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ACTIVITATEA ARBITRILOR DE VOLEI din 

ROMA NIA 

Anul competit ional 2021 – 2022 
 

PREAMBUL 
 

Colegiul Central al Arbitrilor (CCA) este forul care organizează, coordonează și 

verifică activitatea arbitrilor de volei din România. În perioada 01.06.2021 – 

30.05.2022, Colegiul Central al Arbitrilor a funcționat cu următoarele 

departamente: 

 

• Departamentul de activitate internațională 

• Departamentul Tehnic și Regulamente 

• Departamentul de Disciplină, Evaluare și Promovare Arbitri 

• Departamentul de Programare 

• Departamentul de relații cu Comisiile Județene ale Arbitrilor 

• Departamentul de Volei de plajă și zăpadă 

OBIECTIVE vs. REALIZĂRI 
 

A. LOTURI, PROMOVARI  

OBIECTIVE 

 

1. Evaluarea, organizarea și administrarea loturilor divizionare, capabile să 

asigure arbitrajul la toate competițiile naționale, indiferent de nivel, vârstă 

sau de localizare geografică. 
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2. Asigurarea cadrului necesar școlarizării, formării și calificării persoanelor 

care vor să obțină calificarea de arbitru de volei. Este necesar ca procesul de 

calificare de noi arbitri să fie unul continuu și să fie extins și în zonele în  

care în acest moment nu avem arbitri și care pot fi arondate la actualele 

colegii județene din proximitate. 

3. Promovarea în cadrul lotului divizionar a arbitrilor de perspectivă, 

identificarea, evaluarea și îndrumarea lor, prin folosirea unor metode 

moderne de observare, educare și pregătire. 

4. Organizarea Consfătuirii Naționale a Arbitrilor din România precum si 

testarea teoretică pentru anul competițional 2022-2023, în sistem hibrid, 

fizic + online, cu invitarea unor personalități din conducerea Comisiei de 

arbitri a CEV.  

 

REALIZĂRI 

 

La începutul campionatului 2021-2022 lotul divizionar de arbitri era compus 

din 171 arbitri. O parte dintre participanții la Consfătuirea Națională au fost 

evaluați în vederea promovării în lotul divizionar sau la o categorie superioară, 

după cum urmează: 

 

➢ 14 arbitri - Intrare în lot 

➢   1 arbitru - Categoria I 

➢   2 arbitri - Categoria Republican 

 

Noua abordare a CCA a fost ca prin întâlnirile periodice cu președinții de colegii, 

să transmitem informații utile privind noutățile apărute în  regulamentul jocului de 

volei, dar și împărtășirea situațiilor apărute în cadrul Campionatului Național, către 

toți arbitrii. 

Am identificat până în acest moment un număr de aproximativ 10 arbitri tineri cu 

certe calități, pe care ne dorim să îi sprijinim îndeaproape și să îi promovăm spre 

eșaloanele superioare în cel mai scurt timp posibil. 
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Rapoartele de observare din ultimul sezon au fost centralizate, analizate și 

distribuite în premieră arbitrilor în cauză. Ne dorim ca pe viitor, în maxim 7 zile 

după primirea rapoartelor de la Comisia de observatori să le transmitem arbitrilor 

pe adresa de e-mail personala. 

 

B. DELEGĂRI 

 

Având în vedere că modul de desfășurarea a Campionatului 2021-2022 a fost unul 

atipic, cu jocuri în aproape toate zilele săptămânii, CCA a trebuit să se adapteze 

noilor condiții de programare, evaluare și observare a arbitrilor astfel încât să 

ducem la bun sfârșit obiectivele pe care ni le-am propus în anul 2021. 

Pentru aceasta, principalele criterii luate în calcul în momentul delegării arbitrilor 

au fost: 

➢ Valoarea arbitrilor coroborată cu nivelul de dificultate al meciurilor  

 

➢ Rapoartele realizate de către membrii CCA în urma vizionării meciurilor. 

Toate meciurile disputate în cadrul Diviziei A1, Cupei României și turneelor 

finale de juniori și cadeți au fost vizionate de către membrii CCA, iar în 

întâlnirile periodice am făcut analiza prestațiilor colegilor noștri. 

 

➢ Rapoartele observatorilor FRV delegați la competițiile respective. 

 

Meciurile din cadrul Campionatelor Naționale s-au desfășurat în condiții 

normale din punct de vedere al arbitrajului, fără a afecta spectacolul sportiv. De 

asemenea majoritatea meciurilor din cadrul campionatelor naționale au fost 

transmise live pe diferite platforme media (Facebook/Youtube) . 
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Permanent s-a avut în vedere: 

➢ Corelarea valorii meciului cu valoarea brigăzii de arbitri; 

➢ Asigurarea numărului de meciuri necesare pentru arbitrii care erau în 

observare; 

➢ Realizarea unui echilibru al numărului de delegări în funcție de grupa 

valorică a arbitrilor; 

➢ Eficientizarea delegărilor din punctul de vedere al distantelor parcurse 

de arbitri. 

 

C. INSTRUIREA TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ 

 

Pentru a consolida calitatea arbitrajelor la toate nivelele competiționale este 

necesară o bună pregătire teoretică coroborată cu testarea practică în timpul 

meciurilor. Pentru realizarea acestui lucru, pe parcursul anului competițional 2021-

2022 am avut în vedere următoarele direcții: 

 

1. Instruirea permanentă prin intermediul CJA-urilor și a comunicărilor și 

informărilor din partea CCA; 

2. Organizarea de întâlniri periodice prin intermediul platformei ZOOM, astfel 

încât să păstrăm o legătură strânsă cu toți arbitrii activi; 

3. Organizarea Consfătuirii anuale precum și a Testării teoretice în sistem 

Online; 

4. Introducerea noilor tehnologii în arbitraj – am început folosirea de către 

arbitri a echipamentului electronic (tablete) și a sistemul de comunicație 

(puse la dispoziție de către Federația Română de Volei sau ale arbitrilor) 

5. Dorim sa începem în pauza competițională pregătirea teoretică a arbitrilor, 

cu privire la sistemul Challenge, pe care FRV și CCA și-l doresc 

implementat în cel mai scurt timp posibil la nivelul Diviziei A1. 
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D. ACTIVITATE ARBITRI INTERNAȚIONALI 
 

OBIECTIVE 

 

1. Îmbunătățirea calității prestației arbitrilor români la meciurile internaționale. 

2. Promovarea unui număr sporit de arbitri români în grupele superioare ale 

arbitrajului european și mondial. 

3. Participarea membrilor CCA la evenimentele internaționale de formare și 

instruire a arbitrilor (seminarii, conferințe, etc). 

REALIZĂRI 

 

Avem la ora actuală 10 arbitri internaționali și un arbitru candidat internațional.  

Grădinaru George a primit pe data de 10 mai 2022 din partea Comisiei de arbitri a 

CEV confirmarea statutului de arbitru internațional. 

O altă realizare de care suntem foarte mândri este promovarea de către domnul 

Savu Andrei a cursului de candidați arbitri internationali, ce a avut loc în 

decembrie 2021, în localitatea italiană Caorle. Acesta a primit calificative de foarte 

bine atât în evaluarea teoretică cât și în cea practică, finalizând cursul  pe prima 

poziție.  

Arbitrii internaționali români au avut prestații foarte bune dintre care remarcăm:  

Szabo-Alexi Paul  

Semifinală Champions League masc.  Jastrzebski Wegiel – Kedzierzyn-Kozle 

Vișan Benone 

Finală Challenge Cup masc.  Halkbank Ankara – Narbonne Volley 
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Dragomir Florin 

Semifinală Challenge Cup fem.  Tent Obrenovac – Tenerife La Laguna 

Pop Tudor 

Sferturi Champions League masc.  Berlin Recycling – Trentino Itas 

Năstase Lucian 

Sferturi Champions League masc.  Trentino Itas - Berlin Recycling  

 

În competițiile internaționale de volei de plajă suntem reprezentați de 2 arbitri 

internaționali, Mateizer Mirela și Bârdășan Adrian, acesta din urma având o 

nominalizare la CE U22 masculin. Dorim ca în viitorul apropiat să ne concentrăm 

atenția mai mult și să dezvoltăm cum se cuvine secțiunile de volei de plajă și volei 

pe zăpadă. 

  

 

Președinte CCA 

Lucian NĂSTASE 

 

 


