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BAREMUL DE ARBITRAJ LA COMPETIȚIILE NAȚIONALE 

Art. 1 Dispozitii generale 

(1) In conformitate cu Legea 69 / 2000 si avand in vedere prevederile HG 1447 / 2007, se pot acorda 

indemnizatii pentru Arbitru principal, Arbitru secund si Secretariat Competitie. 

(2) O reuniune este echivalenta cu o runda de meciuri in cadrul unei competitii. 

(3) Valorile indemnizatiilor sunt in lei, venit brut. 

Art. 2 Indemnizatia de arbitru de competitie 

(1) Pentru o runda se acorda urmatoarele indemnizatii maxime, in functie de categoria competitiei: 

Categorie EGF Arbitru principal Arbitru Secund 

A 140 lei 105 lei 

B, D 100 lei 75 lei 

C 60 lei 45 lei 

Fara categorie 30 lei 20 lei 

 

(2) O competitie are un singur arbitru principal si nici unul sau mai multi arbitri secunzi, cu 

incadrarea in norma de 16 meciuri / runda / arbitru.  

Ex: 25 meciuri in runda. Necesarul de arbitri este 25/16 = 1.56 = 2 arbitri 

(3) Pentru competitiile in care este necesara delegarea mai multor arbitri, numarul total de meciuri 

din runda se imparte in mod egal catre toti arbitrii. 

Ex: 25 de meciuri in runda, 2 arbitri. 25/2 = 12.5 = 13 meciuri simultane pentru fiecare arbitru. 

(4) Indemnizatia pentru o runda de competitie se acorda dupa cum urmeaza: 

a) 20%  din indemnizatia maxima de categorie pentru prezenta arbitrului la runda. 

b) 5% din indemnizatia maxima de categorie pentru fiecare meci arbitrat in cadrul rundei. 

Ex: Competitie categoria B, 25 de meciuri simultane, 2 arbitri => 13 meciuri simultane pentru un 

arbitru. Valorile indemnizatiilor se rotunjesc in sus la multiplu de 5. 

Indemnizatie de runda arbitru principal: 100 lei x (20% prezenta + 5% x 13 meciuri)= 85 lei. 

Indemnizatie de runda arbitru secund: 75 lei x (20% prezenta + 5% x 13 meciuri) = 65 lei. 

Art. 3 Indemnizatia de secretariat de competitie 

(1) Indemnizatia de secretariat de competitie se acorda pentru activitatile organizatorice: inscrierea si 

verificarea sportivilor, raportare catre institutiile publice etc. 

(2) Indemnizatia de secretariat de competitie este de 105 lei / runda de organizare si se acorda in 

functie de numarul de sportivi inscrisi: 

a) cel mult 32 sportivi: 2 runde de Secretariat Competitie 

b) intre 33 si 64 sportivi: 3 runde de Secretariat Competitie 

c) mai mult de 64 sportivi: 4 runde de Secretariat Competitie 


