
PROGRAM OPERAłIONAL  
2010  

COMISIA  JUDEłEANĂ A ARBITRILOR ARAD 



Obiectiv 1. Formarea de arbitrii cu o foarte bună 
pregătire profesională, în conformitate cu cerinŃele 
actuale ale arbitrajului, prin îmbunătăŃirea calităŃii 
proceselor de instruire teoretică şi pregătire fizică. 



    Activitate 1.1.  
 Stabilirea unor cerinŃe de evaluare 

orientate nu spre volumul activităŃii 
desfăşurate de un arbitru ci spre 
calitatea activităŃilor desfăşurate, prin 
punerea în aplicare a competenŃelor 
dobândite 

Termen : permanent 
Răspunde : preşedinte comisie Claudiu Tripa 



    Activitate 1.2.  
 Reconsiderarea raportului dintre 

activităŃile teoretice şi cele aplicative, 
pentru creşterea laturii formative a 
arbitrilor  

Termen : permanent 
Răspunde : responsabil compartiment 3.2  

Silviu Mocanu 



    Activitate 1.3.  
 ÎmbunătăŃirea comunicării dintre 

Conducerea C.J.A. şi arbitrii prin 
utilizarea de pagini web personale, ca 
instrumente moderne de lucru. 

Termen: permanent 
Răspunde: responsabil compartiment 3.1 

Valentin Sabău 



    Activitate 1.4.  
 Utilizarea tehnologiilor informaŃionale şi 

accesul la acestea de către toŃi arbitrii 
din cadrul Comisiei JudeŃene a Arbitrilor  

Termen : permanent 
Răspunde : responsabil compartiment 3.1 

Valentin Sabău 



    Activitate 1.5.  
 Elaborarea unui regulament de ordine 

interioară care să prevadă drepturile şi 
obligaŃiile arbitrilor în cadrul Comisiei 
JudeŃene a Arbitrilor. 

Termen : 15 iulie 
Răspunde : preşedinte comisie Claudiu Tripa 



    Activitate 1.6.  

Distribuirea resurselor de învăŃare, producerea 
şi utilizarea materialelor şi mijloacelor 
multimedia  

Termen: permanent 
Răspunde: responsabil compartiment 3.2 Silviu Mocanu 



    Activitate 1.7.  
 Dezvoltarea şi promovarea imaginii 

Comisiei JudeŃene a Arbitrilor prin 
organizarea de workshop-uri,  conferinŃe 
de presă, mese rotunde  

Termen : permanent 
Răspunde : responsabil compartiment 3.2  

Silviu Mocanu 
                  responsabil compartiment 3.1 

Valentin Sabău 



Activitate 1.8.     

ExistenŃa unei proceduri de evaluare a 
satisfacŃiei competitorilor cu referire la 
calitatea arbitrajelor prestate  

Termen: permanent 
Răspunde:  responsabil compartiment 3.5 
Florin Dumitru 



   Activitate 1.9.     

Optimizarea raportului dintre numărul 
arbitrilor cu experienŃă şi numărul 
arbitrilor de perspectivă cu posibilităŃi de 
promovare în eşaloanele superioare  

Termen : 15 iulie 
Răspunde :  
preşedinte comisie Claudiu Tripa 
responsabil compartiment 3.2  Silviu Mocanu 



   Activitate 1.10.      

Elaborarea unor noi criterii de alcătuire a 
loturilor de arbitrii şi observatori în 
funcŃie de evaluările periodice şi a 
clasamentelor finale  

Termen : 15 iulie 
Răspunde : preşedinte comisie Claudiu Tripa 

 responsabil compartiment 3.4 Doru HerŃeg 



    Activitate 1.11.  
 Întocmirea unor criterii generale şi 

specifice de delegare a arbitrilor şi 
observatorilor  

Termen : permanent 
Răspunde :  

responsabil compartiment 3.5 Florin Dumitru        
responsabil compartiment 3.4 Doru HerŃeg 



    Activitate 1.12.  

Elaborarea unor fişe de evaluare periodică a 
observatorilor  

Termen: minim de două ori pe an  
Răspunde: responsabil compartiment 3.4 

Doru HerŃeg 



Activitate 1.13.  
 Asigurarea asistenŃei juridice arbitrilor 

în soluŃionarea unor probleme cauzate 
de activitatea desfăşurată în cadrul 
competiŃiilor fotbalistice organizate de 
către A.J.F. Arad sau F.R.F.  

Termen: permanent 
Răspunde: responsabil compartiment 

3.3 Emil Cristea 



Obiectiv 2. Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii Comisiei JudeŃene a 

Arbitrilor  



Activitate 2.1.  
 Amenajarea şi modernizarea spaŃiilor de 

desfăşurare a activităŃilor zilnice şi 
săptămânale.  

Termen: 15 august 
Răspunde: preşedinte comisie Claudiu Tripa 

                 responsabil compartiment 3.1 Valentin Sabău 



    Activitate 2.2.  
 ÎmbunătăŃirea bazei materiale proprii 

prin achiziŃionarea de tehnologii multi – 
media de ultimă generaŃie  

Termen: permanent 
Răspunde: preşedinte comisie Claudiu Tripa 

                 responsabil compartiment 3.1 Valentin Sabău 



Activitate 2.3.  

Realizarea unui site al Comisiei JudeŃene al 
Arbitrilor  care va cuprinde atât informaŃii 
de uz intern cât şi informaŃii destinate 
publicului  

Termen: 15 iunie 2010 
Răspunde: responsabil compartiment 3.1 
Valentin Sabău 



Activitate 2.4. 
Preocuparea pentru o mai bună informare 
asupra activităŃii Comisiei JudeŃene a 
Arbitrilor pentru creşterea prestigiului 
comisiei şi pentru a atragerea viitorilor 
arbitrii sau colaboratori  

Termen: permanent 
Răspunde: preşedinte comisie Claudiu Tripa 
responsabil compartiment 3.1 Valentin Sabău 



Activitate 2.5.  

Atragerea de sponsori şi depunerea unor proiecte 
în vederea diminuării cotizaŃiilor arbitrilor şi 
oferirea unor facilităŃi arbitrilor de perspectivă 
(asigurarea unor cantonamente, a 
medicamentaŃiei necesară pregătirii fizice e.t.c.) 

Termen: permanent 
Răspunde: preşedinte comisie Claudiu Tripa 

                 responsabil compartiment 3.1 Valentin Sabău 



COMPARTIMENTE : 

 3.1. Secretariat , marketing, economico-
 administrativ, relatia cu mass-media 
 3.2. Tehnic , pregatire fizica 
 3.3. Disciplina , reglementari 
 3.4. Observatori de arbitri , instructori, mentori 
 3.5. Delegari arbitri si observatori 



Sabau Valentin   secretar  (responsabil compartimentul 3.1) 
Secretariat , marketing, economico-administrativ, relatia cu 
mass-media 
Mocanu Silviu    membru  (responsabil compartimentul 3.2) 
Tehnic , pregatire fizica 
Cristea Emil       membru  (responsabil compartimentul 3.3) 
Disciplina , reglementari 
Herteg Doru       membru  (responsabil compartimentul 3.4) 
Observatori de arbitri , instructori ,mentori 
Dumitru Florin  membru  (responsabil compartimentul 3.5) 
Delegari arbitri si observatori 


