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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII 
 

COMISIEI CENTRALE DE ARBITRI A FEDERATIEI 

ROMÂNE DE HANDBAL IN PERIOADA  

IANUARIE – MAI 2018 

 

 

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) a Federației Române de Handbal organizeaza, 

indruma si controleaza, cu consecventa intreaga activitate de arbitraj din domeniul 

handbalului. 

 

CCA considera ca obiectivul fundamental al activitatii sale este asigurarea desfășurării 

optime a jocurilor de handbal organizate în România, în conformitate cu Regulamentul jocului de 

Handbal elaborat de I.H.F si cu Regulamentul de Organizare si Desfasurare a Competitiilor 

Handbalistice din Romania. 

 

Obiectivul fundamental mentionat se realizeaza prin asigurarea pregatirii teoretice, fizice 

si practice a arbitrilor, astfel incat, acestia sa poata asigura desfășurărea regulamentara, corecta 

si optima a jocurilor de handbal desfasurate în tara, la toate categoriile competitionale, în 

conformitate cu Regulamentul jocului de handbal elaborat de I.H.F. si cu Regulamentul de 

Organizare si Desfasurare a Competitiilor Handbalistice din Romania. 

 

In sezonul de iarna - primavara a anului competitional 2017 – 2018, Comisia Centrala a 

Arbitrilor a fost o structura, condusa de Secretarul General al FRH, activand ca Presedinte 

Interimar), si cu un vicepresedinte, pentru probleme nationale (Vasile Pavel, la care sa mai 

adauga 4 membri, care asigura buna desfasurare a jocurilor din campionatele nationale prin 

delegarea arbitrilor la jocuri). Al doilea vicepresedinte, Alin Cirligeanu, responsabil cu 

problemele internationale, si-a prezentat demisia din functie inainte de alegerile generale de la 

F.R.H, fara a fi inlocuit de catre o alta persoana.  

 

In perioada 02 – 04.02.2018 CCA a organizat la Bucuresti Consfatuirea de iarna a arbitrilor 

de liga, la care a participat seful arbitrilor din Europa dl. Dragan Nacevschi. La consfatuire au fost 

invitati sa participe si alti arbitrii, careau au dorit sa vizioneze si sa audieze cele prezentate de 

catre dl. Dragan Nacevschi, si in virtutea bunelor relatii care exista intre CCA si Comisia Centrala 

de Observatori si Delegati si toti observatorii si delegatii care participa la buna desfasurare a 

jocurilor din campionat. Tinem sa mentionam ca CCOD si CCA lucreaza foarte mult impreuna 

pentru a studia meciurile si calificativele care se acorda la acestea pentru a crea o linie unitara la 

desfasurarea jocurilor din campionatul intern. 
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In toate zilele audienta a fost numeroasa si interesata de tot ceea ce s-a prezentat. La 

Consfatuire au participat peste 120 de arbitri din toată țara, care au dialogat cu dl. Dragan 

Nacevschi, între ei și s-au pregătit, însușindu-și recomandările de aplicare a prevederilor 

regulamentare pentru sezonul 2017-2018, adresand multe întrebări lectorului, ceea ce a dus 

la clarificarea mai multor probleme, in special legate de interpretarea abaterilor de la 

regulament in ultimele 30 de secunde. 

Au fost prezentate si analizate multe clipuri, in special din jocuri de la CM, CE si Cupele 

Europeene, arbitrate de arbitri buni, din lotul de elita, dar care totusi au comis greseli. 

In ultima zi dl. Dragan Nacevschi a analizat si faze puse la dispozitie de catre CCA, din 

jocuri desfasurate in Romania si arbitrate de arbitri romani. 

Dl. Dragan Nacevschi a sustinut si o prezentare despre relatia Observator-Arbitru, a 

modului in care acestia trebuie sa coopereze inainte, in timpul si dupa joc, a modului in care se 

completeaza “raportul de evaluare si autoevaluare a arbitrajului” si a relatiei stranse care trebuie 

sa existe intre observator si arbitrii si a unor discutii cat mai ample asupra modului in care 

acestia inteleg regulamentul de joc si in care analizeaza fazele din jocuri. Dl. Nacevschi a sustinut 

ca intre observator si arbitrii trebuie sa existe o relatie de prietenie, deoarece activitatea tuturor 

este indreptata spre o desfasurare cat mai corecta a jocului, dar prietenia nu trebuie sa se vada 

in momentul analizarii si evaluarii arbitrajului. 

Dupa aceasta consfatuire Vicepresedintele CCA Vasile Pavel a propus conducerii 

Federatiei organizarea unui nou seminar si a unei noi intalniri cu Presedintele arbitrilor europeni, 

Dragan Nachevski, la care sa participe arbitrii, observatorii, precum si antrenorii echipelor care 

activeaza in handbalul romanesc. Propunerea a fost acceptata de catre Presedintele Alexandru 

Dedu, urmand sa se gaseasca perioada optima pentru organizarea unei astfel de actiuni. 

 

Activitatea curenta a CCA este data de sedintele spatamanale (in fiecare zi de Luni) de la 

sediul F.R.Handbal, in care se face analiza etapei precedente si si se fac nominalizarile de arbitri 

pentru jocurile din programul saptamanal in curs. Astfel in medie se fac nominalizari pentru 150 – 

180 de jocuri sapatamanl, dar au existat si saptamani cand au fost  aproape 300 de jocuri. 

Au existat si intalniri, de urgenta, cand CCA a trebuit sa solutioneze probleme stringente aparute si a 

caror rezolvare impunea o astfel de intalnire. 

 

Deoarece membrii CCA nu au fost delegati la turnee acestia nu au avut posibilitatea de 

a observa arbitrii tineri (situatie care dureaza, deja, de 3 ani competitionali) de a-i indruma si 

controla. Pentru bunastiinta a membrilor afiliati ai F.R. Handbal informam ca de multe ori 

nominalizarile si delegarile pentru jocuri se fac dupa numele arbitrilor si disponibilitatea de 

timp a acestora si mai putin dupa o valoare in arbitraj dovedita, evaluata si cvasi-unanim 

recunoscuta.  



Page  3 of 8  

In acelasi timp, unii profesori si antrenori, care au sesizat scaderea nivelului arbitrajului 

romanesc, s-au simtit ei datori sa dea lectii arbitrilor (dupa cum cunosc si inteleg ei 

regulamentul de joc) lucru ce contravine flagrant normalitatii. 

 

In perioada Ianuarie - Mai 2018, CCA a delegat arbitri la un numar total de        de jocuri, 

dintre care; 

-      jocuri de LN masculina si feminina, inclusiv jocurile desfasurate in cadrul Cupei Romaniei. 

-      jocuri de Divizia A masculina si feminina, inclusiv jocurile din cadrul barajului de 

promovare/mentinere in LN 

-      jocuri de categorie juniori incluzand sezonul regulat de juniori I, II, III si unele turnee de sala, 

precum si la turneele semifinale si finale. 

 

Activitate de arbitraj a fost sustinuta, in anul competitional 2017 - 2018, cu un numar de 

175 de cupluri de arbitri, lot tot mai restrans numeric an de an, de exemplu in sezonul 2016 – 

2017 au fost fost delegate un numar 185 de cupluri de arbitri, acest lucru fiind foarte ingrijorator 

si a fost semnalat in dese randuri catre conducerea FR Handbal. Pentru a contrabalansa aceasta 

tendinta CCA, a delegat si arbitri care dupa impliniriea varstei legale de retragere au formulat 

cereri de prelungire cu un an a activitatii de arbitru principal, in special la jocuri de juniori, dar cu 

promovarea testelor teoretice si fizice. 

 

 Comisiile de Arbitri ale asociatiilor judetene au organizat cursuri pentru formarea de arbitri 

de handbal (se evidentiaza CA a AMHB, CA a AJH Arad, Ca a AJH Bistrita-Nasaud, CA a AJH Timis), 

atragand multi participanti, in special fete si in special prin scaderea varstei de participare la curs. 

Aceasta incepere a arbitrajului la varsta de 15 – 16 ani poate fi benefica pentru atingerea maturitatii 

in arbitraj la o varsta cat mai tanara dar creaza probleme in special cu achitarea indemnizatiei de 

arbitru (varsta minima de munca fiind 16 ani si atunci cu acordul parintilor). In acest sens actuala 

Comisie Centrala de Arbitri si-a propus ca in viitorul sezon sa impuna fiecarei Asociatie Judetene de 

Handbal organizarea a cel putin unui curs de arbitri intr-un an competitional. 

 

 Activitatea CCA si a tuturor arbitrilor a fost ingreunata de unele neclaritati legislative, de care 

au profitat unele cluburi, in special pentru a face economii si a nu plati arbitrajul. Toate aceste 

cluburi cu directori sau manageri cu specializarea fotbal, incearca sa ne forteze sa adoptam sistemul 

de plata folosit la fotbal, uitand ca fotbalul nu este finantat de la bugetul MTS sau la MEC. 

 

 In acest sens rugam Federatia Romana de Handbal sa se aplece si asupra modului de plata al 

arbitrilor, intrucat exista mari probleme in achitarea baremurilor, unele cluburi  refuzand sa 

plateasca invocand lipsa unui cadru legal,  ceea ce duce la miscorarea treptata a numarului de arbitri 

care doresc sa desfasoare aceasta activitate. Totodata aceasta situatie ingreuneaza activitatea CCA  

in gasirea unuor cupluri de arbitri care sa oficieze jocurile organizate de catre echipele care au 
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probleme cu plata baremurilor si la turneele organizate de FRH unde nu s-au gasit solutii pentru 

plata arbitrior care au fost delegati la aceste jocuri. 

 

La jocurile la care CCA a fost sesizată în privința arbitrajelor care au generat nemulțumiri, 

comisia a vizionat respectivele jocuri, a analizat arbitrajele prestate, a coroborat analiza video cu 

raportul de observare de la jocurile cu Observatori delegati sau prezenti intamplator in sala si 

cu declaratii ale unor “martori avizati”, prezenti la joc, fiind elaborate concluzii și emise decizii 

în conformitate cu cele constatate. Astfel  s-au dedicat eforturi considerabile și timp consistent 

pentru a răspunde solicitanților și pentru a înainta propuneri către alte comisii ale F.R.Handbal. 

 

CCA nu a fost influentata, in luarea deciziei, nici de numele arbitrilor implicati, nici de 

numele cluburilor implicate, nici de apartenenta unor oficiali ai cluburilor la Consiliul de 

Administratie al F.R. Handbal, nici de felul comentarilor crainicilor sau ziaristilor, ci a facut 

evaluari proprii si a luat decizii in consecinta. 

 

Pentru calitatea deficitara a arbitrajelor au fost sanctionate cu avertisment, reținere de la 

delegări sau chiar cu propunere de suspendare catre Comisia Centrala de Disciplina, un număr 

de 20 de cupluri de arbitri de la toate nivelurile.  

 

Atunci cand, indiferent de numele si valoarea arbitrilor s-a constatat ca la mai multe jocuri 

consecutive arbitrajul acestora nu se ridica la nivelul cerintelor CCA, cuplurile respective au fost 

invitate la o discutie cu membrii CCA pentru a se cauta remedierea situatiei. 

 

Pe de altă parte, au fost semnalate Comisiei de Disciplină situații în care arbitrii delegați 

la jocuri au fost insultați, amenintati, agresați verbal sau chiar bruscați, fie la locul desfășurării 

jocurilor, in special la jocurile de juniori unde nu exista un sprijin real la masa oficiala, fie pe 

drum, dupa plecarea de la locul desfasurarii jocului. 

  

CCA supune discutiei F.R.Handbal modul de sanctionare a arbitrilor (care sunt persoane 

publice si deci ar trebui aparati, in activitatea lor, deoarece, dupa suspendare, la reluarea 

activitatii sunt cel putin priviti cu neincredere atat de catre cluburi cat mai ales sunt vizati de 

galerii) astfel incat cei care gresesc sa fie sanctionati, dar sanctionarea sa nu fie publica, 

deoarece apare ca o condamnare si, sanctionarea, pentru fapte legate exclusiv de greseli de 

arbitraj, ar trebui sa fie adusa la cunostinta numai celor sanctionati si nu facuta public, pe 

portalul FRH sau chiar in presa, la fel cum procedeaza IHF, EHF, UEFA precum si, cvasitotalitatea 

tarilor in care se practica un handbal avansat. Sanctionarea arbitrilor, pentru greseli de arbitraj, 

ar trebui sa fie facuta (inclusiv pentru perioade mai lungi) numai de catre CCA, si ratificate de 

Comisia de Disciplina si, in orice caz fara a fi facuta publica pe portalul FRH sau in mass-media. 

Modalitatea actuala de sanctionarea a arbitrilor are tendinta sa fie utilizata pentru a satisface 
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dorinta unor cluburi de a vedea unele cupluri de arbitri suspendate pentru a arata cat de 

puternici sunt ei si a intimidat, astfel, alte cupluri de arbitri care oficiaza la meciurile lor.  

 

In acelasi timp consideram ca nu este benefic pentru arbitri sa se faca publice 

calificativele date de observatori arbitrajelor. Rapoartele de autoevaluare si de evaluare sunt, 

si trebuie sa ramana, instrumente de lucru ale CCA, pe baza acestora CCA tragand concluziile 

asupra liniei generale de arbitraj a arbitrilor din lotul de LN si a modului in care arbitrii si-au 

insusit si aplica cele mai noi interpretari ale regulamentului de joc, impreuna cu observatiile si 

sfaturile pe care observatorii le dau acestora dupa terminarea jocurilor. CCA nu este interesata 

numai de calificativul general al arbitrajului, acesta putand crea confuzie si incertitudine 

asupra capitolelor la care un cuplu a excelat si la care nu. Dl. Dragan Nacevschi, la intalnirea 

din Februarie  a explicat  ca exista niste formule prin care numarul de greseli la fiecare criteriu 

in parte se cuantifica in calificativul acordat de catre observator, asfel un capitol deficitar al 

arbitrilor sa nu influenteze decisiv calificativul general al arbitrilor, acest calificativ trebuind sa 

reflecte clar presatatia arbitrilor la toate capitolele si pe tot parcursul jocului. 

 

Revenim si aratam ca in ultimii ani se constata o reducere numerica, in primul rand a 

lotului national de arbitri, reducere care afecteaza si nivelul valoric si care se datoreaza 

fenomenelor sociale care au loc in Romania. Exceptand arbitrii care ies din sistem “la limita de 

varsta” exista si foarte multi arbitri care emigreaza, renunta la activitate datorita cerintelor 

mult mai mari pe care le au de la serviciu sau sunt descurajati de presiunile si chiar abuzurile la 

care sunt supusi de unii oameni din handbal care raman nesanctionati pentru ceea ce fac. De 

aceea, CCA ia in calcul o propunere de marire a limitei de varsta pentru arbitrii din lotul 

national. 

 

Desi in timpul anului competitional 2016 – 2017 s-a reusit marirea baremurilor de 

arbitraj atragerea tinerilor spre aceasta activitate intampina inca mari greutati, pe langa 

factorii mentionati mai sus intervenind si perceptia introdusa tinerilor handbalisti de catre 

oficialii echipelor ca “arbitrii fura”, arbitrii sunt hoti” care descurajeaza tinerii sa imbratiseze 

aceasta activitate. In orice caz, marirea baremurilor, lucru pentru care CCA multumeste 

Consiliului de Administratie a F.R. Handbal, care a inteles exact situatia cu care ne confruntam, 

chiar daca a fost acuzata de unele cluburi ca fiind facuta in timpul sezonului si astfel le-ar fi luat 

prin surprindere si pe nepregatite, s-a facut dupa 10 ani de activitate continua iar, cel putin in 

ultimii 5 ani, valoarea baremurilor devenise mult prea descurajanta pentru tinerii care ar fi 

dorit sa devina arbitrii. Exista, este adevarat, si unele limitari legale, sau interpretari mult prea 

diferite ale legii, la nivel local, care fac dificila achitarea baremurilor arbitrilor (inclusiv a 

cheltuielilor de transport, cazare, masa), multe cluburi cerand arbitrilor tot felul de documente 

justificative care nu sunt prevazute in lege. 
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CCA isi doreste o colaborare mai strânsă cu Comisia Centrala de Competitii (CCC), 

deoarece intampinam greutati pentru ca nu stim cu 7 - 10 zile inainte (si nici macar in ziua de 

Luni a saptamanii pentru care facem nominalizarile de arbitri pentru jocuri) data exacta, ora si 

sala de desfasurare a jocului, apar jocuri care din interese mult prea obscure se muta in timpul 

saptamanii, fara ca nimeni sa aibe in vedere ca arbitrii nu sunt profesionisti ci trebuie sa se 

invoiasca de la serviciu sau de la facultate, ingreunand activitatea membrilor CCA care, facand 

eforturi mari, trebuie sa dea foarte multe telefoane pentru a gasi un cuplu de arbitri care sa 

arbitreze un joc care apare chiar si de la o zi la alta. Nu mai vorbim ca, asa cum prevede 

regulamentul, la inceputul celor 2 sezoane (de toamna si de primavara) ar trebui introduse in 

computer localitatea, data si ora de desfasurare a fiecarui joc. La noi normalul a devenit 

anormal si anormalul, in care fiecare echipa, invocand diverse motive  avand si intelegerea si 

acceptul responsabililor federali isi schimba ziua jocului, ingreunand activitatea arbitrilor. 

 

Toate aceste probleme nu au fost analizate si luate in considerare nici atunci 

cand s-a hotarat schimbarea si apoi mentinerea sistemului competitional la J2 si J3, cu 

etape saptamanale, care da posibilitatea echipelor, prin justificari de tipul “nu avem 

sala disponibila” sau “jucatorii au o testare la scoala” sau “avem jocatorii imprumutati 

si la echipe de liga a-II-a” sa modifice programul initial, fara mari eforturi. CCA si-ar dori 

ca toate aceste schimbari sa fie anuntate cel putin inainte de sedinta sa saptamanala de 

luni, deoarece arbitrii nominalizati initial, anuntati pe portalul FRH, care nu mai pot 

arbitra la data si ora modificate, se simt frustrati de faptul ca li se ia un joc la care ar fi 

putut participa si merg altii care se pot invoi sau fugi mai usor de la un program impus 

zilnic, fara a mai mentiona o activitate facuta degeaba. 

 

Având în vedere echilibrul din Liga Națională și investițiile considerabile făcute de 

cluburile din Liga Națională, presiunea asupra arbitrilor și exigența aprecierii prestațiilor 

acestora au crescut semnificativ. Marea majoritate a arbitrajelor nu a creat probleme dar au 

existat si jocuri la care arbitrajul a fost sub nivelul cerintelor si chiar a valorii anterioare, 

dovedite a cuplurilor. 

La multe jocuri au fost delegate cupluri de arbitri tineri, inclusiv la unele jocuri de la nivelul Ligii 

Naționale foarte echilibrate, cupluri care au primit încrederea și susținerea membrilor CCA, în 

vederea promovării. Aceste cupluri vor fi nominalizate in sezonul 2018 – 2019 la tot mai multe 

jocuri si cu grad de dificultate tot mai crescut. 

Si in continuare vor fi promovați și arbitri de perspectivă, astfel încât valoarea 

arbitrajului românesc să crească, pe baze solide, inclusiv cu sprijinul arbitrilor internaționali 

de handbal. 

 

 CCA  a mai constatat ca la orice joc, un cuplu de arbitri tineri care face aceleasi numar si 

tip de greseli ca un cuplu mai experimentat este mai criticat decat cuplul cu vechime, numai si 



Page  7 of 8  

numai pentru ca acesti arbitri nu sunt cunoscuti de catre echipe. De aceea CCA face un apel catre 

cluburile din handbal pentru a accepta si aceste cupluri de arbitri tineri cu tot cu greselile lor in 

vederea cresterii acestor cupluri de arbitri in conditii cat mai bune si asigurarea continuitatii 

arbitrajului romanesc. 

 

Menirea CCA nu este numai de a delega arbitri la jocuri ci are ca preocupare 

pregătirea teoretică și practică a arbitrilor, cresterea performantelor, modelarea în 

vederea îmbunătățirii calității prestațiilor acestora și pentru a da o linie de interpretare și 

aplicare a prevederilor regulamentare, cat mai unitara, comună tuturor arbitrilor. 

 

 In ceea ce priveste activitatea arbitrilor romani pe plan extern, putem afirma ca 

aceasta continua cu succes, acestia arbitrand multe jocuri din Liga Campionilor (M si F), 

celelalte competitii intercluburi europene, multe jocuri intertari din calificarile la CE si CM, iar 

ca un corolar al activitatii  lor, cuplul Din Constantin / Dinu Sorin au arbitrat la turneul final al 

CE din 2018, din Croatia iar cuplul Florescu/Stoia a arbitrat o semifinala la Final4 Ligii 

Campionilor feminine. Cuplul Nastase/Stancu a fost delegat sa arbitreze la CM feminin tineret, 

din Ungaria.  

 

Si arbitrii tineri au participat la turnee internationale unii cu rezultate foarte bune,altii 

cu rezultate mai putin bune. Astfel cuplul Canta Diana / Nicolae Raluca a arbitrat la 

campionatul Mondial al Liceelor de la Doha. La Jocurile Mediteraneene masculine din Maroc a 

participat cuplul Cazan Ionut / Suliman Gesur. La Jocurile Mediteraneene feminine din 

Muntenegru au participat Lungu Georgiana / Paraschiv Mihaela. Acelasi cuplu va participa si la 

turneul IHF-EHF din Bosnia Hertegovina la care sunt angajate tarile emergente urmand sa 

aflam rezultatele pana la mijlocul lunii Iunie. 

 

In luna Aprilie CCA a organizat o selectie concurs pentru arbitrii de beach-handball 

(handbal pe plaja), La concurs au participat cuplurile Enache/Radut, Constantinescu/Lascu si 

Cazan/Suliman, in urma testarii teoretice, clasarea facandu-se in aceasta ordine ceea ce a 

determinat trimiterea la cursul de beach-handball din Polonia (28.05-03.06.2018 – Stare 

Jablonki) a primelor 2 cupluri. 

 

Solicitam tuturor, conducerii F.R. Handbal, cluburilor, echipelor, antrenorilor, 

jucatorilor, sa accepte faptul că arbitraje fără greșeală nu pot exista, sa  accepte greselile 

arbitrilor asa cum accepta greselile oficialilor de echipa si a propriilor jucatori, iar CCA se va 

strădui să reduca atât frecvența erorilor, cât și impactul acestora asupra rezultatelor 

înregistrate la jocuri.  
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Vom continua să urmărim evoluțiile arbitrilor din Lotul Republican și candidați, pentru a 

forma un număr cât mai mare de cupluri de arbitri de elită, capabili să conducă orice joc, 

indiferent de gradul de dificultate sau locul de desfășurare, dar acest aspect implica si un 

sprijin din partea tuturor celor implicati in fenomen (antrenori, conducatori,etc.). 

 

Acest lucru cere insa timp și rabdare si nu se poate face decat în timpul competițiilor. 

Exigența este justificată de o serie de factori, dintre care cei mai importanți țin de calitatea și 

spectaculozitatea sportivă a jocurilor, cu toleranță zero pentru gesturile și atitudinile nesportive. 

Ne dorim și ne îndreptăm eforturile astfel ca toate rezultatele jocurilor să fie stabilite în mod 

just, cei mai buni să câștige, fără nicio influență din partea arbitrilor, sau cu o influenta cat mai 

mica si fara relevanta. Vom comunica prompt orice decizie în situațiile semnalate la adresa 

arbitrilor, pentru a remedia rapid orice inconvenient. 

 

Solicitam pe aceasta cale un sprijin financiar (asigurarea contravalorii transportului), 

membrilor comisiei care fac efectiv sacrificii fiind prezenti la sedintele programate luni 8,00-

14,00 a saptamanii avand in vedere ca distantele de la domiciliu la sediul FRHandbal sunt si de 

peste 300 km tur/retur, prin propunerea acesteia spre validare in Consiliul de Administratie. 

 

In sezonul competitional de primavara CCA a efectuat direct prin membrii ei si/sau prin 

arbitri o serie de actiuni in beneficiul FRH (arbitraje gratis la jocuri, turnee de pregatire, ONSS 

gimnazii si licee desfasurate in tara, transportul gratis al arbitrilor internationali si a 

Observatorilor internationali de la aeroport la locul de desfasurare a jocului si retur, insotire de 

la aeroport la hotel si apoi la sala a echipelor participante la competitiile internationale, oficiale 

sau amicale care se desfasoara in Romania), ceea ce arata ca CCA sprijina intotdeauna activitatile 

Federatiei Romane de Handbal. 

 

Comisia Centrala de Arbitri cere sprijinul tuturor cluburilor pentru buna desfasurare a 

arbitrajului romanesc, solicitand propuneri si sugestii pentru imbunatatirea activitatii acestei 

comisii. Membrii comisiei vor raspunde tuturor solicitarilor venite din partea cluburilor pentru o 

desfasurare optima a calendarului competitional. 

 

 

 

Vicepresedinte CCA 

 

Vasile PAVEL 


