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HOTĂRÂREA Nr. 03 

Comisia Centrală a Arbitrilor 
data 21.02.2017 

 
 Comisia Centrală a Arbitrilor întrunită în mod statutar în data de 21.02.2017 în 
prezenţa tuturor membrilor săi, adoptă următoarele hotărâri: 

 

Art.1.  
Având în vedere că în şedinţa din 18 iunie 2012, Comitetul Executiv a decis că este necesar să se 
introducă în ROAF şi RODAAF un text prin care membrii CCA, arbitrii şi observatorii de arbitri să 
nu mai aibă dreptul de a participa la emisiuni radio şi tv în care să comenteze arbitrajul, dar 
considerând şi recomandările UEFA în ceea ce priveşte politica de comunicare, 
  

Aprobă cu unanimitate de voturi ca:  
 

  ”Preşedintele CCA, membrii CCA, colaboratorii CCA, arbitrii, observatorii de arbitri sau orice altă  
     persoană oficială cu activitate la nivel de arbitraj nu pot activa în mass media, în programe/emisiuni de  
     analiza şi comentarii a activităţii arbitrilor”. 
    Persoanele care au deţinut această calitate pot deveni oficiali de joc doar după o perioadă de 3 ani de la  
   data încetării activităţii în mass media. 
     Platformele de comunicare pot fi folosite de oficialii de joc doar în scopuri personale. Aceste platforme  
   nu pot fi folosite pentru comentarii la adresa activităţii CCA sau a oricărui reprezentant al CCA  
     (incluzând aici şi performanţele/ deciziile arbitrilor pe terenul de joc). Comentariile oficialilor de joc pe  
            aceste platforme vor fi sancţionate în baza regulamentului. Oficialii de joc pot da interviuri în media doar  
  cu acordul CCA şi al departamentului de comunicare din cadrul FRF. 

 

Art. 2. Aprobă cu unanimitate de voturi ca art. 142 pct. 6 din RODAAF, care prevede că: 
 

“persoanele care au deţinut funcţii de conducere/administrative în cadrul cluburilor, pot 
dobândi calitatea de observator de arbitri numai după trecerea unei perioade de trei ani 
competiţionali de la încheierea activităţii la clubul respectiv” 

 

să fie modificat cu următorul text: 
 

“persoanele care au deţinut funcţii de conducere/administrative în cadrul cluburilor, pot 
dobândi calitatea de observator de arbitri numai după trecerea unei perioade de cinci ani 
competiţionali de la încheierea activităţii la clubul respectiv” 
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