

perfectionare a arbitrilor si arbitrilor asistenti, pe plan judetean;  

g. Intocmeste rapoarte de expertiza tehnica, la cererea arbitrilor si arbitrilor 

asistenti sau a instantei disciplinare a C.J.A.., in vederea solutionarii 

cauzelor disciplinare ;  

h. Intocmeste si propune spre aprobarea C.J.A.. optimizarea criteriilor pentru 

delegarea arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile oficiale din cadrul 

campionatelor judetene ;  

i. Asigura delegarea observatorilor de arbitri la jocurile programate in 

campionatul Ligii a IV-a si Ligii judetene, precum si la jocurile din cadrul 

fazei judetene a Cupei Romaniei ;  

j. Tine evidenta eventualelor recuzari ale observatorilor de arbitri si 

efectueaza delegarea acestora in consecinta;  

k. Tine evidenta delegarii observatorilor de arbitri la jocurile din competitiile 

nationale, pentru fiecare an competitional ;  

l. Analizeaza rapoartele de observare, judeca in prima instanta si dupa caz, 

aplica sanctiuni observatorilor de arbitri care au intocmit rapoarte de 

observare in totala neconcordanta cu jocul si cu realitatea din teren la jocul 

la care a oficializat sau celor care au savarsit abateri disciplinare ;  

m. Comunica observatorilor de arbitri in cauza solutiile date in prima instanta;  

n. Pune la dispozitia Biroului Executiv al C.J.A.. ca instanta de apel dosarele 

cauzelor in care s-a exercitat dreptul de atac la hotararile date de prima 

instanta ;  

o. Tine evidenta sanctiunilor aplicate observatorilor de arbitri ;  

p. Documentul de baza al analizei cauzelor disciplinare il constituie rapoartele 

de observare si de supervizare.  

Art.25. Compartimentul economico-administrativ are urmatoarele atributii:  

a. Intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli al C.J.A.. pentru fiecare an 

calendaristic.  

b. Asigura incasarea cotizatiilor si taxelor stabilite pentru arbitri.  

c. Tine evidenta incasarii si platilor comisiei.  

d. Efectueaza operatiuni financiare potrivit normelor legale.  

e. Executa activitati administrative legate de necesitatile comisiei. 

Art.26. Compartimentul secretariat, marketing- dezvoltare are urmatoarele atributii:  

a. Primeste, redacteaza, transmite, tine evidenta si arhiveaza 

corespondenta interna adresata comisiei ;  

b. Organizeaza conferintele de presa ale C.J.A..  
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c. Atrage sponsori pentru activitatea curenta a C.J.A.. si pentru 

activitatea de arbitraj ;  

d. Promoveaza imaginea C.J.A.. si a arbitrilor si arbitrilor asistenti pe 

plan judetean ;  

e. Indeplineste orice alte atributii stabilite de C.J.A..  

Art. 27. Compartimentul tehnic are urmatoarele atributii:  

a. Organizeaza cursuri de formare pentru arbitri; elaboreaza si difuzeaza 

instructiuni, metodologii, regulamente si tematici pentru organizarea 

si desfasurarea acestora ;  

b. Intocmeste tematica si stabileste lectorii pentru organizarea periodica 

a cursurilor de perfectionare a arbitrilor, pe loturi ;  

c. Acorda asistenta tehnica prin expertii sai, in activitatea de formare si 

perfectionare a arbitrilor, pe plan judetean ;  

d. Intocmeste rapoarte de expertiza tehnica la cererea arbitrilor si 

arbitrilor asistenti sau a instantei disciplinare a C.J.A., in vederea 

solutionarii cauzelor de natura tehnica ;  

e. Organizeaza cabinetul tehnico-metodic al C.J.A.;  

f. Organizeaza cursuri intensive cu arbitri vizati de C.J.A., pentru a fi 

promovati fara concurs ;  

g. Prezinta C.J.A.. in colaborare cu compartimentele Ligii a IV-a, Ligii 

judetene formula de calcul pentru intocmirea clasamentelor arbitrilor, 

spre aprobare ;  

h. Studiaza publicatiile Buletinul tehnic Arbitrul , selecteaza problemele 

de interes pentru C.J.A.. cu privire la dezvoltarea activitatii de arbitraj 

;  

i. Intocmeste si propune spre aprobarea C.J.A. criteriile pentru 

promovarea si retrogradarea arbitrilor si arbitrilor asistenti pentru 

fiecare an competitional in functie de structurile competitiilor 

organizate de A.J.F ;  

j. Coordoneaza activitatea instructorilor de arbitri, observatorilor de 

arbitri, din punct de vedere tehnic ;  

k. Organizeaza cursuri intensive, intocmeste tematica, stabileste lectorii, 

testari periodice pentru observatorii de arbitri si instructorii de arbitri.  

Art. 28.  Secretarul comisiei este numit de presedintele C.J.A.. si se subordoneaza acestuia, 

indeplinind atributii stabilite prin prezentul regulament dupa cum urmeaza:  

b) organizeaza si coordoneaza compartimentele:  

- secretariat, marketing-dezvoltare si relatii internationale  

- economico-administrativ  

c) indeplineste alte sarcini stabilite prin Fisa postului  
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CAPITOLUL IV  
A. OBTINEREA CALITATII DE ARBITRU DE FOTBAL  

Art. 29. Arbitrul de fotbal este acea persoana care are aptitudini si calificarea necesara 

conducerii jocurilor de fotbal.  

Art. 30. Poate deveni arbitru de fotbal orice cetatean roman, precum si orice cetatean strain 

cu domiciliul legal stabilit in Romania, care are varsta minima de 14 ani, a absolvit un curs 

de arbitri de fotbal, are o conduita exemplara in societate si nu a suferit condamnari penale.  

Art. 31. Comisia Judeteana a Arbitrilor Prahova va comunica in scris Comisiei Centrale a 

Arbitrilor prin A.J.F. Prahova data fixata pentru inceperea cursurilor de formare/calificare 

si numarul cursantilor.  

Art. 32. Conditiile pentru inscrierea la scoala de arbitri, modul de functionare, desfasurare 

si programa analitica pentru pregatirea unitara a cursantilor se stabilesc de catre Comisia 

Centrala a Arbitrilor printr-un “Regulament cadru”, conform instructiunilor privind 

organizarea si functionarea cursurilor pentru formarea de arbitri de fotbal.  

   

B. CLASIFICAREA ARBITRILOR  

Art.33. Arbitrii de fotbal se clasifica in urmatoarele categorii:  

- Arbitri stagiari  

- Arbitri de categoria a-II-a  

- Arbitri de categoria I-a  

- Arbitri nationali de Liga a 3-a  

- Arbitri nationali de Liga a 2-a   

- Arbitri nationali de Liga  I  

- Arbitri internationali FIFA  

Art.34. Pentru jocurile din competitiile organizate de A.J.F Prahova, C.J.A., asigura loturi 

judetene de arbitri pe nivele astfel:  

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

formare/scoala de arbitri care au dreptul sa arbitreze in competitiile de copii 

si juniori.  

2. Lotul de arbitri judeteni format din tineri arbitri care au nivel de clasificare 

Categoria a II-a si I-a care au dreptul sa arbitreze pana la nivelul Ligii a IV-a  

3. Lotul de arbitri pentru Liga a IV-a  

Art.35. Pentru jocurile din competitiile organizate de F.R.F. si L.P.F.,  C.J.A. 

Prahova asigura arbitri pentru loturi nationale pe nivele astfel:  

1. Lotul national Liga a 3-a, format din arbitri si arbitri asistenti care au dreptul 

sa oficieze la nivelul Ligii a 3-a sau la categorii inferioare.  

2. Lotul national Liga a 2-a, format din arbitri si arbitri asistenti care au dreptul 

sa oficieze la nivelul Ligii a 2-a sau la categorii inferioare.  

3. Lotul national Liga a I-a - Elita, format din arbitri si arbitri asistenti care au 

dreptul sa oficieze la toate nivelele.  
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3.1 Numarul arbitrilor si arbitrilor asistenti din cadrul fiecarui lot national se 

stabileste a inceputul fiecarui sezon, in functie de necesitatile sistemului 

competitional.  

3.2 Lotul international F.I.F.A. se selectionaza din randul arbitrilor si arbitrilor 

asistenti din lotul national Liga a I-a, conform instructiunilor F.I.F.A.   

Art.36. Pentru a se mentine in loturile nationale si judetene, arbitrii si/sau arbitrii asistenti 

in varsta de pana la 45 de ani inclusiv, trebuie sa aiba greutatea corporala echivalenta cu 

numarul de centimetri peste un metru (exemplu: Inãltime 1, 75 m - greutate 75 kg). 

Inaltimea minima este in functie de varsta, nivelul de clasificare si cerinte impuse de FIFA.  

Art.37. Limita  de varsta a arbitrilor pentru mentinerea in loturile nationale si judetene 

este:  

- arbitrii din lotul national Liga a I-a            : 45 de ani - 

arbitrii din lotul national Liga a 2-a           : 40 de ani - arbitrii 

din lotul national Liga a 3-a           : 35 de ani.  

- arbitrii din loturile Liga a 4-a si  Judetean : 45 de ani  

Daca cerintele FIFA si UEFA impun limite de varsta mai reduse C.C.A. poate sa 

ofere posibilitati de progres arbitri tineri si talentati, reducand limitele de varsta prevazute 

mai sus.  

Art. 38. La implinirea varstei limita, arbitrii nationali pot activa pe plan judetean pana la 

varsta de 45 de ani sau pot deveni arbitri onorifici.  

Art. 39. Arbitrii de categoria I care nu fac parte din loturile nationale, pot deveni arbitri 

onorifici la propunerea C.J.A., daca participa efectiv la activitatea comisiei.  

Art. 40. Arbitrii din loturile nationale care implinesc varsta de 45, 40 si respectiv 35 de ani 

inceteaza activitatea de arbitraj la sfarsitul anului calendaristic respectiv.  

Art. 41.1. Pentru a conduce jocurile de fotbal indiferent de categorie, arbitrii sunt obligati 

sa indeplineasca urmatoarele conditii:  

a. sa fie declarati apti la controlul medical;  

b. sa promoveze semestrial probele si normele de control privind 

pregatirea fizica, stabilite de C.J.A., respectiv testul Cooper minim  

2700 m in 12 min, 2 serii de 50 m in maxim 7,5s si 2 serii de 200 m 

in maxim 32 s.  

     C.J.A.. isi rezerva dreptul de a testa, prin sondaj, pregatirea      

fizica a arbitrilor si arbitrilor asistenti;  

c. sa promoveze testele teoretice (minimum nota 7) organizate 

semestrial sau prin sondaj.  

2. Arbitrii  de Liga a IV-a care nu reusesc la testarile fizice si teoretice vor fi retinuti 

de la delegari la Liga a IV-a pana la o noua testare organizata dupa minim 30 de zile.  

3.Arbitrii care nu au trecut testarea teoretica pot fi delegati doar la juniori si Liga C  
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4.Arbitrii care nu au trecut testele fizice nu pot arbitra la niciun nivel.  

5. 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 treaca 

probele fizice sau teoretice, conform normelor stabilite, vor fi retrogradati in lotul 

imediat inferior unde vor putea activa numai in conditiile in care vor indeplini 

conditiile stabilite de prezentul regulament.  

6. Reincadrarea in loturile judetene de arbitri se va face cu respectarea 

prevederilor regulamentare si numai in limita locurilor vacante.  

Art.42.Arbitrii care au varsta mai mare de 45 de ani, in functie de necesitatile comisiei, 

pot arbitra pe plan judetean, numai cu aprobarea CJA si daca trec probele fizice si teoretice.  

   

C. PROMOVAREA SI RETROGRADAREA ARBITRILOR  

Art.42. Promovarea arbitrilor intr-o categorie superioara se face pe baza de examen, dupa 

cum urmeaza:  

- arbitru stagiar - dupa absolvirea cursului si promovarea 

examenului; - arbitru de categoria a II-a - pe baza de examen teoretic 

scris si probe practice (jocuri arbitrate si note obtinute);  

- arbitru de categoria I -a - pe baza de examen teoretic scris si probe 

practice ( jocuri arbitrate si note obtinute).  

Art.43. Examenele teoretice constau dintr-o proba scrisa. Subiectele pentru examenul de 

categoria I-a vor fi unice si vor fi stabilite de C.C.A. sau C.J.A.  

Art.44. Comisia de examinare pentru arbitrii stagiari, de categoria a-II-a si de categoria I 

se numeste de C.J.A.Prahova.  

Art.45. Conditiile care trebuiesc indeplinite de candidatii la examenul de promovare pentru 

categoria a-II-a sunt:  

a. Sa aiba cel putin 6 luni vechime ca arbitru stagiar ;  

b. Sa fi condus cel putin 12 jocuri oficiale, ca arbitru sau arbitru asistent;  

c. Sa fi participat cu regularitate la sedintele de pregatire si la sedintele 

organizate de comisia judeteana a arbitrilor;  

d. Sa nu fi suferit sanctiuni pentru neprezentare la jocuri sau pentru jocuri 

arbitrate in mod necorespunzator, ca arbitru sau arbitru asistent ;  

e. Sa aiba recomandarea subcomisiei in judetele unde exista asa ceva.  

Art.46. Conditiile ce trebuiesc indeplinite de candidatii la examenul de promovare pentru 

categoria I-a sunt:  

a. Sa aiba un stagiu de cel putin 18 luni in categoria a-II-a. Sa fi condus 

ca arbitru sau arbitru asistent cel putin 20 de jocuri oficiale, ca arbitru 

de categoria  a-II-a.  
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b. Sa fi participat cu regularitate la sedintele organizate de comisia 

judeteana a arbitrilor.  

c. Sa nu fi suferit sanctiuni pentru neprezentare la jocuri sau pentru 

jocuri arbitrate necorespunzator, ca arbitru sau arbitru asistent, in 

ultimul an competitional.  

d. Sa aiba recomandarea subcomisiei judetene (municipiulul Bucuresti) 

a arbitrilor, in judetele unde exista asa ceva.  

e. Sa nu depaseasca varsta de 30 de ani. C.J.A. poate aproba reducerea 

de stagiu si a numarului de jocuri pentru jucatorii internationali sau 

nationali Liga a I-a, 2 si 3, precum si pentru femeile care au dovedit 

calitati deosebite pentru arbitraj.  

Art.47. Dosarele care se intocmesc pentru examenul de promovare, indiferent de categorie, 

trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:  

- cerere de inscriere;  

- fisa tip cu datele personale (dupa modelul elaborat de Comisia 

Centrala a Arbitrilor);  

- lista jocurilor conduse la centru si ca asistent in perioada de stagiu 

premergatoare examenului, avizata de presedintele Comisiei Judetene  

a Arbitrilor si de Asociatia Judeteana de Fotbal;  

- certificat de cazier judiciar;  

- avizul medical, din care sa rezulte ca este apt pentru arbitraj, eliberat 

de cabinetul medico-sportiv judetean .  

- recomandarea C.J.A. a arbitrilor (numai pentru concursul de 

promovare in lotul national Liga a 3-a).  

Art.48. Nota de absolvire a examenului de promovare intr-o categorie superioara este 

minim nota 7.  

Art.49.1 Deciziile prin care se confirma promovarea ca arbitru stagiar, categoria a-II-a si 

categoria I se emit de Comisia Judeteana  a Arbitrilor.  

            2. Deciziile si lista cu arbitri promovati se transmit la C.C.A.  

Art.50.1. Ocuparea locurilor vacante in lotul judetean Liga a IV-a se poate face prin 

concurs.  

2. Ocuparea locurilor vacante in lotul judetean Liga a IV-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.  

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

catre compartimentele comisiei si se aproba de catre C.J.A..  

Art.51. Locurile stabilite pentru fiecare lot judetean se pot vacanta datorita:  

- incetarii activitatii pentru limita de varsta ;  
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- retrogradarea, scoaterea din loturile judetene ca urmare a prestarii 

unor arbitraje necorespunzatoare ; - altor motive.  

Art.52. Arbitrii retrogradati din lotul Ligii a IV-a pentru arbitraje necorespunzatoare se pot 

prezenta la concursurile de promovare numai dupa trecerea a minim 12 luni, daca intrunesc 

conditiile necesare, potrivit prevederilor regulamentare.   

Art.53. Promovarea prin concurs a arbitrilor din Lotul Judetean se face anual , in limita 

locurilor vacante.  

Art.54. Comisia Judeteana a Arbitrilor va informa, in timp util, (minim 45 zile inainte) 

arbitri cu privire la data organizarii concursurilor.  

Art.55. Organizarea concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante din lotul Ligii a IVa  

se va face de catre Comisia Judeteana a Arbitrilor.  

Art.56. Arbitrii candidati la concursul de promovare pentru lotul Ligii a IV-a trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:  

1. Pentru lotul  Ligii a IV-a (arbitri si arbitri asistenti):  

a. Sa aiba cel putin categoria II-a de clasificare.  

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

c. Sa aiba o medie a notelor la jocurile observate de minimum 7, in 

ultimul an competitional, pana la data sustinerii examenului.  

d. Sa aiba varsta minima de 16 ani si sa nu depaseasca varsta de 30 de 

ani, in anul in care se organizeaza concursul.  

e. Sa nu fi fost suspendat in ultimul an competitional, pana la data 

sustinerii examenului pentru abateri prevazute in prezentul 

regulament;  

f. Sa nu fi suferit o condamnare penala.  

Art.57. Concursul de promovare in lotul Ligii a IV-a (arbitri si arbitri asistenti) consta din 

urmatoarele probe succesive:  

- examen medical (eliminatoriu);  

- test de pregatire fizica, conform criteriilor de evaluare a pregatirii 

fizice stabilite de C.J.A.. Se aduna notele obtinute si se impart la 

numarul de probe. Rezultatul constituie nota pentru testul de 

pregatire fizica. Nerealizarea baremului la una din probe, atrage 

eliminarea respectivului candidat din concurs;  

- 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 

care nu trebuie sa fie mai mica de 7;  

2. Media de admitere se obtine astfel:  
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- nota finala obtinuta la testarea fizica se aduna cu nota de la testarea 

teoretica si se imparte la doi, rezultatul constituind media de 

admitere. In situatia in care unul sau mai multi candidati au obtinut 

aceeasi medie cu ultimul arbitru declarat reusit, C.J.A. va suplimenta 

numarul de locuri in mod corespunzätor   

Art. 58. Ocuparea locurilor vacante in loturile nationale si judetene in urma concursurilor 

de promovare se va face in ordinea descrescanda a mediilor obtinute de arbitrii candidati.  

Art. 59.  Arbitri si arbitri asistenti pot fi promovati intr-o categorie superioara fara concurs, 

la exceptional, daca indeplinesc urmatoarele conditii:  

a. sa nu depaseasca varsta limita de promovare dupa cum urmeaza: 35 

ani pentru Liga 1, 30 ani pentru Liga a 2-a si 25 ani pentru Liga a 3a 

;  

b. sa fie apt medical, declarat de Institutul National de Medicina 

Sportiva sau Cabinetele de Medicina Sportiva teritorial (conditie 

eliminatorie) ;  

c. sa fi fost observat de catre minim cinci membri ai Comisiei Centrale 

a Arbitrilor, in anul competitional premergator promovarii, care sa-i 

propuna promovarea (facultativa) ;  

d. sa nu fi fost sanctionat in ultimul an competitional ;  

e. sa aiba promovate testele fizice si teoretice cu rezultate deosebite ;  

f. sa aiba prestatii foarte bune si excelente la jocurile la care a fost 

delegat.  

Art.60. Comisia Centrala a Arbitrilor poate organiza cursuri intensive pentru 

perfectionarea si promovarea unor arbitri si arbitri asistenti cu calitati si rezultate deosebite.  

Art.61.1. Retrogradarea arbitrilor si a arbitrilor asistenti se va face in urmatoarele situatii:  

a. in baza clasamentelor intocmite de C.C.A. si C.J.A. la sfarsitul unui 

an competitional;  

b. daca insumeaza mai mult de 10 etape in care au fost retinuti de la 

delegari, in acelasi an competitional ;  

c. daca au fost notati sub nota 7 la doua testari teoretice consecutive, 

sustinute intr-un an competitional ;  

d. daca nu promoveza testele fizice, sustinute de doua ori consecutiv in 

acelasi an competitional sau daca nu se prezinta la sustinerea testelor 

fizice de doua ori consecutiv ;  

e. daca nu se prezinta, in termen de 3 luni de la data programarii initiale 

a testelor, la sustinerea acestora, cu exceptia arbitrilor care au suferit 

accidentari sau imbolnaviri grave, probate cu documente medicale.  

f. daca nu se prezinta sau nu trece examenul de categoria I.  

In cazul in care arbitrii din lotul F.I.F.A. se afla in una din situatiile aratate mai sus, 

acestia vor fi retrasi din lotul F.I.F.A. si vor fi mentinuti in lotul national Liga I.  
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Art.62. Incetarea activitatii arbitrilor si a arbitrilor asistenti se va face in urmatoarele 

situatii:            - au implinit varsta limita stabilita pentru lotul national din care fac parte ;  

- in mod nejustificat, nu s-au prezentat la sustinerea a doua teste  

consecutive de pregatire fizica sau a celor teoretice ; 

- au devenit inapti din punct de vedere medical ; - 

daca se retrag din activitatea de arbitraj.  

Art.63. Excluderea arbitrilor si arbitrilor asistenti din activitate se face in urmatoarele 

cazuri:               -  au incasat sume necuvenite de la cluburile ale caror echipe le-au arbitrat, 

sau au modificat, in mod intentionat documente justificative de plata in scopul de a incasa 

sume necuvenite ;  

- au solicitat sau acceptat alte avantaje materiale de la cluburi sau de la 

alte persoane interesate ;  

- s-au prezentat la jocuri sub influenta bauturilor alcoolice ;  

- prin prestatia lor au viciat desfasurarea si rezultatul jocului ;  

- au fost condamnati penal cu o pedeapsa privativa de libertate ; - au 

initiat, participat sau instigat la actiuni de natura sa prejudicieze 

prestigiul C.C.A.., F.R.F., L.P.F., A.J.F., C.J.A. ;  

- au o conduita imorala sau savarsesc fapte care ii fac incompatibili cu 

calitatea de arbitru ;  

- nesesizarea C.J.A. despre situatii de tentative de corupere dovedite 

de organele abilitate.  

                             Excluderea arbitrilor divizionari(Liga 1, Liga 2, Liga 3) din cadrul 

C.J.A.Prahova poate fi facuta in unul din  urmatoarele cazuri :  

- nu are serviciu pe raza jud. Prahova  

- nu locuieste in jud. Prahova  

- nu participa cu regularitate la sedintele saptamanale organizate de 

C.J.A. Prahova  

- nu arbitreaza jocuri care se desfasoara in  jud.Prahova, in cadrul 

campionatelor organizate de A.J.F.Prahova.  

Art.64. Delegarea arbitrilor si arbitrilor asistenti la jocurile oficiale, se va face in functie 

de valoarea acestora , necesitatile comisiei si de forma lor sportiva cu respectarea criteriilor 

de delegare, aprobate de C.J.A. Nu se aplica principiul rotatiei si nu toti arbitrii trebuie sa 

aiba acelasi numar de delegari.  

Art.65. O data cu obtinerea calitatii de arbitru se elibereaza carnetul de arbitru, de catre 

Comisia Judeteana a Arbitrilor.   

Art.66. Arbitrilor promovati intr-o categorie superioara li se va face mentiunea de 

promovare in carnetul de arbitru.  

Art.67.1. Arbitrii sunt obligati sa-si vizeze anual carnetul de arbitru astfel:  

- arbitri nationali, la Comisia Centrala a Arbitrilor.  
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-arbitri stagiari, arbitri de categoria a-II-a si categoria I-a (judeteni) la 

Asociatia Judeteana de Fotbal Prahova.  

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

Arbitrilor.  

Art.68. 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 V  

DREPTURI, INDATORIRI SI RECOMPENSE A. DREPTURILE 

ARBITRILOR  

Art.69. Arbitri de fotbal au urmatoarele drepturi:  

a. sa fie delegati sa conduca jocuri pana la nivelul categoriei lor de 

clasificare astfel:  

-arbitrii stagiari - la centru sau ca arbitru asistent, la competitii de copii 

si juniori;  

-arbitrii de categoria a- II-a - la centru sau ca arbitru asistent pana la 

categoria Liga a 4-a, juniori ;  

-arbitrii de categoria I-a - la centru sau ca arbitru asistent pana la 

categoria Liga a 4-a, juniori ;  

-arbitrii din lotul national Liga a 3-a - in functie de specializare la 

jocurile oficiale Liga a 3-a, juniori si campionatul feminin precum si la 

orice jocuri de categorie inferioara;  

-arbitrii din lotul national Liga a 2-a - in functie de specializare la 

jocurile de Liga 2 si 3 , juniori si campionatul feminin, precum si la 

orice joc de categorie inferioara.  

- arbitrii din lotul national Liga I - in functie de specializare, la jocurile 

de Liga I precum si la orice alte jocuri indiferent de categorie.  

b. sa primeasca baremul legal de arbitraj stabilit anual de A.J.F.   

c. sa participe si sa-si exprime punctele de vedere la reuniunile 

organizate ale arbitrilor;  

d. sa fie stimulati pentru contributii deosebite in activitatea de arbitraj;   

e. sa faca apel, ca ultima cale de atac, la Biroul Executiv al Comisiei  

Judetene a Arbitrilor pentru problemle tehnice;  

f. sa faca recurs extraordinar la Biroul Executiv al A.J.F.. pentru 

solutionarea unor cauze disciplinare deosebit de grave.  
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B. INDATORIRILE ARBITRILOR  

Art.70. Arbitrii de fotbal au urmatoarele indatoriri:  

a. Sa cunoasca, insuseasca  si sa aplice intocmai ,,Legile jocului”  

deciziile I.F.A.B., F.I.F.A. si U.E.F.A., instructiunile C.C.A., 

Comisiei Judetene a Arbitrilor cu privire la interpretarea si aplicarea 

acestora, precum si Regulamentul de organizare a activitatii 

fotbalistice si Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii  

arbitrilor de fotbal ;  

b. Sa fie cinstit corect si impartial in conducerea jocurilor de fotbal ;  

c. Sa respinga orice incercare de influenta sau coruptie si sa sesizeze 

imediat organele conducatoare ale activitatii fotbalistice in cazul in 

care se petrec astfel de fapte ;  

d. Sa participe cu regularitate la antrenamente, sedinte si la celelalte 

activitati organizate de comisiile de arbitri de care apartin ;  

e. Sa poarte in mod obligatoriu la jocurile pe care le arbitreaza 

echipamentul stabilit de Comisia Judeteana a Arbitrilor si ecusonul de 

arbitru ;  

f. Sa-si anunte in scris indisponibilitatea, cu cel putin 10 zile inainte de 

disputarea unei etape(in afara cazurilor de forta majora) .  

g. Sa completeze Raportul de arbitraj in mod detaliat, cu claritate, 

semnaland orice evenimente in legatura cu desfasurarea partidei si sa-

l inainteze in termen de 24 de ore de la terminarea jocului (impreuna 

cu carnetele de legitimare retinute, daca este cazul) la comisia 

organizatoare a jocului respectiv.  

h. Sa aiba o comportare exemplara in societate si familie.  

i. Sa nu faca declaratii in presa, la radio sau televiziune in legatura cu 

arbitrajul prestat de alti arbitri.  

j. Sa contribuie activ la apararea prestigiului si autoritatii arbitrilor de 

fotbal.  

  

C. RECOMPENSE  

Art.71. Pentru realizari deosebite obtinute in activitatea de arbitraj, arbitrii pot fi 

recompensati cu distinctii, premii, cupe, diplome, plachete si titlul de arbitrul si arbitrul 

asistent numarul 1 al judetului Prahova al anului.   

CAPITOLUL  VI  

A. REINTEGRAREA IN ACTIVITATEA DE ARBITRAJ  

Art.72. Comisia Judeteana a Arbitrilor, poate aproba reintegrarea in activitatea de arbitraj 

a urmatoarelor categorii de arbitri:  

a. cei declarati inapti medical daca, in decurs de un an s-au insanatosit.  



  22  

b. cei care s-au retras voluntar din activitatea de arbitraj pentru motive 

intemeiate si care isi manifesta dorinta de a activa din nou, dupa o 

intrerupere de cel mult un an.  

Art. 73. Arbitrii a caror activitate a incetat nemotivat timp de un an calendaristic, vor putea 

fi reintegrati in activitatea de arbitraj in lotul imediat inferior celui din care au facut parte, 

in urma unei reexaminari teoretice si fizice, conform regulamentului.  

Art.74. In mod exceptional, arbitrii care au fost suspendati din activitate pe o perioada de 

cel mult sase luni, pentru motive contestate ulterior si care nu au atras culpa lor, vor fi 

reintegrati in aceasi categorie din care au facut parte.  

Art.75. Pot fi reintegrati in activitate, in lotul din care au facut parte la data retragerii, 

arbitrii care au activat in strainatate cu aprobarea Comisiei Judetene a Arbitrilor si care fac 

dovada scrisa in acest sens.  

CAPITOLUL VII  

DISCIPLINA ARBITRILOR A. DISPOZITII PRELIMINARE  

Art.76. lncalcarea cu vinovatie a indatoririlor arbitrilor, inclusiv a normelor de 

comportare, constituie abatere disciplinara, fiind sanctionata conform prevederilor 

regulamentare.   

Art.77. Cauzele de natura disciplinara se solutioneaza, dupa caz, de compartimentele din 

cadrul C.J.A., in conformitate cu prevederile prezentului regulament.  

Art.78. Abaterile savarsite de arbitri in conducerea jocurilor oficiale din competitiile 

judetene  sunt judecate de compartimentele din cadrul Comisiei Judetene a Arbitrilor care 

coordoneaza loturile respective.  

Art.79. Abaterile savarsite de arbitri din loturile nationale cu ocazia altor jocuri decat cele 

nationale sunt judecate de C.J.A..  

Art.80. Declansarea actiunii disciplinare se face ca urmare a savarsirii unor abateri legate 

de exercitarea calitatii de arbitru, sau pentru alte fapte care, desi savarsite in afara activitatii 

de arbitraj, sunt de natura sa compromita prestigiul arbitrului respectiv sau al comisiilor de 

arbitri.  

1. Sesizarea se face din oficiu de catre compartimentul care coordoneaza lotul din 

care face parte arbitrul, urmare a informatiilor rezultate din rapoartele de 

observare, acestea constituind documentele de baza in declansarea si 

solutionarea cauzelor disciplinare.  

2. Sesizarea poate fi facuta si de cluburi, exceptand problemele tehnice de      

arbitraj, numai cu privire la abateri disciplinare savarsite cu prilejul jocurilor 

oficiale, de jucatori, antrenori, persoane oficiale si spectatori, nesanctionate de 

arbitri. In aceste cazuri se poate folosi ca mijloc de proba inregistrarea video a 

jocului, numai daca jocul a fost inregistrat integral.  
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Art.81. Notarea arbitrilor, arbitrilor asistenti si a arbitrului de rezerva cu nota generala sub 

7,00 in Raportul observatorului de arbitru sau raportul supervizorului dupa caz, atrage 

sesizarea instantelor disciplinare aratate mai sus.  

  

B. ABATERI SI SANCTIUNI  

Art.82. Abaterile savarsite de arbitri vor fi sanctionate, in raport de gravitatea lor, cu: a. 

avertisment;  

b. retinere de la delegari pe timp limitat;  

c. retrogradare;  

d. scoaterea din loturile judetene;  

e. excluderea din activitate;  

Art.83. Avertismentul consta in atentionarea scrisa sau verbala a arbitrului/arbitrului 

asistent asupra abaterilor savarsite si a consecintelor  in caz de repetare.  

Art.84. Retinerea de la delegari consta in interzicerea activitatii de arbitru pe diferite 

perioade timp. Arbitrii sau arbitrii asistenti din loturile nationale sanctionati de Comisia 

Centrala a Arbitrilor vor putea fi delegati in aceasta perioada la jocurile din campionatele 

judetene.Delegarea arbitrilor se face in functie de forma sportiva a fiecaruia si in functie 

de necesitatile Comisiei de delegari.  

Art.85. Retrogradarea consta in trecerea arbitrului sau arbitrului asistent pe timp limitat 

sau nelimitat, dintr-o treapta ierarhica superioara intr-una inferioara.  

Art.86. Scoaterea din loturile judetene este definitiva.  

Art.87. Excluderea din activitate consta in radierea din evidente si interzicerea de a mai 

activa ca arbitru sau arbitru asistent, sau de a ocupa functii in activitatea de arbitraj.  

Art.88. Sanctiunile aplicate in temeiul art. 82 lit.”b” nu pot fi date cu suspendarea 

executarii pedepsei.  

Art.89. Sanctiunile prevazute la art.82 se aplica de catre:  

a. Compartimentele din cadrul Comisiei Centrale a Arbitrilor pentru 

abateri savarsite de arbitrii din loturile nationale.  

b. Compartimentele din cadrul C.J.A. pentru abaterile savarsite de 

arbitrii din loturile nationale in jocurile din campionatele judetene si 

de arbitrii din loturile judetene.  

Art. 90. Circumstante atenuante se considera acele imprejurari care pot determina 

reducerea sanctiunii disciplinare, dupa cum urmeaza:  

a. conduita ireprosabila a arbitrului inainte de savarsirea abaterii.  

b. comportarea sincera in fata instantei disciplinare.  

c. savarsirea abaterii in stare de provocare sau ca urmare a unei emotii 

puternice.  
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d. legitima aparare.  

Art.91. Circumstante agravante se considera acele imprejurari care pot determina aplicarea 

unor sanctiuni mai severe, in functie de gravitatea si urmarile faptei comise, dupa cum 

urmeaza:  

a. premeditarea;  

b. savarsirea abaterii sub infIuenta bauturilor alcolice;  

c. savarsirea abaterii din interese materiale;  

d. comiterea unei noi abateri disciplinare in decurs de un an de la ultima 

sanctiune (recidiva).  

Art.92.  Abaterile sunt de doua categorii:  

a. abateri savarsite inaintea inceperii partidei sau dupa terminarea 

acesteia pe terenul de joc sau in afara lui ;  

b. abateri savarsite in timpul desfasurarii jocului.  

Art.93. Abaterile savarsite inainte de inceperea jocului sau dupa terminarea acestuia, pe 

terenul de joc sau in afara acestuia, se sanctioneaza astfel:  

1 .Avertisment pentru:  

a. nerespectarea dispozitiilor R.O.A.F. cu privire la accesul persoanelor 

in terenul de joc.  

b. nerespectarea fara motive temeinice a orei de incepere a jocului sau a 

pauzei dintre reprize.  

c. neverificarea cu 60 minute inainte de inceperea partidei a terenului de 

joc si a instalatiile anexe.  

2. Retinerea de la delegari:  

a. Retinerea de la delegari de la 1-2 etape pentru:  

- netrimiterea raportului de arbitraj organelor competente in 

termenul prevazut de regulament.  

- intocmirea cu date gresite sau incomplete a raportului de arbitraj, 

atunci cand fapta nu a produs consecinte.  

- neanuntarea in timp util (minimum 10 zile) a indisponibilitatii 

motivate pentru a se putea lua masuri de inlocuire la delegare. - 

prezentarea pe teren cu echipament neingrijit sau neregulamentar 

pentru conducerea unei partide oficiale.  

- prezentarea cu intarziere la teren dupa ora mentionata in raportul 

de arbitraj sau comunicata oficial de A.J.F., fara ca jocul sa fi inceput 

cu un alt arbitru; se excepteaza cazurile de forta majora dovedite.  

b. Retinerea de la delegari de la 2-3 etape pentru:  

- atitudine necorespunzatoare fata de delegatii echipelor, antrenori, 

jucatori, arbitri si observatori;  

- neverificarea inainte de inceperea jocului a vizei anuale si a vizei 

medicale a jucatorilor in conformitate cu prevederile regulamentare; 
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- tainuirea intarzierii unuia dintre arbitri delegati la joc de catre 

ceilalti doi arbitri, fara ca jocul sa fi inceput cu un alt arbitru;  

- trimiterea cu intarziere sau netrimiterea carnetului de legitimare a 

unui jucator eliminat, la termenul fixat de regulamentele in vigoare, 

comisiei organizatoare a competitiei.  

b. Retinerea de la delegari de la 3-4 etape pentru:  

- neprezentarea la conducerea joculul, ori prezentarea cu intarziere 

la teren, dupa ora mentionata in raportul de arbitraj, sau comunicata 

in scris de AJF, sau prezentarea dupa inceperea jocului, fapt ce a 

determinat inlocuirea arbitrului in cauza. Se excepteaza cazurile de 

forta majora dovedite ;  

- intocmirea gresita sau incompleta a raportului de arbitraj atunci 

cand omisiunea sau greseala a produs urmari, fie pentru jucatori sau 

echipe, fie pentru faptul cä datorita lipsei mentiunilor sau a datelor 

incomplete, C.J.A.. sau alte organe de specialitate, nu au putut lua 

mäsunile cuvenite ;  

- nesesizarea in raportuI arbitraj sau in memoriu separat in maxim 

24 de ore de la disputarea partidei a unor intâmplari, incidente etc., 

care ar putea constitui a abatere de natura sa atraga sanctiuni 

disciplinare pentru jucatori, echipe, cluburi, etc.  

c. Retinerea de la detegari de la 4-6 etape pentru:  

- atitudine necorespunzatoare si lipsita de sinceritate fata de organele 

de conducere competente, cum ar fi neprezentarea in caz de 

convocare, pentru a da relatii.  

- inducerea in eroare a acestor organe prin relatari neconforme cu 

realitatea.   

- ascunderea adevarului sau alte fapte asemanatoare.  

- injurii aduse unui alt arbitru din brigada, inainte, in timpul sau dupa 

terminarea jocului.  

- injurii aduse unui jucator sau bruscarea acestuia, precum si a unor 

persoane oficiale.  

d. Retinerea de la delegari de la 6-8 etape pentru:  

- lovirea intentionata a unui jucator sau a unor persoane oficiale din 

conducerea echipelor participante la joc.  

- tainuirea existentei unei legaturi cu oricare dintre echipele 

participante la joc.  

e. Retinerea de la delegari pe timp de 6 luni:  

- tainuirea neprezentarii unui arbitru delegat la joc.  

- calomnierea sub orice forma a arbitrilor, a activitatii comisiei 

centrale sau a comisiilor judetene ale arbitrilor, organelor centrale 

de conducere ale arbitrilor sau ale AJF.  

2. Scoaterea din arbitraj pentru:  
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a. prezentarea la conducerea jocului sub influenta bauturilor alcoolice sau 

in stare de ebrietate.  

Art.94. Abaterile savarsite in timpul desfasurarii si conducerii jocului, se sanctioneaza 

astfel:  

           1 .Avertisment pentru:  

- nesiguranta in decizii si semnalizari ; - lipsa unei pregatiri fizice 

corespunzatoare ; - nerespectarea codului de semnalizari stabilit.  

2.Retinerea de la delegari:  

a.Retinerea de la delegari de la 1-2 etape pentru:  

- lipsa de colaborare intre arbitrii aceleiasi brigazi, semnalizari 

eronate privind ofsaidul sau iesirea mingii peste liniile care delimiteaza 

terenul de joc, fara consecinte asupra rezultalului jocului ;  

- aprecierea neuniforma a aceleiasi incorectitudini in cursul jocului 

fara consecinte asupra rezultatului jocului ;  

- acordarea unei lovituri libere indirecte in locul unei lovituri libere 

directe (in afara suprafetei de pedeapsa).  

                            b. Retinerea de la delegari de la 2-3 etape pentru:  

- lipsa vadita de pregatire fizica, cu influenta asupra bunei 

conduceri a jocului ;  

- aplicarea eronata a Legilor Jocului, fara influenta asupra 

rezultatului jocului ;  

- lipsa de colaborare dintre arbitrul asistent si arbitru cu consecinte 

asupra deciziilor pe care le-a luat arbitrul ;  

- acordarea unei lovituri libere indirecte, in locul unei lovituri de 

pedeapsa, care regulamentar trebuia acordata;  

- lipsa de curaj, de fermitate in aplicarea sanctiunilor disciplinare 

cu privire la jucatorii vinovati de acte nesportive sau incalcarea grava a 

Legilor Jocului ;  

- nesanctionarea la timp a jocului brutal sau a comportarii evident 

nesportive a jucatorilor, imprejurari care au dus la incidente.  

                          c. Retinerea de la delegari de la 3-4 etape pentru:  

- neacordarea unei lovituri de pedeapsa care regulamentar trebuia 

acordata;  

- acordarea unei lovituri de pedeapsa in mod neregulamentar;  

                          d. Retinerea de a delegari de la 4-6 etape pentru:  

- lipsa de colaborare intre arbitri, cu consecinte asupra rezultatului 

partidei ;  

- acordarea in mod neregulamentar a unei lovituri de pedeapsa din 

care s-a inscris, cu consecinte asupra stabilirii echipei invingatoare ; - 

lipsa de autoritate evidenta manifestata la conducerea unei partide, cu 

consecinte asupra rezultatului ;  
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- acordarea unui gol in conditii neregulamentare, cu consecinte 

asupra stabilirii echipei invingatoare ;  

- neacordarea unui gol marcat in conditii regulamentare, cu 

consecinte asupra stabilirii echipei invingatoare ;  

- prestarea unui arbitraj necorespunzator, care a compromis 

spectacolul sportiv, fara sa determine intreruperea partidei ;  

- aplicarea unor sanctiuni disciplinare in mod nejustificat, fapt ce a 

produs efecte asupra jucatorului sanctionat si pentru etapele urmatoare, 

care au condus la dezechilibrarea partidei in care au fost acordate.  

                           e. Retinerea de la delegari de la 6-8 etape pentru:  

- aplicarea eronata a Legilor Jocului care a avut drept consecinta 

infIuentarea rezultatului partidei, fie stabilirea in mod nejust a 

castigatorului jocului.  

f. Retinerea de la delegari pe o peroada de la 6 luni la un an pentru:  

- parasirea de catre unul din arbitri a terenului de joc, cu exceptia 

cazurilor de forta majora ;  

- validarea a doua sau mai multe goluri in mod neregulamentar sau 

neacordarea a doua sau mai multe goluri inscrise regulamentar ; - 

arbitraj necorespunzator care a compromis total spectacolul sportiv sau 

a determinat intreruperea jocului;  

* Pe perioada retinerii de la delegari, arbitrii si arbitrii asistenti pot fi delegati 

la jocurile oficiale din campionatele judetene si/sau de juniori.  

Art. 95. Arbitrul care se face vinovat de urmatoarele fapte va fi exclus din activitatea de 

arbitraj:  

a. Incasarea unor sume necuvenite de la echipele arbitrate;  

b. solicitarea sau acceptarea de avantaje materiale peste drepturile 

oficiale, de la echipele arbitrate sau de la alte persoane interesate ;  

c. a suferit o condamnare penala privativa de libertate, indiferent daca 

sanctiunea a fost executata sau nu, pentru fapte intentionate si 

considerate infamante ;  

d. initiaza participa si instiga la actiuni care pot stirbi prestigiul 

organelor de conducere ale activitatii sportive, A.J.F., C.J.A ;  

e. duce o viata imorala, care il face incompatibil cu calitatea de arbitru, 

cum ar fi: betii repetate, acte huliganice, provocare de scandaluri etc ;  

f. modificarea documentului justificativ de plata in vederea incasarii in 

mod intentionat a unui barem necuvenit.  

Art.96. Abaterile si sanctiunile prevazute de art. 95 nu sunt limitative, ci enuntiative, sfera 

acestora putand fi extinsa prin asimilare si la cazuri asemanatoare, necuprinse in prezentul 

regulament.  
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CAPITOLUL VIII  

CAILE DE ATAC  

Art.97. Hotararile de sanctionare a arbitrilor sunt executorii de la data pronuntarii acestora 

si numai pentru perioadele competitionale. In raport de gravitatea faptei, se poate dispune 

ca hotararea  sa fie executorie de la data comiterii acesteia.  

Art.98. Arbitrul sanctionat disciplinar pentru abateri cu caracter tehnic poate contesta, in 

termen de 5 zile de la pronuntare, respectiv comunicare, hotararea primei instante numai 

la Biroul Executiv al Comisiei Judetene a Arbitrilor, acesta constituind ultima instanta in 

astfel de cazuri. Sanctiunile dictate de catre Biroul Executiv al C.J.A.. sunt definitive si 

fara cale de atac. Taxa de apel se stabileste prin reglementari elaborate de C.J.A. aprobate 

de Biroul Executiv al A.J.F.  

Art.99. Arbitrul sanctionat disciplinar pentru celelalte abateri prevazute in prezentul 

regulament, altele decat cele cu caracter tehnic, poate introduce apel la Biroul Executiv al 

C.J.A.. si recurs la Biroul Executiv a A.J.F., hotararea acesteia fiind definitiva si 

irevocabila.   

Art.100. Ridicarea sanctiunii constituie o incetare a efectelor masurii disciplinare si se 

poate cere de catre cei in cauza dupa efectuarea a jumatate din sanctiunea initiala. De 

asemenea, se considera ca sanctiunea nu a fost luata daca, timp de doi ani calendaristici de 

la executarea ei, cel sanctionat nu a mai savarsit alta abatere si a avut o comportare buna.  

Art.101. Ridicarea sanctiunii este dispusa in limita competentei de catre C.J.A.  

  

CAPITOLUL IX  

DISPOZITII FINALE  

Art.102. Comisia Judeteana a Arbitrilor tine urmatoarele forme de evidenta:  

a. Registru matricol pentru evidentierea datelor personale ale arbitrilor 

si a datelor privind evolutia lor in legatura cu clasificarea, 

perfectionarea si activitatea practica.  

b. Fisa de evidenta a jocurilor arbitrate si a calificativelor obtinute.   

Art.103. Evidentele prevazute la art. 102 se tin si la Comisia Centrala a Arbitrilor, pentru 

arbitrii din loturile nationale.  

Art.104. Arbitrii de fotbal se pot transfera de la o comisie judeteana la alta, in mod 

temporar sau definitiv. Transferarea arbitrilor se face pe baza urmatoarelor documente:  

a. cererea de transfer a arbitrului.  

b. actele personale din care rezulta activitatea sa si domiciliul.  

c. aprobarea C.J.A. care sunt implicate in transfer  
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Art.105. Pentru arbitrii din loturile nationale care se transfera in alte judete, continuarea 

activitatii in lotul din care fac parte se aproba de Comisia Centrala a Arbitrilor.  

Art.106. In caz de neprezentare a arbitrilor la jocul la care sunt delegati se vor lua 

urmatoarele masuri conform prevederilor ROAF:  

- un joc nu se poate disputa fara o brigada completa de arbitri (un arbitru 

in plus, doi asistenti), acesta urmand sa fie reprogramat de forul 

organizator.  

- La jocurile la care este delegat si al patrulea oficial, acesta va intra in 

functie daca unul dintre cei trei arbitri delegati nu se prezinta sau nu va 

mai putea sa-si indeplineasca atributiile. Atributiile celui de-al patrulea 

oficial sunt cele prevazute de “Legile Jocului”.  

Art.107. Arbitri delegati la jocurile oficiale sunt obligati sa respecte toate dispozitiile 

R.O.A.F., privind obligatiile ce le revin in legatura cu conducerea jocurilor.  

Art.108. Orice alte probleme in legatura cu activitatea de arbitraj necuprinse in prezentul 

regulament, se vor solutiona de catre Comisia Judeteana a Arbitrilor.  

Art.109. In conformitate cu prevederile Statutului A.J.F., Biroul Executiv, prin 

imputernicitii sai, exercita supravegherea si controlul cu privire la modul in care se respecta 

prevederile prezentului Regulament.  

Art.110. Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Executiv al A.J.F Prahova, in 

sedinta din _______________ si intra in vigoare incepand cu aceasta data.  

Art.111. Orice alte reglementari privind organizarea si desfasurarea activitatii arbitrilor, 

adoptate anterior aprobarii prezentului regulament, se abroga.  
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                                                ANEXA 1  

 TAXE SI COTIZATII ALE ARBITRILOR PENTRU FIECARE TUR SI RETUR  

  

Nr.crt.  Taxe/Cotizatii  Lot  Valoare  

1  Cotizatia   Liga I arbitru  400 lei 

2  Cotizatia   Liga I arbitru asistent  300 lei 

3  Cotizatia   Liga a II-a arbitru  300 lei 

4  Cotizatia   Liga a II-a arbitru asistent  250 lei 

5  Cotizatia  Liga a III-a arbitru  250 lei 

6  Cotizatia  Liga a III-a arbitru asistent  200 lei 

7  Cotizatia  Liga a IV-a  200 lei 

8  Cotizatia  Lot judetean  150 lei 

9  Cotizatia  Stagiari  100 lei 

10  Taxa scoala arbitri    50 lei 

11  Taxa categoria a II-a    75 lei 

12  Taxa categoria I    100 lei 

13  Taxa concurs Liga a IV-a    150 lei 

14 Taxa carnet arbitru Toate categoriile 10 lei 

15 Viza anuala carnet arbitru Toate categoriile 50 lei 

16 Taxa teste fizice Toate categoriile 20 lei 

17 Apel la Biroul Executiv  Toate categoriile  500 lei 

  


