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COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR de BASCHET 

FEDERAŢIA ROMÂNÂ DE BASCHET 

2017 
 

INTERPRETARE - DEFINIŢII 
 
 

 
Termenii folosiţi în prezentul regulament, aprobat de Biroul Federal, au următorul sens: 

FRB sau Federaţia -  Federaţia Română de Baschet 

FIBA -   Federaţia Internaţională de Baschet  

MTS -   Ministerul Tineretului şi Sportului  

COSR -   Comitetul Olimpic şi Sportiv Român 

MECT -   Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Biroul Federal (BF) -  Organ de conducere între Adunările Generale. 

CCAB -    Colegiul Central al Arbitrilor de Baschet. 

CCB -    Comisia Comisarilor de Baschet. 

CZAB-   Colegiul zonal al Arbitrilor de Baschet 

AJB/AMBB -   Asociaţiile judeţene de baschet şi a municipiului Bucureşti. 

CJAB/CMAB -  Colegiul Judeţean al Arbitrilor de Baschet şi a municipiului Bucureşti. 

DJST –   Directia Judetana de Sport si Tineret 

Oficialii jocului –  sunt arbitrii,comisarul,,scorerul,asistentul de scorer,cronometrorul si cronometrorul de 

24”   

Oficiali FRB-   Conducerea FRB, antrenorii federali, alte personae desemnate de FRB. 

Jucător -   Oricare jucător de baschet legitimat conform regulamentelor FRB 

Arbitru -   Toate categoriile de arbitri prevăzute în Regulamentul Jocului de Baschet. 

Arbitru divizionar de juniori – arbitru care oficiaza jocurile de juniori organizate sub egida FRB 

Arbitru de 3x3 –  arbitru care oficiaza jocurile de baschet de 3 la 3 

Comisar FRB -  Persoana desemnată să asigure impreuna cu arbitri buna desfăşurare a jocurilor de 

baschet. 

Majoritate simplă -  Jumătate plus unu din numărul total de membrii prezenţi.  

Regulament sau Normă - Reprezintă orice act normativ sau legislativ emis de FRB.  

LNBM -   Liga Nationala de Baschet Masculin 
LNBF -   Liga Nationala de Baschet Feminin 
L1 –    Liga I 

RABR-   Regulamentul de Organizare si Functionare a Activitatii Arbitrilor de Baschet din 

Romania 
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CAPITOLUL I 
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 

Art. 1. Arbitrul de baschet este persoana fizică investită cu o calitate oficială de a conduce jocuri oficiale 

sau amicale de baschet, în urma absolvirii unui curs de formarea si a stagiilor de pregatire, organizate de 

CCAB sau AJB, după caz, cu avizul FRB. Lista arbitrilor divizionari de baschet se va valida de catre Biroul 

Federal. 
 

Arbitrul de baschet are drepturi şi îndatoriri prevăzute în prezentul regulament iar în timpul exercitării funcţiei 

sale are obligaţia să pună în aplicare Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet, precum şi alte regulamente, 

norme sau recomandări ale FRB şi FIBA, singurele organisme abilitate să reglementeze activitatea de baschet 

în plan intern, respectiv internaţional. Activitatea de arbitraj are caracter ocazional , FRB si CCAB neputand sa 

garanteze un numar minim de delegari pe luna sau sezon. 
 

Art. 2. Pot obţine calitatea de arbitru de baschet pentru competiţiile organizate de FRB sau AJB, pe teritoriul 

României: 

a) Persoanele fizice, cu cetăţenie română, care au împlinit vârsta de 16 ani, îndeplinesc condiţiile stabilite 

prin prezentul Regulament precum si cele prevazute de legislatia muncii. 

b) persoanele fizice, cu cetăţenie străină, care locuiesc pentru o perioadă de timp nedeterminata în 
România, au aviz favorabil din partea federaţiilor naţionale de care aparţin pentru a activa în cadrul 
competiţiilor de pe teritoriul României precum si acordul CCAB si FRB pentru desfasurarea activitatii 
de arbitru pe teritoriul Romaniei. 

 

Art. 3. Toţi arbitrii de baschet, indiferent de grupa de utilizare şi de categoria de clasificare, trebuie să fie în 

evidenţa CJ AB/CZAB în raza cărora au domiciliu stabil şi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul acestora. In 

cazul cand in localitatea in care domiciliaza arbitrul, nu exista structuri organizate ale arbitrilor, acestia au obligatia 

afilierii la cel mai apropiat CJAB/CZA. Listele de arbitrii ale CJAB/CZAB si a municipiului Bucuresti vor 

fi centralizate si validate de CCAB. 
 

Art. 4. In exercitarea activităţii de arbitru de baschet sunt nominalizate următoarele funcţii, în raport cu 

responsabilitatea din cadrul brigăzii de o fic ia l i  de la un meci organizat sub egida FRB: arbitrii, scorer, 

asistent scorer, cronometror 1, cronometror 2. 
 

Art. 5. Activitatea arbitrilor de baschet din România este organizată de FRB şi îndrumată de către CCAB prin 

intermediul CZAB si CJAB / CMAB. CCAB este singurul organism recunoscut de FRB care are dreptul şi 

obligaţia de a coordona, îndruma şi controla activitatea arbitrilor de baschet, conform legislaţiei în vigoare. 
 
 

CAPITOLUL II 
 
 

COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR DE BASCHET 
 

Art. 6. Colegiul  Central  al Arbitrilor  de Baschet,  prescurtat  CCAB, este organismul  de specialitate 

împuternicit de Biroul Federal cu organizarea, îndrumarea şi controlul activităţii de arbitraj în domeniul jocului 

de baschet. CCAB este singurul organism abilitat de FRB. să conduca si sa coordoneze activitatea CZAB,  

CJAB / CMAB şi funcţionează cu respectarea Statutului şi Regulamentelor FRB. 

Totodată, CCAB este subordonat direct preşedintelui FRB şi Biroului Federal, în faţa cărora răspunde 

nemijlocit.  

CCAB nu deţine nici un fel de mijloace financiare, toate cheltuielile necesare desfăşurării activităţii sale fiind 

asigurate de către FRB.  

Acţiunile CCAB pot fi susţinute financiar sau material de către sponsori, prin intermediul FRB, care prin 

serviciul contabilitate va ţine evidenţa acestora, conform normelor în vigoare. 
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Art. 7. CCAB este compus din 7-9 membrii cu drept de vot, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte, un 

secretar şi 4-6 membrii.  Toţi membrii CCAB au un mandat de 4 (patru) ani. 

a) Preşedintele CCAB este numit prin vot secret de Biroul Federal, la propunerea secretarului general al 

FRB, cu avizul preşedintelui FRB. Este recomandabil ca preşedintele CCAB să fie o personalitate a 

baschetului românesc şi să întrunească în mare parte calităţile recomandate de FRB si FIBA. 

b) Ceilalţi membrii CCAB sunt propusi de către Presedintele CCAB si sunt validati nominal de către 

Biroul Federal. 

c) La propunerile pentru funcţiile de membru CCAB se va ţine cont de: 

I. Aptitudinile, cunoştinţele şi capacitatea candidaţilor pentru a îndeplini responsabilităţile 

funcţiei pentru care sunt propuşi. 

II. Rezultatele şi contribuţia la dezvoltarea şi afirmarea jocului de baschet. 

III. Comportamentul şi ţinuta morală, pasiunea şi disponibilitatea de a desfăşura o activitate 

onorifică, în mod obiectiv şi dezinteresat. 

IV. Cunoaşterea Statutului şi Regulamentelor FRB.  

V. Alte criterii specifice atribuţiilor CCAB. 

d) In cazul  demisiei unui membru a CCAB, Biroul Federal u r me a za  să valideze propunerea de 

inlocuire a acestui membru, facuta de Presedintelui CCAB. 

e) Daca Presedintele CCAB apreciaza ca necorespunzatoare sau ineficienta activitatea unui membru  al 

CCAB, are dreptul sa solicite Biroului Federal demiterea si inlocuirea acestuia.  
 

Art. 8. Sedintele de lucru ale CCAB se vor desfăşura săptămânal sau de câte ori este nevoie şi vor fi 

conduse de Preşedintele CCAB. In lipsa acestuia, prin mandat, şedinţele vor fi conduse de vicepreşedintele 

CCAB. Secretarul CCAB este responsabil cu procesele verbale de şedinţă, care vor fi înscrise într-un registru 

special. Sedintele CCAB sunt legal constituite numai prin prezenţa a jumătate plus unu din numărul total de 

membrii. Membrii conducerii FRB (Presedintele si Secretarul general) au statut de invitati permanenti la 

sedintele CCAB. 
 

Art. 9. Deciziile CCAB vor fi luate prin vot deschis şi vor deveni executorii numai dacă s-a întrunit 

majoritate simplă de voturi din totalul membrilor CCAB (jumătate plus unu), exceptie cazurile special 

prevazute in prezentul regulament.  In caz de egalitate, votul preşedintelui CCAB este decisiv. In situatiile cand 

trebuie adoptate decizii care impun votul, membrilor CCAB care nu sunt prezenti li se va solicita acordul 

telefonic si confirmarea ulterioara a votului prin e-mail. 
 

Art. 10. Corespondenţa CCAB se poate face astfel: 

a) Corespondenţa internaţională,  propunerile referitoare la arbitrii FIBA romani şi corespondenţa 

importantă - care angajează  eventuale  fonduri financiare şi responsabilităţi  majore - se va face numai 

prin intermediul FRB 

b) Corespondenţa curentă - comunicări către CZAB si CJAB/ CMAB - se va face direct prin secretariatul 

CCAB sau prin comisiile de specialitate ale CCAB 
 

Art. 11. CCAB are următoarele atribuţii: 

a) tine evidenţa CJAB/CMAB si CZAB, a arbitrilor parte a acestor Colegii, îndrumă şi controlează 

activitatea acestora, urmărind modul cum sunt indeplinite hotărârile FRB şi CCAB. 

b) elaborează versiunea în limba română a Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet, a 

Interpretarilor oficiale FIBA,  a regulilor de joc, Regulamentul de organizare şi funcţionare a arbitrilor 

de baschet din România, precum şi alte normative ale activităţii arbitrilor de baschet, verificând şi 

modul de aplicare a acestora inclusiv in cazul jocurilor de 3 x 3. 

c) propune nominalizarea arbitrilor din loturile divizionare si listele cu componenta grupelor de utilizare 

si o prezinta spre validare Biroului Federal. 

d) organizează examinarea candidaţilor pentru promovarea în lotul divizionar (pe bază de testare 

teoretică, practica si fizică). In  u r ma  unor examene teoretice de Regulament si de cunostinte de limbă 

engleză şi dupa sustinerea testelor fizice specifice, prezinta Biroului Federal propunerile de arbitri pentru 

participarea la stagiile FIBA şi in vederea promovarii la categoria de arbitru international. 

e) organizează cursuri  de  perfecţionare, simpozioane  şi consfătuiri  care vizează  îmbunătăţirea şi 

uniformizarea arbitrajelor din baschetul românesc. 

f) nominalizeaza arbitrii la toate competitiile (campionate sau cupe) organizate sub egida FRB, inclusiv 

la toate turneele si jocurilor de 3 x 3, precum şi la cele Internationale (oficiale sau amicale) desfăşurate 
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pe teritoriul României. - cu excepţia jocurilor pentru care programarea arbitrilor se face prin delegare de 

competenţa  catre CZAB/CJAB/CMAB. Forma definitivă a programului de arbitrii pentru LNBM si 

LNBF este avizata de Preşedintele  CCAB si aprobata de Preşedintele FRB, după care 

nominalizarile sunt comunicate arbitrilor prin intermediul CZAB si prin postarea pe site-ul CCAB.  

Pe baza programului aprobat  sunt emise delegaţiile nominale. Preşedintele CCAB propune componenţa 

Comisiei de Delegări, formată din 2 membri CCAB si a Comisiei tehnice formata din 2-4 membri 

din cadrul CCAB. La turneele semifinale si finale de juniori delegarea arbitrilor se va face de catre 

CCAB in urma consultarilor cu antrenorii coordonatori din FRB.  

g) Stabileşte periodic grupele de utilizare ale arbitrilor divizionari, prin promovări şi retrogradări. 

Clasamentul anual al arbitrilor internaţionali este propus de CCAB,  aprobat de Biroul Federal şi 

comunicat la FIBA.  

h) Pe baza rapoartelor primite de la Comisia de Comisari (CCB), a observatiilor si analizelor prezentate de 

Comisiile specializate, face analiza arbitrajelor interne, si prezinta o evaluare a acestora. Preşedintele 

CCAB va propune componenţa Comisiei de Analiza Video (CAV), formată din trei persoane care 

vor fi validate de Biroul Federal. 

i) Analizează, judecă şi sancţionează, conform prevederilor prezentului regulament, prestatiile calificate  

SLABE sau SATISFACATOARE, precum si abaterile disciplinare comise de arbitri la jocurile oficiale 

sau amicale. 

j) Rezolvă probleme nespecificate în prezentul regulament şi ia măsuri pentru bunul mers al activităţii 

arbitrilor de baschet în conformitate cu Statutul şi Regulamentele FRB, în spiritul eticii, echitatii şi 

toleranţei din sport. 

k) Elaborează periodic Buletinul Informativ al CCAB (lunar sau cand este nevoie)  

l)  Se asigura ca arbitrii de baschet din România  respecta Statutul şi Regulamentele FRB. In cazul în 

care se constata incalcari ale acestora de catre arbitri propune masuri de sanctionare conform Anexei I 

la actualul Regulament. 
 

Art. 12. Responsabilitatile in cadrul CCAB 

(1) Preşedintele CCAB are următoarele atribuţii: 

a) conduce şedinţele de lucru ale CCAB şi are putere de decizie în adoptarea unor hotărâri ale CCAB în 

cazul unei egalităţi de voturi. 

b) Numeste componenta Comisiilor CCAB 

c) reprezinta arbitrii romani în relaţia cu MTS, COSR, MECT, FRB şi FIBA.  

d) se asigură că arbitrii de baschet şi membrii CCAB respectă Statutul şi Regulamentele FRB 

e) urmăreşte aplicarea şi îndeplinirea tuturor hotărârilor adoptate de CCAB. 

f) colaborează cu FRB şi Comisiile specializate ale FRB pentru buna desfăşurare a activităţii a r b i t r i l o r  

de baschet.  

g) indeplineşte orice alte atribuţii cu care este mandatat de Biroul Federal sau de preşedintele FRB în legătură 

cu problemele arbitrilor. 

h) numeşte un responsabil din cadrul CCAB care va ţine evidenţa programării arbitrilor. 

i) Conduce stagiile şi examenele periodice de testare profesională. (teoretica si fizica) 

j) Coordonează îndeplinirea programului anual de activitatea a CCAB 

k) Coordoneaza activitatile CCAB cu cele ale instructorului national FIBA pentru arbitrii  
 

(2) Comisia Tehnică a CCAB are următoarele responsabilităti: 

a) Coordonează activitatea CZAB si CJAB 

b) Analizează propunerile primite de la CZAB si CJAB pentru monitorizarea si observarea arbitrilor cu 

potential. 

c) Primeste de la Comisia  de delegari, nominalizarile arbitrilor la meciurile de la Liga 1 si juniori din 

campionatele nationale, transmise de CZAB. 

d) Elaborează Regulamentul pentru instructorii zonali si orice alte regulamente, instructiuni sau proceduri 

necesare pentru buna functionare a CCAB 

e) Propune criteriile de clasificare pentru arbitrii FIBA, intocmeste clasamentul arbitrilor FIBA români, il 

supune avizării CCAB si FRB, aprobarii Biroului Federal şi il transmite prin intermediul FRB la FIBA 

f) Propune criteriile pentru includerea arbitrilor divizionari în loturilor de arbitri candidati pentru stagiile de 

arbitrii internationali FIBA 

g) Propune criteriile de promovare – retrogradare in/ din cadrul grupelor de utilizare 

h) Coordonează activitatea subComisiei de analiză si evaluare video a arbitrilor de LNB. 

i) Corelează sintezele primite lunar de la CZAB privind  rapoartele arbitrilor de la nivelul LNBM si LNBF si 
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trage concluziile generale privind arbitrii de la acest nivel de competitii. 

j) Cooperează cu sectorul tehnic al CCB şi verifica postarea rapoartelor comisarilor FRB pe site-ul 

CCAB. 

k) Pastreaza arhiva de rapoarte de evaluare a arbitrilor primite de la comisarii FRB după fiecare etapă 

 

(3) Secretariatul CCAB are următoarele responsabilităti:  

a) Asigura evidenţa documentelor CCAB: 

 Ţine evidenţa datelor personale ale arbitrilor FRB şi solicită actualizarea periodică a datelor personale 

a arbitrilor FRB 

 Înregistrează toate documentele emise de CCAB către alte organe ale FRB în registrul de evidenţă al 

CCAB 

 Consemnează discutiile si deciziile din sedintele CCAB ( procesele verbale de şedinţă), într-un 

registru special  

b) Păstrează arhiva de documente oficiale emise de CCAB : 

 Regulamentul de organizare si functionara a activităţii arbitrilor de baschet FRB (anexa I de sancţiuni, 

anexa II -manualul arbitrilor FRB, anexa III-Codul de conduita al arbitrilor) 

 Forma in vigoare a: 

 Raportului de autoevaluarea a arbitrului 

 Raportul de evaluare a arbitrilor juniori 

 Instrucţiunile de completare a Raportului de autoevaluare a arbitrului 

 Instrucţiunile de completare a raportului de evaluare a arbitrilor juniori  

 Buletinele informative emise de CCAB 

 Alte documente emise de CCAB 

c) Editeaza programul de desfăşurare a stagiilor anuale şi a examenelor periodice la propunerea CCAB. 

d) Relatia cu activitatea arbitrilor de baschet 

 Trimite în format electronic toate anunţurile CCAB către arbitrii divizionari 

 Asigură activităţile de secretariat pentru stagiilor de pregatire si formare a arbitrilor. 

 Centralizeaza lista cu grupele de utilizare ale arbitrilor rezultată în urma evaluarilor CCAB. 

e) Editare, publicare: 

 Asigură editarea şi publicarea Buletinului informativ periodic al CCAB. 

 Asigură editarea legitimaţiilor emise pentru fiecare arbitru în parte.  

 

(4) Comisia de delegari are urmatoarele responsabilitati: 

a) Propune programul de arbitrii pentru meciurile din LNB si CR in functie de valoarea acestora si gradul de 

dificultate a jocurilor. Aproba programele de arbitri intocmite prin delegare de catre CZAB la celelalte  

meciuri de baschet ce se desfasoara sub egida FRB. 

b) Prezinta propunerile cu nominalizarile arbitrilor la jocurile din LNB si CR, Presedintelui CCAB, urmand 

ca acesta sa le inainteze spre aprobare Preşedintelui  FRB. 
c) Cooperează cu departamentul de competitii (DCTL) si cu CCCTL a FRB 
d) CCAB poate mandata CZAB sa nominalizeze arbitri la jocurile din campionatele nationale, mai putin la 

meciurile din LNB si CR. Propunerile de nominalizare facute de CZAB se transmit obligatoriu spre 

validare  Comisiei de delegari a CCAB.  

e) Transmite săptămânal programul delegărilor arbitrilor  pentru LNB (catre CZAB si site-ul CCAB), 

precum si reprezentantului FRB care il anunţă pe site-ul FRB. 

f) Ţine evidenţa delegărilor la meciuri a arbitrilor divizionari FRB şi prezinta periodic Preşedintelui CCAB 

statistica jocurilor   oficiate de fiecare arbitru divizionar pe parcursul sezonului competitional 

g) Ţine evidenţa indisponibilităţilor, activitatilor voluntare  precum şi a sancţiunilor arbitrilor divizionari 

FRB 

h) Asigura anuntarea pe site-CCAB a programului de delegari a arbitrilor la Liga 1 si juniori, prin 

responsabilii zonali si/sau prin persoane nominalizate in acest sens.  
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COLEGIILE ZONALE ALE ARBITRILOR DE BASCHET 
 
 

Art. 13. CZAB sunt organe de conducere a activităţii arbitrilor de baschet ce domiciliază i n  d i v e r s e  zone 

ale tarii. Ele cuprind mai multe judete şi sunt constituite în cadrul CCAB. Numarul de  CZAB-uri pe teritoriul 

tarii si aria lor de responsabilitate va fi stabilit de catre  CCAB in functie de necesitati. 
 

Art. 14. CZAB sunt formate din 3-5 membrii, respectiv un preşedinte, un secretar şi 1-3 membri. Numirea 

presedintelui CZAB este responsabilitatea CCAB. Numirea membrilor CZAB se face la propunerea  

presedintelui CZAB cu validarea nominala a acestora de catre CCAB.  
 

Art. 15. CZAB au următoarele atribuţii: 
 

a) organizează, îndrumă, supraveghează şi răspund de activitatea arbitrilor domiciliaţi în zona de 

responsabilitate. Alcatuirea de rapoarte pentru arbitrii la categoriile de juniori, care activeaza in zona 

lor de responsabilitate. 

b) Asigură ridicarea continuă a nivelului de pregatire si cunoştinţe tehnice ale arbitrilor.  

c) Asigură formarea şi pregătirea de noi arbitrii, organizarea periodica de cursuri de initiere in arbitraj 

pentru cresterea bazei de selectie şi majorarea numărului de arbitri legitimati 

d) înştiinţează arbitrii locali cu privire la programarea lor de catre CCAB la conducerea unor jocuri 

oficiale sau amicale organizate de FRB. Confirmă CCAB primirea programării de arbitrii. 

e) ţine evidenţa nominală a jocurilor arbitrate de toţi arbitrii din zona lor de responsabilitate, indiferent de 

grupa de utilizare sau categoria de clasificare a acestora. 

f) transmite informaţiile solicitate de CCAB privind arb i t r i  s i  jocurile pe care acestia le-au arbitrat. 

g) transmite periodic propuneri cu arbitrii cu potential catre Comisia Tehnica a CCAB, pentru a fi 

urmariti in vederea promovarii intr-o grupa de utilizare superioara 

h) transmite propunerile de nominalizari ale arbitrilor prin programul de delegare a acestora la jocurile 

ligiilor de juniori si L1, pentru aprobare Comisiei d e  d e l e g a r i  a CCAB. 

i) Accesarea pe site-ul CCAB a rapoartelor pentru arbitrii de LNBM,  LNBF, L1 si juniori. Analizarea 

acestor rapoarte pentru fiecare arbitru si transmiterea lunara a concluziilor spre Comisia Tehnica a 

CCAB. 
 

Art. 16. Corespondenţa CZAB cu CCAB sau FRB se face prin intermediul secretariatului CCAB 

 

COLEGIILE JUDEŢENE ALE ARBITRILOR DE BASCHET 
 

Art. 17. CJAB/CMAB sunt organe de coordonare a activităţii arbitrilor de baschet ce domiciliază pe teritoriul 

judeţului respectiv si activeaza in competitiile judetene (municipale). Dacă într-un judeţ/municipiu nu 

funcţionează din diverse motive un CJAB/CMAB, în concordanţă cu legislaţia, arbitrii din respectivul judeţ 

a u  o b l i g a t i a  s a  s e  a f i l i e z e  la un CJAB/CMAB apropiat domiciliului, cu aprobarea CCAB. 
 

Art. 18. CJAB/CMAB sunt formate din 3-7 membrii, dintre care un preşedinte, un secretar şi 1-5 membrii. 

Numirea presedintelui CJAB/CMAB se va face de catre CZAB dupa consultarea si validarea in prealabil cu 

CCAB. Numirea membrilor CJAB/CMAB cade in sarcina presedintelui CJAB/CMAB cu aprobarea CZAB. 
 

Art. 19. CJAB/CMAB au următoarele atribuţii: 

a) organizează, îndrumă şi răspund de activitatea arbitrilor in competitiile judetene (municipale) de pe 

raza judeţului sau municipiului r espectiv. 

b) Asigură selectarea, formarea şi pregătirea de noi arbitrii, care s a  activeaze in cadrul competitiilor 

judetene (municipale). Se preocupa , de ridicarea continuă a nivelului de pregatire a acestor arbitri.  

c) Asigură organizarea de cursuri de perfectionare pentru îmbunătăţirea şi  uniformizarea arbitrajelor in 

cadrul competitiilor judetene (municipale). 

d)   propun CZAB promovarea/retrogradarea arbitrilor din judeţ/municipiu în/din grupele de utilizare şi 

categoriile de clasificare. La solicitarea CCAB, propun arbitrii pentru lotul divizionar, cu avizul 

prealabil al CZAB. 

e) organizează şi conduc şedinţele arbitrilor din judeţul/municipiul r e spec t iv . 
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f)  organizează examenele de obţinere a calificării de arbitru de baschet,  fiind asistati de un membru 

CZAB 

g) programează oficialii (scorer, cronometror, asistent, crainic) pentru jocurile oficiale sau amicale de 

baschet interne şi internaţionale organizate pe teritoriul judeţului/municipiului  respectiv. Programează 

arbitrii pentru toate funcţiile la jocurile oficiale sau amicale organizate de AJB.  

h) Înştiinţează arbitri locali cu privire la programarea lor de catre CCAB/CZAB la conducerea unor 

jocuri oficiale sau amicale organizate de FRB. Confirmă CZAB. primirea programării arbitrilor. 

i) ţin evidenţa jocurilor o f i c i a t e  d e  f i e c a r e  a r b i t r u  in cadrul competitiilor judetene 

(municipale) din judeţul respectiv. 

j) analizează, judecă şi sanctionează, conform prevederilor prezentului regulament, abaterile disciplinare 

comise de arbitri din judeţul respectiv la jocurile oficiale sau amicale organizate de CJAB/CMAB şi 

transmit, pentru evidenţa C Z AB / CCAB, sancţiunile acordate arbitrilor din lotul divizionar. 

k) Transmit informaţii solicitate de CZAB/CCAB privind problemele de arbitraj sau activitatea din 

teritoriu. 
 

Art. 20. Corespondenţa CJAB/CMAB cu CCAB sau FRB se face prin intermediul CZAB. 
 

CAPITOLUL III 
 
 

CALIFICAREA SI CLASIFICAREA ARBITRILOR DE BASCHET 

 

Art. 21. Calitatea de arbitru de baschet se acordă de către CCAB la propunerea CJAB/CMAB în urma 

promovării examenului de calificare (test teoretic şi fizic, proba practica, aviz medical). 
 

Art. 22. Calitatea de arbitru de baschet se acordă tuturor persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) vârsta minimă de 16 ani pentru arbitru judeţean.  

b) să urmeze sau să fi absolvit forma de învăţământ obligatorie (liceu). 

c) să fie declarat apt pentru arbitraj în urma unui examen medical. 

d) să cunoască Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet, absolvind un curs organizat de CJAB/CMAB 

si validat de CCAB 

e) sa nu fi fost condamnati definitiv intr-un dosar penal pentru infractiuni savarsite cu intentie 
 

Art. 23. Calitatea de arbitru de baschet, prin excepţie de la art. 22, se poate acorda fără a urma un curs 

special, dar cu obligativitatea de a susţine un interviu în faţa CJAB/CMAB, fo s t i lo r  a rb i t r i  de baschet care, 

din varii motive, altele decât cele disciplinare, şi-au întrerupt activitatea mai mult de doi ani. 
 

Arbitrii care au fost sanctionati disciplinar (mai putin cazurile de excludere din arbitraj) si nu au activat mai 

mult de doi ani,  pot sa-si reia activitatea de arbitru urmand un curs de formare si pregatire, fiind nominalizati 

incepand cu jocurile de copii si juniori ca arbitrii judeteni sau municipali. 
 

Art. 24. Cursurile de calificare pentru a deveni arbitru de baschet se vor desfăşura conform unei programe de 

pregatire elaborate de CCAB şi transmise în teritoriu la CJAB/CMAB. 
 

Art. 25. Categoriile de clasificare a arbitrilor de baschet sunt următoarele: 

 

a) arbitru judetean / municipal 

b) arbitru divizionar juniori 

c) arbitru L1 

d) arbitru LNBF 

e) arbitru LNBM 

f) arbitru FIBA 
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Art. 26. Orice persoană fizică, care a promovat examenul de calificare ca arbitru de baschet va fi declarată 

"arbitru judeţean/municipal" prin decizia CCAB, la propunerea CJAB/CMAB, şi va fi înregistrată in evidentele 

CCAB. 
 
 

CAPITOLUL IV 
 

 
 

PROMOVAREA ARBITRILOR DE BASCHET 

 
Art. 27. Promovarea arbitrilor de baschet se face de către CCAB,  după caz, conform metodologiei şi în 

limita competenţelor stabilite prin prezentul regulament. P r o mo v a r e a  a r b i t r i l o r  s e  p o a t e  f a c e  d e  2  

( d o u a )  o r i  p e  a n  c u  o c a z i a  s t a g i i l o r  n a t i o n a l e  d e  p r e g a t i r e  s i  p e r f e c t i o n a r e  a l e  

a r b i t r i l o r  
 

Art. 28. Pentru promovarea la o categorie de clasificare superioară, arbitrii de baschet trebuie să 

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să participe activ la competiţiile organizate de AJB şi FRB şi sa sprijine acţiunile organizate de 

CJAB/CMAB, CZAB şi CCAB. 

b) să recunoască şi să respecte Statutul şi Regulamentele FRB 

c) să fi arbitrat constant, fără întrerupere, în anul premergător promovării, avand calificative de bine si 

foarte bine. 

d) să fi dat dovadă de demnitate, integritate morală şi responsabilitate profesională pe terenul de baschet.  

e) să fie propus de CJAB/CMAB, CZAB sau CCAB, conform competenţelor stabilite în prezentul 

regulament. 

f) să nu refuze programările efectuate de CCAB. 
g) să i nd ep l ineasca  c r i t e r i i l e  d e  p ro mo vare  
h) să nu fi făcut obiectul unor sancţiuni disciplinare dictate de comisiile FRB mai mari de o lună 

 
Art. 29. Promovarea arbitrilor de baschet, se va putea face numai la categoria de clasificare imediat 

superioara celei deţinute, pe baza verificării cunoştinţelor teoretice,  fizice şi practice, cât şi a îndeplinirii 

c r i t e r i i l o r  d e  p r o m o v a r e . Promovarea intr-o categorie superioara se va face dupa stagiu minim 

(interval de timp) de activitate in categoria din care face parte si arbitrarea unui numar minim de meciuri in 

categoria respectiva.  

Prin exceptie se pot dispune promovari in situatii exceptionale dar decizia de promovare trebuie luata cu 2/3 de 

voturi in cadrul CCAB. 
 

Art. 30. Lotul arbitrilor de baschet are în componenţă următoarele grupe de utilizare: 

a) lotul Arbitrilor Internationali este format din cei mai valoroşi arbitri (internaţionali).Ei vor oficia la 

toate jocurile de baschet care se desfăşoară în România, indiferent de nivelul competiţiei,  putând oficia 

si in competitiile oficiale FIBA. 

b) lotul Arbitrilor LNBM este compus din arbitrii de baschet care pot oficia la toate jocurile de 

baschet care se desfăşoară în România, indiferent de categoria de vârstă şi de nivelul competiţiei. 

c) lotul Arbitrilor LNBF este format din arbitrii de baschet care pot oficia la toate jocurile de baschet 

care se desfăşoară în România, mai putin meciurile jocurile LNBM.  

d) lotul Arbitrilor L1 este format din arbitrii de baschet care pot oficia la toate jocurile de baschet care se 

desfăşoară în România, mai putin meciurile jocurile LNBM si LNBF 

e) lotul Arbitrilor divizionari de Juniori este format din arbitrii de baschet care pot oficia la toate 

jocurile de baschet care se desfăşoară în România, mai putin meciurile jocurile LNBM, LNBF si Liga 

I. 

f)  lotul Arbitrilor municipali/judeteni este format din arbitrii de baschet care pot oficia NUMAI la  

jocurile de baschet care se desfasoara la nivel de municipiu/judet in organizarea Asociatiei 

Municipale/Judetene, mai putin jocurile desfasurate sub egida FRB. 
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Art. 31. Numărul de arbitrii din loturile mentionate la Art. 30 este dimensionat pentru fiecare sezon 

competitional, în functie de necesitatile programului competiţional. Componenţa nominală a loturilor de arbitrii 

este propusă, de regula, bianual, spre aprobare Biroului Federal. 
 

Art. 32. Toţi arbitrii din lotul divizionar vor susţine teste teoretice şi fizice la Stagiile de pregatire convocate de 

catre CCAB. Condiţia obligatorie pentru confirmarea în g r u p a  d e  u t i l i z a r e  pentru u r m a t o r u l  s e z o n  

competiţional este sa promoveze testele si s a  achite taxele  stabilite anual de Biroul Federal, la propunerea 

CCAB. De asemenea prezentarea certificatului medical care sa confirme ca este apt din punct de vedere fizic la 

efortul cerut de activitatea de arbitraj este obligatorie. Pentru cei care nu îndeplinesc baremul de confirmare, 

stabilit şi anunţat de CCAB, precum şi pentru cei care au absentat din motive bine întemeiate, anunţate la timp şi 

dovedite, de la prima sesiune de testare, se va organiza o sesiune de reexaminare. Daca nu se promoveaza 

reexaminarea,  se retrogradeaza in grupa imediat urmatoare. 
 

Art. 33. Pentru promovarea la categoria de arbitru divizionar juniori: 

a) arbitrul judeţean/municipal depune la CCAB un dosar, avizat de CJAB/CMAB, care va conţine date 

referitoare la activitatea baschetbalistică a candidatului (date personale, număr de jocuri arbitrate, 

caracterizarea şi recomandarea CJAB/CMAB). Vârsta candidatului pentru lotul divizionar trebuie să fie 

de minim 18 de ani. 

b) baremul minimal de meciuri necesar la data depunerii dosarului de candidatură este de 20 de meciuri 

judeţene/municipale in termen de cel putin 6 luni. 

c) după înscrierea şi validarea dosarului, candidatul este testat teoretic şi fizic de CCAB, testarea practică 

fiind realizată de membrii CCAB sau de reprezentanti ai acestora la meciurile judeţene/municipale şi la 

cele de juniori. 
 

Art.34. Pentru promovarea la categoria de arbitru divizionar Liga 1 

a) Arbitrul divizionar depune la CCAB un dosar, avizat de CJAB/CMAB, care va conţine date referitoare 

la activitatea baschetbalistică a candidatului (date personale, număr de jocuri arbitrate, caracterizarea şi 

recomandarea CZAB). Vârsta candidatului pentru lotul divizionar d e  L i g a  1 trebuie să fie de minim 

19 de ani. 

b) baremul minimal de meciuri necesar la data depunerii dosarului de candidatură este de 20 de meciuri 

divizionare de juniori in termen de cel putin 1 an si participarea la un turneu final/semifinal de juniori. 

c) după înscrierea şi validarea dosarului, candidatul este testat teoretic şi fizic de CCAB, testarea practică 

fiind realizată de membrii CCAB sau de comisari FRB la meciurile de juniori si turneu final/semifinal. 
 

Art. 35. Pentru promovarea la categoria de arbitru divizionar LNBF 

a) arbitrul divizionar depune la CCAB un dosar, avizat de CJAB/CMAB, care va conţine date referitoare la 

activitatea baschetbalistică a candidatului (date personale, număr de jocuri arbitrate, caracterizarea şi 

recomandarea CZAB). Vârsta candidatului pentru lotul divizionar LN B F  trebuie să fie de minim 20 de 

ani. 

b) baremul minimal de meciuri necesar la data depunerii dosarului de candidatură este de 20 de meciuri 

divizionare de L1 in termen de cel putin 1 an 

c) să fi condus fără probleme în anul premergător cereri de promovare, cel puţin patru meciuri cu grad de 

dificultate ridicat în L1 sau in fazele superioare ale competitiei. 

d) principalele criterii după care va fi stabilită ordinea finală a listei candidaţilor sunt: 

- să aibă o conduită ireproşabilă la competiţii şi în afara acestora. 

- activitatea desfasurata la solicitarea FRB si disponibilitatea sa fie utilizat la turneele oficiale / 

amicale organizate de FRB 

- activitatea desfasurata la solicitarea CCAB 

- sa nu aiba un cumul de suspendari mai mare de 2 etape 

- media obtinuta  in urma rapoartelor de evaloare facute de comisari/comisarii evaluatori in anul 

premergator 

- să fie declarat apt medical pentru a conduce meciuri de baschet. 

e)  după înscrierea şi validarea dosarului, candidatul este testat teoretic şi fizic de CCAB, testarea practică 

fiind realizată de membrii CCAB sau de comisari FRB la meciurile de L1 
 

Art. 36. Pentru promovarea la categoria de arbitru divizionar LNBM 
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a) arbitrul divizionar depune la CCAB un dosar, avizat de CJAB/CMAB, care va conţine date referitoare la 

activitatea baschetbalistică a candidatului (date personale, număr de jocuri arbitrate, caracterizarea şi 

recomandarea CZAB). Vârsta candidatului pentru lotul divizionar LN B M  trebuie să fie de minim 21 

de ani. 

b) baremul minimal de meciuri necesar la data depunerii dosarului de candidatură este de 20 de meciuri 
divizionare de LNBF in termen de cel putin 1 an 

c) să fi condus fără probleme în anul premergător cereri de promovare, cel puţin sase meciuri cu grad de 

dificultate ridicat în LNBF 

d) principalele criterii după care va fi stabilită ordinea finală a listei candidaţilor sunt: 

- să aibă o conduită ireproşabilă la competiţii şi în afara acestora. 

- activitatea desfasurata la solicitarea  FRB si disponibilitatea sa fie utilizat la turneele oficiale / 

amicale organizate de FRB 

- activitatea desfasurata la solicitarea CCAB 

- sa nu aiba un cumul de suspendari mai mare de 2 etape 

- media obtinuta in urma rapoartelor de evaloare facute de comisarii evaluatori in anul 

premergator 

- să fie declarat apt medical pentru a conduce meciuri de baschet. 

e) după înscrierea şi validarea dosarului, candidatul este testat teoretic şi fizic de CCAB, testarea practică 

fiind realizată de membrii CCAB sau de comisari FRB la meciurile de LNBF 
 

Art. 37. Pentru promovarea la categoria de arbitru internaţional: 

a) calitatea de arbitru international  este acordată de FIBA. 

b) recomandarea pentru participarea la cursurile de candidat de arbitru internaţional se f a c e  d e  c a t r e  

C C A B  c u  consultarea prealabilă a instructorilor naţionali si se aprobă de Biroul Federal. 

c) la începutul fiecărui sezon competiţional, CCAB şi instructorii naţionali vor nominaliza un lot de 3-5 

arbitrii tineri, cu potenţial, pentru a fi testaţi s i  mo n i t o r i z a t i  pe parcursul sezonului respectiv. 

Candidaţii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 25-33 de ani, să comunice foarte bine în limba engleză şi 

să fi participat activ la toate competiţiile s i  a c t i u n i l e  organizate de catre CCAB si FRB, la care a 

fost solicitat. 
d) principalele criterii după care va fi stabilită ordinea finală a listei candidaţilor sunt: 

- să fi condus fără probleme în anul premergător cursului de candidat FIBA cel puţin patru 

meciuri de grad de dificultate ridicat în LNBM sau în turnee internaţionale organizate la 

nivelul echipelor naţionale în România. 
- să aibă o conduită ireproşabilă la competiţii şi în afara acestora. 

- să obţină minim nota 8 la testul scris (minim 80% procentaj raspunsuri corecte) şi oral susţinut în 

faţa CCAB în limba engleză din Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet. 

- să fie declarat apt medical pentru a conduce meciuri de baschet, conform FIBA. 
 

Art. 38. Criteriile de retrogradare din lotul divizionar precum şi cele de promovare şi retrogradare în cadrul 

grupelor de utilizare vor fi stabilite anual de CCAB.  Aceste criterii vor fi aduse la cunostinta arbitrilor inaintea 

inceperii sezonului competiţional. 
 

Art. 39. Scopul principal al măsurilor de promovare  şi retrogradare  este acela de a asigura creşterea permanentă 

a calificării arbitrilor de baschet, ridicarea valorică a calităţii arbitrajelor, asigurarea unor arbitraje competente şi 

corecte la meciurile din competiţiile FRB si internationale , care să contribuie la creşterea valorii si prestigiului 

baschetului din România. Toate măsurile luate de CCAB în acest sens vor fi puse în aplicare numai după ce 

au obţinut aprobarea Biroului Federal. 

 
CAPITOLUL V 

 

DELEGAREA ARBITRILOR DE BASCHET 
 

Art. 40. Toate meciurile oficiale sau amicale de baschet, inclusiv 3x3,care se desfăşoară în mod organizat 

sub egida FRB,vor fi conduse de arbitrii calificaţi conform prevederilor prezentului Regulament. 
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Art. 41. CCAB este organismul desemnat să facă propuneri de delegări de arbitrii la jocurile de baschet, cu 

aprobarea preşedintelui FRB, după cum urmează: 

a) La meciurile internaţionale din ţară şi străinătate (dacă nu sunt nominalizaţi de FIBA).  

b) La toate jocurile de baschet din cadrul campionatelor nationale.  

c) La toate jocurile,  turneele si cupele cu caracter oficial,  amical sau de pregatire,  inclusiv 3x3, 
desfasurate pe teritoriul tarii. 

d) CCAB poate delega competenta de a propune arbitrii către CZAB.  Propunerile vor fi validate de 

CCAB.  

e) Delegarea scorerului, ajutorului de scorer, cronometrorului si cronometrorului de 24” cade in sarcina 

CJAB/CMAB. 

f) Delegarea arbitrilor la competitiile judetene sau municipale cade in sarcina CJAB/CMAB. 
 

Art.42. Delegarea arbitrilor se va face tinand cont de urmatoarele criterii: 

-   Gradul de dificultate a jocului 

-   Valoarea arbitrului 

-   Forma de moment a acestuia 
 

Art.43. CJAB/CMAB este organismul desemnat să facă propuneri de delegări de arbitrii la jocurile de 

baschet, cu aprobarea CCAB, după cum urmează: 

a) desemnarea oficialilor jocului (scorer, cronometror, asistent foaie etc) la toate meciurile de baschet 

organizate în raza lor teritorială. 

b) la toate meciurile oficiale şi amicale prevăzute în calendarul AJB. 
 

Art. 44. CCAB constituie anual, în funcţie de criteriile de valoare, lotul divizionar de arbitrii de baschet. 

Toate meciurile organizate sub egida FRB vor fi conduse numai de arbitri nominalizaţi în lotul divizionar, cu 

aprobarea Biroului Federal. Arbitri din lotul divizionar nu vor putea fi recuzaţi de echipele participante în 

competiţiile FRB. 
 

Art. 45. Arbitrii din lotul divizionar de baschet nu pot manifesta preferinţe pentru conducerea unui meci şi 

nu pot refuza delegarea primită din partea CCAB. Indisponibilitatea (în caz de forţă majoră sau din motive 

bine întemeiate) de a conduce un meci într-o anumită perioadă de timp se anunţă organismului care face 

programarea cu cel puţin 24 de ore înaintea desfasurarii jocului la care a fost programat. CCAB va analiza 

periodic situaţia indisponibilităţilor şi va lua măsuri corespunzătoare după cum urmează: 

a)  în cazul în care un arbitru din lotul divizionar are mai mult de două indisponibilităţi fără un motiv 

bine întemeiat într-un tur (excepţie delegări în competitiile internationale), acesta va fi reţinut de la 

delegare timp de o lună în retur. 

b)  în cazul în care un arbitru internaţional este indisponibil nefondat pentru meciurile din campionatul intern, 

se va anunta indisponibilitatea si la FIBA. 
 

Art. 46. Anual, cu ocazia stabilirii loturilor divizionare, vor fi excluşi din lotul respectiv toţi arbitri care în anul 

competiţional anterior au înregistrat un total de indisponibilitate de peste 30% din totalul delegărilor primite, 

excepţie făcând situaţiile speciale dovedite. 
 

Art. 47. Arbitrii de baschet care fac parte dintr-un club sau asociaţie sportivă sau au afinităţi (diverse grade 

de rudenie sau derulează afaceri) cu acestea, sunt obligaţi să aducă această situaţie la cunoştinţa CCAB şi 

preşedintelui FRB. Arbitrii care se încadrează la acest articol nu vor putea oficia în competiţiile în care este 

înscrisă echipa respectivă. 
 

Art. 48. In cazul neprezentării arbitrilor delegaţi la meciurile din competiţiile n a t i o n a l e  FRB se va 

proceda astfel: 

a) în absenţa unuia dintre arbitri - locul celui absent va fi preluat de un arbitru din lotul divizionar 

prezent la sală, cu acceptul reprezentantilor ambelor echipe si validarea lui de catre comisarul FRB 

nominalizat la acel joc. (daca exista comisar de meci) 

b) în absenţa a doi arbitri - meciul va fi condus de alţi doi arbitri din lotul divizionar prezenţi la sală, 

numai cu acceptul scris al reprezentanţilor echipelor şi cu avizul comisarului FRB desemnat la acel 

meci (daca exista comisar de meci).  
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c) în absenţa întregii brigăzi de arbitri - meciul va fi condus de alţi doi/ trei arbitri din lotul divizionar 

prezenţi la sală, numai cu acceptul scris al reprezentanţilor echipelor şi cu avizul comisarului FRB 

desemnat la acel meci. (daca exista comisar de meci).  

 
In situaţiile menţionate la punctele a) şi b) şi în ipoteza că la sală nu sunt prezenţi arbitrii din lotul 

divizionar pentru a-i înlocui pe cei absenţi, meciul se va disputa cu un singur arbitru. In situaţia menţionată la 

punctul c) şi în ipoteza că la sală nu sunt prezenţi arbitrii din lotul divizionar, comisarul FRB va decide dacă 

meciul se dispută cu alţi arbitrii care nu fac parte din lotul divizionar sau se amână pentru o altă zi cu 

consimtamantul echipelor si FRB. (daca exista comisar de meci).  
 

Art. 49. CZAB vor aduce la cunoştinţa arbitrilor delegările nominale la jocurile de baschet în decurs de maxim 

24 de ore de la primirea lor. Arbitrii sunt obligati sa prezinte delegatii originale cu stampila FRB sau AJB. 
 

 

CAPITOLUL VI 

 
 

DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE ARBITRILOR DE BASCHET 
 

Art. 50. Arbitrii de baschet din România au următoarele drepturi: 

a) să poarte echipamentul oficial avizat de CCAB, cu aprobarea Biroului Federal. 

b) să poarte ecusonul de arbitru de baschet stabilit de CCAB, cu aprobarea preşedintelui FRB 

c) să arbitreze la meciurile oficiale şi amicale de baschet la care sunt delegaţi. 

d) să primească baremul unic şi indemnizaţia de arbitraj stabilite de Biroul Federal si/sau Adunarea 

Generala a FRB. 

e) să fie promovaţi conform prezentului Regulament. 

f) să participe obligatoriu la şedinţe, consfătuiri şi stagii organizate pentru analizarea activităţii arbitrilor 

sau pentru perfecţionarea pregătirii acestora. 

g) să fie cooptaţi în organismele de conducere ale arbitrilor la nivel naţional şi să aleagă şi să fie aleşi în 

organismele de coordonare teritoriale (CJAB/ CMAB, AJB, CZAB). 

h) Sa aiba acces gratuit la toate jocurile de baschet care se desfăşoară sub egida FRB 

i) să conteste deciziile pronunţate împotriva lor de CCAB, CJAB/ CMAB, AJB, CZAB având dreptul să 

fie prezenţi pentru a-şi apăra drepturile atunci când sunt analizaţi şi sancţionaţi. 

j) să se adreseze in scris organelor de conducere FRB, în orice problemă care priveşte activitatea lor 

baschetbalistică. 

k) să fie premiaţi pentru activitatea de arbitru, conform normelor în vigoare. 
l) să fie informati privind delegarile la meciuri prin intermediul site-CCAB si al notificarilor primite in acest 

sens 
m) să aiba acces la rapoartele lor de evaluare, postate de comisarii FEB pe site-ul CCAB 

 

Art. 51. Arbitrii de baschet din România au următoarele obligaţii: 

a) să cunoască şi să respecte Statutul şi regulamentele FRB 

b) să aibă o conduită demnă, responsabilă în societate şi pe terenurile de sport, să fie un exemplu de cinste 

şi corectitudine pentru toţi participanţii la competiţiile sportive 

c) să cunoască şi să aplice întocmai Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet, Regulamentul de 

Organizare si Fucntionara a activitatii arbitrilor de baschet din România, regulamentele şi normele FRB 

cu privire la desfăşurarea competiţiilor de baschet. 

d) să fie la curent cu interpretarea oficială a acestor regulamente şi normative, să le aplice cu perseverenţă 

şi competenta la meciurile la care sunt delegaţi. 

e) să-şi perfecţioneze continuu nivelul cunoştinţelor în domeniul arbitrajului jocului de baschet, 

conducând jocuri de pregătire ale echipelor de baschet afiliate la FRB, studiind publicaţiile de 

specialitate şi participând activ la cursurile de perfecţionare organizate în plan local sau central. 

f) să fie prezenţi la timp, corect echipaţi şi apti să conducă meciurile de baschet la care au fost delegaţi. 

g) să aibă o atitudine corectă şi civilizată faţă de jucători, antrenori, conducătorii echipelor, colegii 

arbitri, publicul spectator şi organele coordonatoare din FRB 
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h) să transmită la timp foile de arbitraj şi celelalte acte sau documente pentru care au responsabilitate în 

conformitate cu regulile stabilite de CCAB şi FRB 

i) să nu refuze să arbitreze anumite jocuri şi nici să manifeste preferinţe pentru un teren, localitate, joc 

sau o echipă. 

j) să participe efectiv la activitatile  din cadrul CZAB sau a comisiilor centrale de baschet şi să acorde 

sprijin CJAB/CMAB în toate problemele în care sunt solicitaţi. 

k) să nu solicite sau sa nu accepte niciun fel de foloase necuvenite 

l) să efectueze anual şi să prezinte CCAB rezultatul controlului medical care atestă că este apt pentru a 

arbitra j ocur i  de baschet. 

m) să ţină cont de recomandările şi observaţiile comisarului FRB delegat la meci. 

n) să nu participe la meciuri în stare de ebrietate sau sub influenţa alcoolului si a substantelor 

halucinogene 

o) să se prezinte la sala de joc conform regulamentelor adoptate de forurile organizatoare 

p) să confirme pe site-ul CCAB, in contul de personal de arbitru, nominalizarile la meciurile la care este 

delegat 

q) să raspunda prin vot la intrebarile de test puse in video-clipurile, plasate periodic pe site-ul CCAB (faze din 

meciurile de baschet), 
 

Art. 52. Deciziile luate de arbitrii de baschet în timpul unui meci sunt definitive. In situaţia în care raportul 

comisarului de joc, evidenţiază grave greşeli de arbitraj sau de comportament inadecvat al arbitrilor, care au 

determinat sau amplificat comiterea unor fapte disciplinare din partea jucătorilor, antrenorilor, oficialilor sau 

publicului, judecarea cazului poate fi suspendată până când CCAB va soluţiona acest caz. Această situaţie nu-

i exonerează, însă, de răspunderea disciplinară pe cei ce constituie dosarul aflat pe rolul Comisiei de 

Disciplină, fiind posibile doar constituirea unor elemente de circumstanţiere privind individualizarea 

sancţiunilor. 
 

CAPITOLUL VII 
 
 

RECOMPENSE SI SANCŢIUNI 
 

 

Art. 53. La propunerea CCAB sau CZAB, pentru comportare meritorie şi activitate deosebită, arbitrii de 

baschet, indiferent de categoria de clasificare, vor putea fi recompensaţi astfel: 

a)  evidenţierea în şedinţele Colegi i lo r  de arbitri sau cele ale Biroului Federal  

b)  acordarea de diplome, insigne, cupe etc. 
c)  premieri în limitele reglementărilor oficiale 

d)  acordarea categoriei de Arbitru Divizionar Onorific în ultimul an de activitate la nivel divizionar, dupa 

terminarea activitatii ca arbitru. 

e) organizarea în colaborare cu FRB a retragerii din activitate în momentul îndeplinirii baremului de 

vârstă. 
 

Art. 54. Pentru abaterile de la îndatoririle prevăzute în Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet şi în alte 

regulamente sau acte normative ale FRB, arbitrii si oficialii jocului de baschet pot fi sancţionaţi disciplinar în 

raport cu gravitatea faptelor şi a consecinţelor ce s-au produs,  precum si in urma prestatiilor slabe,  după cum 

urmează: 

a) Avertisment. 

b) suspendarea temporara 

c) retrogradarea din grupa de utilizare 

d) excluderea din lotul divizionar 

e) excluderea din corpul de arbitri recunoscut de FRB 
 

Art. 55. Instanţele care pot judeca şi sancţiona un arbitru de baschet sunt: 

a)  CJAB/CMAB, CZAB cu validarea de către CCAB. 

b)  CCAB p ent ru  sanc t iun i l e  p r evazu te  in  Anexa  I  la  a r t  A,  B  s i  C  

c )  CCAB  cu validarea de către preşedintele FRB pentru sanctiunile prevazute in Anexa I si nementionate 

la art. 55 lit b). 
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d)  Daca in termen de 5 zile de la comunicarea deciziei cei îndrituiti cu validarea nu formulează nici o 

opozitie, decizia se considera validata. 
 

Instanţele de apel sunt: 

a)  Biroul Federal pentru deciziile CCAB 

b)  CCAB pentru deciziile CJAB/CMAB si CZAB 
 

Stabilirea sancţiunilor se va face în conformitate cu ANEXA I la  prezentul Regulament, care face parte 

integrantă cu acesta. 

Recidiva se ia in considerare în cadrul aceluiaşi sezon competiţional. Prin recidiva se intelege savarsirea 

aceleiasi fapte pentru care a fost sanctionat. 

Suspendările arbitrilor de baschet se vor aplica în e t ap e  competiţionale sau perioade de timp, la toate 

esaloanele competitionale. Arbitri suspendati nu pot indeplini pe perioada suspendarii calitatea de oficial. 
 

Art. 56. In cazul arbitrilor internationali,  care pentru un motiv bine justificat  pierd calitatea de arbitru 

naţional, CCAB va informa FIBA. Dispoziţia aceasta se aplică şi în situaţiile de suspendare temporară din 

competiţiile naţionale cu informarea aferenta a FIBA. 
 

Art. 57. Pentru abaterile săvârşite în activitatea desfăşurată pe plan naţional la competiţiile organizate de 

FRB, sancţiunile dictate împotriva arbitrilor de baschet, indiferent de categoria de clasificare, vor fi dictate de 

CCAB. Pentru abaterile pe plan judeţean, sancţiunile vor fi dictate de CJAB/CMAB, după caz. Sancţiunile 

dictate în nivel judeţean arbitrilor din lotul divizionar trebuie ratificate de CCAB iar sancţiunile dictate de 

CCAB în nivel naţional vor fi avizate de preşedintele FRB sau Biroul Federal, după caz. (vezi art. 55 lit..b) 
 

Art. 58. Arbitrii de baschet au dreptul să conteste în scris deciziile de sancţionare hotarate î m p o t r i v a  lor în 

termen de 5 zile de la primirea oficială a sancţiunii. După acest termen, contestaţiile nu vor mai fi luate în 

considerare. Contestaţiile se vor adresa în scris forurilor conducătoare ale activităţii baschetbalistice după cum 

urmează: 

a)  Pentru sancţiunile dictate de CJAB/CMAB/CZAB la CCAB.  

b)  Pentru sancţiunile dictate de CCAB la Biroul Federal al FRB. 
 

Taxa de contestaţie este valoarea indemnizaţiei de arbitraj de la jocul de referinţă pentru sancţiunile referitoare 

la activitatea de arbitraj şi de doua ori valoarea indemnizaţiei de arbitraj de la jocul de referinţă pentru 

sancţiunile disciplinare.  Aceste taxe se achită în contul FRB in functie de forul care va judeca contestatia. Neplata 

taxei in termenul de 5 zile duce la anularea contestaţiei. 

In cazul unei rezolutii favorabile la contestatie, taxa de contestatie va fi returnata arbitrului in cauza.  
 
Art. 59. Deciziile adoptate de organele abilitate ca ultimă instanţă necontestate in termen sunt definitive şi 

executorii. Sancţiunile definitive î m p o t r i v a  arbitrilor de baschet nominalizaţi în lotul divizionar sunt operate 

în fişele personale de la CCAB şi vor fi luate în considerare la promovare si programarea pe viitor la 

competiţiile din plan naţional şi internaţional. Sanctiunile incep sa opereze (devin efective) din ziua ramanerii 

definitive a sanctiunii. 
 
 

CAPITOLUL VIII 
 

 
 

DISPOZIŢII FINALE 
 

 

Art. 60. Calitatea de arbitru de baschet se dovedeşte cu licenţa de arbitru, care este un formular tip, a cărui 

formă şi conţinut se stabileşte de FRB la propunerea CCAB. Eliberarea licenţelor de arbitru de baschet se face 

de CCAB.. Viza anuală pe licenţele de arbitru se aplică de FRB, pe baza vizei medicale de la doctorul de 

familie sau a unui doctor de medicina sportiva si cu specificarea categoriei de clasificare. 
 

Art. 61. In timpul conducerii unui meci de baschet la toate categoriile, arbitrul este obligat să poarte 

echipamentul prevăzut de Regulamentul Jocului Oficial de Baschet şi de prevederile FRB 
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Art. 62. CZAB au obligaţia de a comunica în scris CCAB toate modificările survenite în evidenţa arbitrilor 

(schimbări de date personale) din lotul divizionar, pentru a putea fi operate în fişele personale ale acestora. 
 

Art. 63. Activitatea arbitrilor de baschet încetează în următoarele cazuri: 

a)  cererea de retragere definitivă din activitate. 

b)  îndeplinirea vârstei de 50 de ani pentru arbitrii din lotul divizionar şi a vârstei de 60 de ani pentru 

cei municipali/ judeţeni. 

c)  excluderea din corpul de arbitri. 

d)  Arbitrii care împlinesc vârsta prevăzută la punctul b). îşi încetează activitatea din lotul divizionar dar îşi 

păstrează calitatea de arbitru urmând a fi folosiţi ca arbitrii m u n i c i p a l i / judeţeni până la 

împlinirea vârstei de 60 de ani. 
 

Art. 64. Pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în prezentul regulament, CCAB are dreptul să ia măsuri 

corespunzătoare prin asimilarea de la caz la caz, cu ratificarea acestora de către Biroul Federal.  

 

Art. 65. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de Biroul Federal si abroga vechile 

reglementari in domeniu. 
 

 Art. 66. Anexa I, Anexa II si anexa III fac parte integranta din prezentul regulament (RABR) 
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ANEXA I  

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE A ACTIVITATII 

ARBITRILOR DE BASCHET DIN ROMÂNIA 
 

SANCŢIONAREA ABATERILOR 
 

Abaterile săvârşite de persoanele care îndeplinesc funcţia de arbitrii de baschet sau oficiali în activitatea derulată 

în competiţiile organizate de FRB şi AJB, prin autosesizarea colegiilor, raportul comisarului partidei, analiza 

video a meciului sau alte memorii depuse la secretariatul federaţiei, se sancţionează după cum urmează: 

 
A. AVERTISMENT 

a) Pentru absente nemotivate la sedintele convocate de CJAB/CMAB, CZAB, sau 

CCAB 

b) aspect fizic şi prezenţă neglijentă pe terenul de joc. 

c) necompletarea tuturor elementelor cuprinse în foaia oficială de arbitraj. 

d) neîndeplinirea atribuţiilor cu caracter administrativ, care revin funcţiei în care este delegat, înaintea, 

în timpul şi după terminarea jocului. 

e) lipsa de atenţie şi de concentrare în timpul jocului la care este delegat. 

f) prezentarea la locul de desfăşurare a meciului la care a fost delegat cu mai puţin de 60 de minute 

înainte de ora oficială a începerii jocului. 

g) Nerespectarea obligatiei arbitrului de a vota video-clipurile postate periodic pe site-ul CCAB 

h) Nerespectarea obligatiei arbitrului de a confirma pe site-CCAB, nominalizarile la meciurile la care 

este delegat 

i) alte abateri de la prevederile regulamentare, decât acelea pentru care s-au prevăzut sancţiuni mai 

aspre în prezenta anexă. 

 

B. Suspendare pentru 1 (o) etapă 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Avertisment. 

b) prezentarea la terenul de joc în echipament regulamentar cu mai puţin de 20 de minute înainte de 

începerea oficială a meciului la care a fost delegat. 

c) întârzierea reluării jocului după pauza regulamentară, din cauza neprezentării arbitrilor la posturile 

stabilite prin delegare, cu 3 minute înaintea terminării pauzei. 
d) neaplicarea prevederilor regulamentare împotriva oficialilor neglijenţi, incorecţi sau incompetenţi şi 

neinformarea CCAB asupra acestor situaţii.  
e) refuzul nejustificat al unei delegări. 
f) Nerespectarea normelor administrative prevăzute de regulamentele FRB referitoare la vizele anuale şi 

medicale. 

g) prestarea unui arbitraj notat de comisar cu calificativul SATISFACATOR 

h) Nerespectarea obligatiei arbitrilor privind tinuta de prezentare la meci conform regulilor prevazute in 

anexa II precum si conducerea meciurilor în echipament incomplet sau neregulamentar. 

i) Nerespectarea obligatiei arbitrului principal de a transmite rezultatul partidei, la care a fost delegat, in 
termenul prevazut in RABR (Anexa II) 

j) Nerespectarea obligatiei arbitrului principal de a transmite documentele oficiale (foaia oficiala de joc 

si raportul de joc) la termenul prevazut in RABR (anexa II) 

 

C. Suspendarea pentru 2 (două) etape 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Suspendare pentru o etapă. 

b) neaplicarea prevederilor Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet împotriva componenţilor 

echipelor care au un comportament incorect şi se fac vinovaţi de lipsă de sportivitate. 

c) prezentarea cu întârziere la locul de desfăşurare a meciului, fapt ce nu i-a mai permis să oficieze 

meciul la care a fost delegat. Aceeaşi sancţiune şi dacă meciul începe cu întârziere din acelaşi motiv. 

d) greşeli repetate în interpretarea sau aplicarea Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet care nu au 

influenţat rezultatul final, constatate prin raportul comisarului, analiza video sau autosesizarea CCAB. 

e) greşeli în completarea foii oficiale de arbitraj, în cronometrarea timpului de joc sau a regulii de 

1 4 / 24 de secunde, comise de oficialii delegaţi, dar care nu au influenţat rezultatul final. 
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f) neverificarea foii oficiale de arbitraj la terminarea meciului, fapt care a condus la modificări care nu 

afectează rezultatul final 

g) lipsă de corelare şi de colaborare cu ceilalţi componenţi ai brigăzii (arbitrii, comisar, 

oficiali). 

h) neanunţarea  CCAB în termen de 24 de ore de la terminarea  meciului la care a fost delegat de 

neprezentarea la meci a unuia dintre colegii din brigada de arbitrii. 

i) nesanctionarea componenţilor echipelor care au un comportament incorect şi se fac vinovaţi de lipsă 

de sportivitate 

j) prestarea unui arbitraj notat de comisar cu calificativul SLAB 

k) netrimiterea în termenele stabilite de forul competent a rapoartelor suplimentare de arbitru, dacă 
acestea au fost solicitate 

 

D. Suspendarea pentru 4 (patru) etape 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Suspendare pentru două etape.  

b) refuzul de a arbitra meciuri la campionatele de juniori de catre arbitrii de LN. 

c) schimbarea delegărilor fără aprobarea CCAB sau CZAB. 

d) părăsirea i n  t i mp u l  j o c u lu i  a terenului de joc sau a mesei oficiale fără acordul comisarului  

e) lipsa de colegialitate şi fair-play faţă de ceilalţi arbitrii (comentarii în public sau mass-media faţă de 

prestaţiile acestora). 

f) refuzul repetat  al programărilor din motive personale sau pentru ca meciurile fac parte dintr-o categorie 

inferioară a grupei sale de utilizare. 

g) neprezentarea la jocul la care a fost programat, deşi a confirmat delegarea. 
h) conduită incorectă în relaţiile cu jucătorii, antrenorii, alte persoane oficiale sau publicul spectator în 

timpul cât este investit cu calitatea oficială de arbitru sau de oficial delegat 
i) comportament inadecvat al arbitrilor participanti la stagii de pregatire, cursuri, colocvii, simpozioane, 

orice manifestare / eveniment organizat sub egida FRB  

 

E. Suspendarea pentru 8 (opt) etape 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Suspendare pentru patru etape. 

b) greşeli r epe ta te  de arbitraj care influenţează rezultatul final al meciului la care a fost delegat dar nu 

schimba invingatorul. 

c) neverificarea foii oficiale de arbitraj, fapt care a permis unele greşeli de înregistrare care modifică 

castigatorul jocului. 

d) semnalizări sau intervenţii eronate din partea oficialilor de la masă care induc intenţionat în eroare 

arbitrii jocului. 

e) necompletarea foilor oficiale de arbitraj în toate cele trei exemplare corespunzător situaţiei de pe teren 

pentru a modifica ulterior exemplarele şi a induce în eroare comisiile FRB 

 

F. Suspendare pentru 12 etape 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Suspendare pentru opt 

etape.  

b) injurii şi/sau jigniri la adresa colegilor din teren sau de la masa oficială. 

c) oficierea unei partide la care a fost delegat în stare de ebrietate si/sau sub influenta substantelor 

halucinogene 

d) atitudine ofensatoare la adresa jucătorilor, antrenorilor, altor oficiali sau a publicului spectator, care 

aduce prejudicii corpului de arbitrii din România. 

e) participare in calitate de arbitru fara acceptul CCAB la diferite jocuri, turnee,  cupe,  inclusiv jocuri si 

turnee 3x3 indiferent daca sunt oficiale,  amicale sau de pregatire organizate de cluburi private 

f) comentarii defăimătoare,  în public sau mass-media referitoare la conducerea FRB 

g) greşeli de arbitraj care influenţează rezultatul final al meciului la care a fost delegat precum si 

invingatorul meciului 

h) prezenţa c a  a rb i t r u  s a u  o f i c i a l ,  la sală, în stare de ebrietate.  
i) întreruperea desfăşurării unui joc, în situaţia în care acest lucru se face fără a utiliza toate 

mijloacele regulamentare pe care arbitrul le are la dispoziţie prin funcţia pe care o deţine, inclusiv 

colaborarea cu toate persoanele implicate în organizarea acestuia. 

 

G. Suspendare pentru 24 de etape 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Suspendare pentru 12 etape.  

b) aprecieri tendenţioase în public sau mass-media la adresa unor decizii adoptate de FRB  
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c) declaraţii mincinoase în faţa comisiilor FRB 

d) falsificarea foilor oficiale de arbitraj cu intenţia de a induce în eroare comisiile FRB 

 

H. Suspendare pentru un an 
a) pentru recidivă la oricare din punctele prevăzute la categoria Suspendare pentru 24 de 

etape. 

b) greşeli i n tent io nate  de arbitraj care au condus în mod evident la vicierea rezultatului 

final. 

c) pentru încălcarea cu bună ştiinţă a Statutului FRB 

d) pretinderea decontării şi încasării drepturilor băneşti fără a se fi prezentat la meciul la care a fost 

delegat. 

 

I. Retrogradarea din grupele de utilizare ale corpului de arbitrii divizionari 
a) acumularea de sancţiuni ce atrag 12 (douasprezece) etape de suspendare într-un sezon competiţional. 

b) pregătirea practică şi teoretică necorespunzătoare grupei de utilizare pe care o are, dovedită în mod 

repetat şi sesizată de comisar si/sau CCAB la meciurile în care a fost delegat. 

c) obţinerea pe parcursul unui sezon competiţional  a trei calificative SLAB la meciurile la care a fost 

delegat. 

d) comiterea unor acte de indisciplină care aduce prejudicii de imagine corpului de arbitrii.  

e) exercitarea funcţiei de arbitru atunci când se află în stare de suspendare. 

f) lipsă de activitate competiţională pe o perioadă de un an, excepţie fiind cazurile motivate medicale sau 

profesionale. In cazul în care îşi desfăşoară funcţia de arbitru într-o altă ţară, cu aprobarea FRB, nu face 

obiectul prezentei prevederi. 

 

J. Excluderea din corpul de arbitrii români 
a) pretinderea şi/sau încasarea unor sume de bani mai mari decât baremurile legale de 

arbitraj. 

b) comiterea de fapte incompatibile cu legislaţia în vigoare şi cu normele de conduită 

sportivă. 

c) Dobândirea de bunuri sau foloase de orice natură pentru avantajarea unei echipe. 

d) neînştiinţarea imediată a organelor abilitate şi a FRB despre fapte prevăzute la aliniatele b). şi c)., 

petrecute în timpul îndeplinirii unei funcţii de arbitru prevăzute în prezentul regulament. 

e) declaraţii defăimătoare repetate la adresa FRB şi a deciziilor adoptate de comisiile FRB 

f) pentru recidivă la punctul d). din categoria H : Suspendare pentru un 

an. 
 

NOTĂ 
 

In toate cazurile cuprinse în prezenta ANEXĂ, care necesită date suplimentare, CCAB poate invita la 

şedinţele sale reprezentanţi ai altor comisii FRB sau ai conducerii FRB 

In cazul comiterii unor abateri care nu sunt cuprinse în prezenta ANEXĂ, CCAB sau CZAB, după caz, vor 

analiza situaţiile şi vor dicta sancţiuni prin asimilare, motivând decizia către preşedintele FRB 

 

  Etapa de competitie este definita ca perioda de timp ce cuprinde toate meciurile programate astfel : 

a) etapa normala –cu meciuri programate in final de saptamana (vineri-luni) sau  

b) etapa intermediara - cu meciuri programate in mijlocul saptamanii  

 
Sancţiunile primite de arbitrii, sunt pe număr de etape, nu iau în calcul eventualitatea posibilităţii de efectuare a 

suspendării la alte categorii de meciuri decât cele din grupa de clasificare respectivă, ceea ce ar putea conduce 

la diminuarea intervalului de suspendare. Astfel, în perioada de suspendare, arbitrul sancţionat nu va putea 

oficia la nici o altă categorie d e  competitii şi nu va fi delegat de CCAB, CZAB sau CJAB/CMAB nici ca 

oficial la competitiile oficiale sau amicale. 
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ANEXA II  

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE A ACTIVITATII 

ARBITRILOR DE BASCHET DIN ROMÂNIA 

 
MANUALUL ARBITRILOR FRB   

Capitolul  1 - DELEGAREA  

 

1.1 Propunerile de delegare a arbitrilor se fac astfel : 

 Pentru LNB de catre CCAB, devenind efective dupa aprobarea de catre Presedintele CCAB/FRB  

 Pentru Liga 1 si juniori de catre responsbilul cu programarile din CZAB-uri 

1.2 Transmiterea programului catre arbitri se va face de catre Comisia de delegari prin intermediul sefilor de zona, urmand 

ca acestia sa confirme primirea si acceptul. Delegarile la meciurile de Liga 1 si juniori se fac de catre CZAB-uri, fiind 

aprobate de seful sectorului programari al CCAB.  

1.3 Delegarile la meciuri sunt afisate, in fiecare etapa si pe site-ul CCAB. In cazul delegarilor afisate pe site-ul CCAB arbitri 

primesc o notificare pe email-ul personal. Arbitri sunt obligati sa confirme nominalizarile personale postate pe site-ul CCAB 

1.4 Arbitrii  divizionari FRB vor activa la jocurile din cadrul Campionatelor nationale in conformitate cu grupa de 

utilizare din care fac parte. Programarea arbitrilor se va face pe baza unor criterii cat mai obiective, nominalizarea 

reprezentand suma valorii arbitrului, formei sportive, pregatirii teoretico-practice si disponibilitatii arbitrului pentru 

jocurile respective;  

1.5 Arbitrii divizionari de baschet sunt  în disponibilitate permanentă, ei putând fi delegaţi  în orice moment si la orice 

competitie la care au dreptul sa arbitreze in conformitate cu  grupa de utilizare din care fac parte. Art.45 din RABR prevede ca 

arbitrii divizionari nu pot manifesta preferinte si nu pot refuza delegarea primita de la CCAB. 

1.6 Dupa anuntarea programului de delegari, se accepta doar indisponibilitatile determinate de cauze majore si 

care vor fi confirmate cu documente, respectiv probleme profesionale neprevazute, stare de sanatate care 

determina incapacitatea de a oficia la jocul la care a fost programat, etc. 

1.7 Delegarea este nominală şi nu se poate schimba decât cu aprobarea emitentului. 

1.8 În situația în care programul se modifică intempestiv și fără culpa CCAB sau CZAB, arbitrul poate refuza 

delegarea, dacă nominalizarea nu este adusă la cunoștință cu cel puțin 24 de ore înainte de data stabilită pentru 

desfășurarea jocului. 

1.9 Arbitrul principal împreună cu Comisarul sunt singurele persoane care au dreptul de a stabili dacă se 

întrunesc condiţiile regulamentare pentru începerea sau disputarea jocurilor. Cu toate acestea, cei doi vor 

depune toate eforturile ca jocurile să se desfăşoare, sau de la caz la caz să se termine şi numai cazurile 

deosebite, de o gravitate extremă pot justifica nedisputarea sau neterminarea unui joc. În orice caz în aceste 

situaţii decizia finală aparţine arbitrului principal. 

 

Capitolul 2 - ORGANIZAREA TRANSPORTULUI- VOIAJULUI 

 

2.1 Se recomanda arbitrilor sa nu calatoreasca împreună cu echipele de baschet din campionatele Romaniei, 

indiferent daca le arbitreaza sau nu. 

2.2 Se interzice arbitrilor sa accepte oferta echipelor, ca transportul sa fie suportat de catre acestea, in afara situatiilor 

legale, respectiv pe baza delegatiei si documentelor de transport. 

 

Capitolul 3 - IN TIMPUL VOIAJULUI 

 

3.1 Oficialii (arbitri divizionari) trebuie să poarte în permanenţă asupra lor următoarele documente: 

 actele de identitate 
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 delegatia pentru jocul la care a fost programat 

 documentele pentru transport;   

 licenţa de arbitru; 

3.2 Pe toata durata deplasarii arbitrii vor da dovada unui comportament  civilizat si decent, care nu va 

prejudicia sub nicio forma reputatia si prestigiul corpului de arbitri sau al FR Baschet  

3.3 Arbitrii care oficiaza la LNB au obligaţia de a se prezenta la locul desfăşurării jocului (competiţiei) 

îmbrăcaţi în pantalon şi sacou/costum şi cămaşă cu/fara cravata. 

3.4 Pentru celelalte jocuri divizionare arbitri au obligatia prezentarii intr-o tinuta adecvata,  

           decenta (nu in bermude, sorturi, treninguri, slapi,etc.)  

3.5 Dacă în timpul transportului apar evenimente care nu permit arbitrilor să ajungă in timp la locul de 

desfăşurare a jocului, aceştia au obligaţia să depună toate eforturile pentru a informa despre situaţia în 

care se găsesc:  

 In functie de nivelul competitiei:  

o Presedintele CCAB/sect. delegari din CCAB in cazul jocurilor de LN; 

o Presedintele CZAB/sect. delegari din CZAB in cazul jocurilor de Liga 1 si 

juniori; 

 clubul organizator  

 orice persoană cunoscută din sfera baschetului care poate  ajuta la solutionarea problemelor 

aparute   

Aceasta  informare este necesară pentru înlocuirea oficialului în cauză, dacă acesta nu are posibilitatea 

sa ajunga în timp util la joc, cu cel puţin 20 min, înainte de ora oficială de începere a jocului.   

3.6 Arbitri au obligaţia de a lua legătura cu Comisarul FRB si cu colegii arbitri, pana la sosirea în 

localitatea în care se va dispută jocul. 

 

Capitolul 4 - INAINTE DE JOC 

 

4.1 Arbitrii vor avea grijă ca înainte de joc, la protocolul oferit de organizatori, să aibă o conduită decentă, 

rezervată, să evite discutiile de natura sa dea nastere la tensiuni, sa nu faca excese de nicio natura  care pot 

afecta sau diminua randamentul profesional la partida pe care urmează să o conducă. 

4.2 Arbitrii sunt obligaţi să fie prezenţi la sala/terenul unde urmează să se dispute jocul cu cel puţin 60 de 

minute înainte de ora oficială de începere a jocului     

4.3 Cu cel puţin 1(una) oră înainte de ora oficială de începere a jocului, delegaţii (reprezentantii) celor două  

echipe vor prezenta  comisarului sau arbitrului principal următoarele documente :   

a) Lista jucătorilor şi oficialilor pentru campionatul naţional, emisă de FR Baschet; 

b) Lista nominală a echipei pentru joc, care va cuprinde pe cei 10/12 jucători cu menţionarea numerelor 

de pe tricouri, numele celor 2 antrenori, numele conducătorului/ delegatului echipei, al 

medicului/maseurului, atunci când este cazul. Numai persoanele specificate în lista nominala a echipei 

pentru joc, pot lua loc în timpul desfăşurării jocului pe banca  echipei şi numai dacă acestea prezintă 

licenţe FRB vizate la zi. 

c) Carnetele (licenţele) de legitimare cu viza FRB şi vizele medicale valabile pentru sportivii care au 

fost înscrişi în lista nominală a echipei pentru joc. 

d) Carnetele (licenţele) de antrenor cu viza FRB pentru anul în curs, corespunzatoare nivelului competitiei ;  

e) Carnetele (licenţele) celorlalţi însoţitori vizate de FRB pentru anul în curs. 

4.4 Cu cel puţin 1 (una) oră înainte de joc vor fi prezenţi la sala/teren şi oficialii delegaţi la joc (scorer, 

cronometror, operator 30 sec, etc.), care vor prezenta spre verificare arbitrului principal / comisarului 

delegaţiile (documentele ) oficiale prin care li se atestă dreptul de a oficia la jocul respectiv. 

4.5 Operaţiunea de control a documentelor se va efectua de Comisarul FRB sau de către arbitri atunci când nu 

există Comisar delegat.  

4.6 Arbitrul principal sau comisarul vor rezerva inaintea inceperii jocului timpul necesar verificarii existenţei şi 

funcţionarii corespunzatoare a echipamentului tehnic necesar pentru desfasurarea jocului de 

baschet : panouri, cosuri, teren de joc, iluminat, cronometru de joc, cronometru 24 sec, tabelă de 

scor, plăcuţe greşeli personale, plăcuţe greşeli personale de echipă cât şi existenţa dublurilor pentru 

cronometre. Aceasta verificare se poate face CEL MAI TĂRZIU CU 20 min. înainte de începerea jocului. 
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În cazul în care echipamentul tehnic nu corespunde integra l prevederilor regulamentare, 

arbitrul principal este cel care va decide dacă jocul se poate disputa. 

 Existenţa pe tabela de scor a posibilităţii electronice de afişare a greşelilor personale comise de 

jucători sau a greşelilor de echipă, NU EXCLUDE EXISTENŢA Şl FOLOSIREA de către oficialii 

de la masa de arbitraj a plăcuţelor respective, conform "Regulamentului oficial al jocului de baschet “.  

 Existenţa la sală/teren a echipamentului tehnic, a foii de arbitraj şi a celorlalte materiale strict 

necesare desfăşurării jocului cad în totalitate în sarcina echipei organizatoare/ gazdă, indiferent dacă 

aceasta echipă evoluează în propria sală/teren sau în o sală/teren închiriată. În operaţiunea de 

verificare a echipamentului tehnic nu trebuie omisă verificarea ECHIPAMENTULUI DE REZERVĂ 

(în special cronometre), care să asigure continuarea fără probleme a jocului în cazul defectării 

echipamentului principal. 

4.7     Plata drepturilor (baremuri sau indemnizaţia de arbitraj,delegatii) se va face ÎNAINTEA începerii 

jocului 

4.8    Dacă, la prezentarea la sala, un arbitru prezintă semne de oboseală sau alte indicii care să ducă la 

concluzia că se află in imposibilitatea desfasurarii in bune conditiuni a activitatii de arbitraj, cel în cauză 

nu va fi lăsat să conducă jocul de către Comisar sau de catre colegul/colegii sai. Situaţia va fi adusă la 

cunoştinţa conducerii ambelor echipe, iar cel în cauză va fi înlocuit conform prevederilor regulamentare sau 

jocul va fi arbitrat de unul sau  doi arbitri in functie de cerintele competitiei. Toate constatările referitoare 

eventualele situatii ca cele de mai sus cât şi modul de rezolvare vor fi făcute în SCRIS, sub semnătura 

de catre cei implicaţi.  

4.9     Cu cel putin 20 de minute inainte de ora programata pentru inceperea jocului, fiecare antrenor sau 

reprezentant al echipei, va inmana scorerului ”Lista jucatorilor si oficialilor emisa de FR Baschet” „ Lista 

nominala a echipei pentru jocul respectiv”; Cu 10 minute înainte de ora de începere a jocului, în ordinea 

înscrierii echipelor în foaia de arbitraj, antrenorii vor verifica exactitatea datelor înscrise referitoare la propria 

echipa şi vor indica pe cei 5 jucători care vor începe meciul. După efectuarea operaţiunilor descrise mai sus 

antrenorii vor confirma exactitatea datelor prin semnătură. 

4.10 Timpul minim pentru încălzirea şi acomodarea cu sala/terenul de joc va fi de 20 minute pentru orice 

nivel al Campionatului  

4.11 Înainte de începerea jocului arbitrul principal va asigura : 

 Remedierea unor aspecte legate de echipamentul de joc cum ar fi: culoarea uniformă a 

maieurilor şi chiloţilor, culoare identică a lenjeriei de protecţie (STRECH) purtate sub chiloţi cu 

cea a materialului de baza a chilotului, respectarea normelor de publicitate pe echipament; 

(comisarul nu poate solicita remedierea deficientelor echipamentului, poate sa mentioneze in raport 

nerespectarea prevederilor regulamentare) 

 Intonarea imnului de stat ce este obligatorie la LNBM si LNBF ; 

 Verificarea uniformității echipamentului jucătorilor, la ceremonia de prezentare ofi cială înaintea 

jocului; 

 Respectarea prevederilor referitoare la zona băncii echipei pe durata jocului, când numai 

antrenorul principal sau antrenorul secund pot sta în picioare şi se pot deplasa în interiorul 

acestei zone ; 

 Respectarea prevederilor regulamentare referitor la alegerea coşului şi a băncii echipei. 

Echipa A înscrisă pe foaia de arbitraj are dreptul la opţiune. 

4.12   Arbitrul principal împreună cu Comisarul sunt singurele persoane care au dreptul de a stabili dacă se 

întrunesc condiţiile regulamentare pentru începerea sau disputarea jocurilor. Cei doi vor depune 

toate eforturile ca jocurile să se desfăşoare, să se termine şi numai evenimente deosebite, de o 

gravitate extremă, pot justifica nedisputarea sau neterminarea unui joc. În orice caz în aceste 

situaţii decizia finală aparţine arbitrului principal.  

4.13    În situaţia în care, din diverse motive, inclusiv acela al înţelegerii reciproce dintre cele două echipe, ora de 

disputare a jocului este alta decât cea oficial anunţată anterior şi dacă nu există o aprobare scrisă a 

FRBaschet referitor la modificarea survenită, atunci arbitrul principal/Comisarul FRB va întocmi o notă 

de constatare în care se vor prezenta motivele care au determinat modificarea orei oficiale de începere 

a jocului. Nota va fi întocmită în prezenţa delegaţilor celor două echipe care o vor semna împreună 

cu arbitrul principal/Comisarul şi arbitrul secund şi ea va fi expediată la FRB, împreună cu celelalte 

documente oficiale ale jocului 



23 
 

4.14 Comisarul FRB va controla amplasarea DE CĂTRE ORGANIZATORI a camerelor  video, 

care vor efectua înregistrarea oficială a jocului, conform Regulamentelor Campionatelor 

Naţionale.  

Menţionam ca aceaste camere video trebuie să fie amplasate la nivelul liniei de centru a terenului de 

baschet, pe partea opusă a mesei de arbitraj şi a băncilor echipelor şi la o asemenea înălţime care să 

permită un unghi de înregistrare cât mai cuprinzător a fazelor de joc, în principal, cât şi a eventualelor 

"evenimente" care se petrec în zona băncilor echipelor  şi a mesei oficiale de arbitraj. 

4.15 Pe tot timpul desfăşurării jocului şi până la încheierea foii de arbitraj, l egitimaţiile (licenţele) celor 

două echipe vor fi reţinute de Comisarul FRBaschet sau de arbitrul principal. Ele vor fi restituite echipelor împreună 

cu copia foii de arbitraj la incheierea partidei. 

4.16   Participarea comisarului la discuţia dintre arbitrii înaintea jocului este recomandată în vederea stabilirii modalităţilor de 

comunicare cât si, în limitele competenţei,  pentru prestabilirea modului de acţiune a arbitrilor în anumite situaţii în 

concordanţă cu  mecanica jocului cât şi privind soluţionarea problemelor disciplinare care pot apare. 

 

Capitolul  5 - IN TIMPUL JOCULUI 

 

5.1 Arbitrul principal va lua toate masurile ca la masa oficială să ia loc numai oficialii prevăzuţi în 

regulament (scorer, cronometror, operator 24 sec, crainic, asistent scorer, statiticieni, comisar). 

Sub nici o formă, o alta persoană nu are dreptul şi nu va fi acceptata la masa oficială. 

5.2 Între masa oficială şi ce le două bănci  ale echipelor este interzisă interpunerea altor persoane 

precum: medicul sălii, ziarişti, oficialităţi locale sau federale, etc. Aceste persoane pot lua loc în spaţiile 

dintre masa oficială şi băncile echipelor la cel puţin 2 m. în spate faţă de nivelul mesei oficiale şi în aşa 

fel încât prezenţa lor să nu stânjeneasca activitatea oficialilor şi a echipelor . 

5.3 In soluţionarea situaţiilor dubioase (litigioase ) se va proceda în modul următor: 

 Primul pas : consultarea celor doi (trei) arbitr i; 

 AI doilea pas : arbitrul principal va consulta Comisarul, dacă există  

 Al treilea pas : se vor solicita informaţii de la scorer  

 Al patrulea pas : se vor cere relaţii de la cronometror  

 In final, decizia aparţine NUMAI ARBITRULUI PRINCIPAL  

NOTA: În vederea uşurării situaţiei arbitrilor, COMISARUL şi OFICIALII nu trebuie să-şi manifeste în nici 

un fel opinia fără a fi întrebaţi (verbal, gestică, mimică, etc.), iar în momentul în care au fost solicitaţi, 

toate informaţiile se vor da de o manieră foarte discretă, care să nu  dea nastere la  interpretări din 

partea spectatorilor. In timpul discuţiei Comisarului cu arbitrul/arbitrii nu va fi permisă prezenţa altor 

persoane în zona mesei scorerului. 

5.4 Când activitatea oficialilor nu este regulamentară şi corectă, în situaţia de  tentativă de fraudă repetată, 

de fraudă evidentă sau de greşeli repetate, Comisarul este obligat sa ceara  înlocuirea pe posturi a oficialilor sau 

chiar eliminarea acestora de la masa oficială. Arbitrul principal va decide de la caz la caz asupra solicitării 

Comisarului. 

5.5  In orice caz, o serie de semne convenţionale dinainte stabilite între Comisari şi cei doi (trei) arbitri se pot face 

în scopul asigurării unei bune cooperări şi a asigurării cursivităţii jocului. Aceste semne trebuie să fie discrete, la 

obiect şi să nu lase loc la interpretări din partea echipelor sau spectatorilor. 

5.6 In situaţia în care un arbitru  asistă în calitate de spectator (persoană particulară) la jocuri conduse de arbitrii 

români sau străini, nu are voie sub nici o  formă să comenteze nefavorabil în public prestaţia acestora. Dacă are ceva 

deosebit de semnalat, Arbitrii pot şi sunt rugaţi/obligaţi să sesizeze în scris, de urgenţă CCAB pentru a 

putea elucida situaţia şi a se lua măsurile aferente, mai puţin în cazul în care arbitrul  respectiv este implicat în 

eveniment.  

5.7  Orice părere contrară referitor la decizia arbitrului principal, bazată pe prevederile  regulamentului,  Comisarul 

jocului este OBLIGAT  să o menţioneze în raportul său referitor la joc. Accentuăm asupra faptului că rolul 

Comisarului este acela de a ajuta pe cei doi (trei) arbitrii în activitatea lor şi de a contribui împreună la asigurarea 

unei desfăşurări normale şi fără incidente a jocurilor 
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Capitolul 6 - IN TIMPUL PAUZEl 

 

6.1 În timpul pauzei, în vestiarul arbitrilor nu sunt autorizate să intre alte persoane decât cei doi (trei) arbitri şi 

Comisarul jocului. 

6.2 În timpul pauzei, Comisarul poate face aprecieri asupra arbitrajului numai dacă situatia o impune. Se 

recomandă ca regulă generală să se discute cu arbitrii după terminarea partidei. 

6.3 Totuşi, dacă Comisarul consideră ca arbitrajul din prima repriză a fost de o calitate foarte slabă, el poate atrage atenţia 

asupra unor aspecte negative, însă la modul general, fără exemplificări concrete. 

6.4 Este interzisă existenţa  băuturilor alcoolice şi fumatul în vestiarul arbitrilor pe toata durata desfăşurării jocului / 

turneelor. 

6.5 Dacă situaţia o impune şi în urma consultării cu cei 2 (3) arbitri, Comisarul poate lua legătura cu conducătorii 

celor două echipe, pentru a le cere remedierea aspectelor disciplinare negative apărute în desfăşurarea 

primei reprize. 

 

Capitolul 7 -LA TERMINAREA JOCULUI 

 

7.1 După  terminarea  jocului, dacă situaţia o impune, sau la cererea Comisarului, arbitrii sunt obligaţi 

să întocmească un raport suplimentar asupra problemelor litigioase care urmează să fie supuse 

judecării forurilor competente. Acest raport va fi întocmit în următoarele maxim 2(două) ore de la 

terminarea jocului şi va fi semnat de arbitrii.  

7.2 Comisarul este obligat să expedieze prin email la FRB şi CCB, CCAB, până LUNI la ora 12.00 (etapă 

normală)  următoarele : 

a) Raportul Comisarului  asupra jocului; 

b) Raportul de evaluare a arbitrilor  

c) Raport suplimentar (dacă este cazul) 

Notă  : Pentru etape intermediare documentele de la pct. 7.2  se trimit  în 24 de ore de la terminarea 

jocului. In mod similar ca perioade de timp comisarul ca posta pe site-ul CCAB rapoartele arbitrilor 

evaluati precum si raportul catre FRB 

7.3 Comisarul  este  obligat să expedieze prin poştă, cât mai urgent posibil, pe adresa FRB următoarele: 

a) Foaia de arbitraj în original şi statistica meciului; 

b) Toate documentele reţinute sau necesare pentru luarea deciziilor în cazuri litigioase. 

7.4 Comunicarea rezultatelor si transmiterea la FRB – CCCLT a documentelor legate de desfasurarea jocurilor 

se face de catre ARBITRUL PRINCIPAL dupa cum urmeaza:  

a)  Prin Internet:  
 Toti arbitrii principali, cu exceptia celor din LNB, vor transmite rezultatele jocurilor in timp de 2 

ore de la terminarea lor.  

 Pentru aceasta arbitrii principali ai acestor jocuri sunt obligati sa transmita:  

 Raportul de joc descarcat de pe situl www.frbaschet.ro sectiunea   documente/formulare, si,  

 Foaia de arbitraj scanata fata si spate numai daca sunt consemnari referitor la greseli tehnice, 

descalificatoare sau alte aspecte privind controlul actelor, echipamentului, greseli tehnice 

antrenor C sau B;   

 Cele doua documente se transmit la CCCLT prin E-mail la adresele:  

competitii@frbaschet.ro si rapoarte.cn@frbaschet.ro  

b) Prin curier sau posta:  

 Raportul de joc si foaia de arbitraj in original, se vor transmite la FRB/CCCLT prin posta/curier 

cu plata la destinatar, in asa fel incat sa ajunga la CCCLT in 72 ore de la terminarea jocului.  

7.5 După terminarea jocului, Comisarul din proprie iniţ iativa va comunica arbitrilor, observaţiile 

asupra arbitrajului prestat, eventualele probleme de mecanică şi va discuta cu aceștia asupra 

deciziilor dubioase. Comisarul va comunica arbitrilor calificativul acordat. Arbitrii SUNT OBLIGATI 

a participa la discuţie şi orice refuz din partea arbitrilor va fi comunicat la CCB si CCAB, prin raport de către 

Comisar. La aceasta discuţie nu are dreptul să participe nici o altă persoană în afara celor  în cauză decât  cu 

aprobarea Comisarului şi a celor 2 (3) arbitri. 

7.6 Se interzice arbitrilor si comisarilor sa pretinda echipelor suportarea costurilor referitoare la cazare și / sau 

masă pentru persoanele care îi însoțesc. 
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7.7 Arbitrii  vor avea  în  permanenţă grijă să se conformeze prevederilor regulamentare în relaţiile cu 

MASS-MEDIA, mai ales în cazurile meciurilor cu probleme. În cazul acestor jocuri se cere maximă 

prudenţă în declaraţii, pentru a proteja în acest fel cursul normal al procesului de investigare şi 

luare a măsurilor celor mai corecte. 

De fapt, în principiu, este de datoria fiecăruia să fie deosebit de atent CE DECLARĂ, atunci când este 

solicitat de mass-media, deoarece în cazul că declaraţia nu este în concordanţă cu realitatea, indiferent de 

justificările celui în cauză (ca de exemplu deformarea declaraţiei, interpretare trunchiată, etc.), există 

posibilitatea ca, în urma investigaţiei cazului chiar şi consecutiv sesizării din oficiu, respectivul să 

suporte rigorile prevederilor regulamentare. 

Singurele relaţii pentru mass-media referitor la prestaţiile arbitrilor, sau în cazurile litigioase, vor putea 

fi obţinute numai de la organele abilitate (FRB, CCAB, CCB) şi numai în cadrul organizat al conferinţelor 

de presă. 

7.8 În încheiere subliniem că cei 2 (3) arbitrii şi Comisarul formează o echipă şi ei, trebuie să acţioneze ca o 

echipă înainte, în timpul şi după joc, singurul lor  scop fiind acela de a asigura desfăşurarea normală a 

jocurilor. Deşi rolurile lor sunt diferite, scopul ESTE COMUN, şi pentru realizarea acestui deziderat ei 

trebuie să fie solidari şi să acţioneze în aceeaşi manieră. 

7.9 În prezentul Manual termenii COMISAR/ARBITRU PRINCIPAL, cât şi COMISAR/ARBITRU sunt 

folosiţi pentru cazul jocurilor în care în lipsa Comisarului, arbitrii preiau sarcinile acestora conform 

acestui Manual. 

7.10 În prezentul Manual termenii COMISAR/ARBITRU PRINCIPAL, cât şi COMISAR/ARBITRU sunt 

folosiţi la genul masculin dar ele se aplica şi genului feminin. Trebuie înţeles ca acest lucru a fost făcut 

numai din motive practice. 
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ANEXA III 

LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI 

FUNCTIONARE A ACTIVITATII 

ARBITRILOR DE BASCHET DIN ROMÂNIA 
 

CODUL DE CONDUITĂ al ARBITRILOR  
 

Acest cod de conduită îşi propune să prezinte cadrul în care arbitrii îşi pot desfăşura activitatea, prin prisma 

relaţiei cu jucătorii, oficialii şi alte părţi implicate. Codul pune accent pe o abordare corectă şi responsabilă a 

atribuţiilor. 

 

Arbitrul trebuie să: 

 Fie onest, consecvent, obiectiv, imparţial şi politicos atunci când aplică regulile jocului. 

 Fie un exemplu pentru alte părţi implicate şi să susţină spiritul jocului. 

 Arate respect în discuţiile cu participanţii la joc. 

 Protejeze jucătorii prin aplicarea legilor jocului. 

 Fie pe deplin pregătit, atât fizic cât şi psihic, pentru a ţine pasul cu viteza de joc şi să fie atent, pentru 

a lua deciziile corecte. 

 Refuze să fie nominalizat pentru un joc în cazul în care nu este pregătit complet fizic sau psihic pentru 

a participa la joc (pe caz de boală, familie sau din alte motive). 

 Anunţe oficialii autorizaţi în caz de conflicte de interese directe sau indirecte, care ar putea afecta 

integritatea jocului. 

 Fie la curent cu cele mai recente noutăţi, modificări, reglementări în baschet  

 Se abţină de la a solicita ospitalitate sau a accepta orice ospitalitate oferită şi considerată a fi excesivă. 

 Nu accepte cadouri de la orice terţi, în orice formă. 

 Nu participe la nicio formă de pariuri pe jocuri în care are o implicare directă sau indirectă. 
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