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A N U N Ț 

privind înscrierea candidaților în cadrul  

Comisiei de Citare Observare a Federației Române Rugby 
 

 În baza Hotărârii Biroului Federal al FRR din data de 05.04.2021, s-a propus spre 
aprobare Regulamentul Intern al Comisiei de Citare Observare, cu anexa privind  
programul de acces ca membru în această comisie, conform Capitolului VI. Condiții de 

acces în cadrul Comisiei de Citare Observare.  

În acest sens, conform programului aprobat, cei care doresc să devină membri ai 
comisiei trebuie să se înscrie și să trimită toate documentele necesare pe adresa 
citare@frr.ro și citarefrr@gmail.com , pănă pe data de 20.07.2021 – orele 18,00, urmând 
ca în data de 21.07.2021 să susțină proba practică de regulament aplicat și video – media 
de la distanță pe skype/zoom/altă platformă. Îndeplinirea acestor condiții va da dreptul  de 
participare la cursul organizat de F.R.R. în perioada 23 – 25.07.2021, curs  care se va 
încheia cu o examinare finală în data de 25.07.2021.  

Condiții și documente pentru înscriere : 

Candidații care pot aplica pentru un loc în Comisia de Citare și CCOB trebuie să transmită 

următoarele documente pe email : 

(1) Cerere pentru înscrierea la examenul de licențiere ca CCOB; 

(2) Adeverință medicală din care să reiasă că este clinic sănătos și nu are afecțiuni grave 

oftalmologice; 

(3) Curriculum vitae din care să rezulte activitatea sportivă ca jucător, antrenor, arbitru sau observator 

– oficial de rugby; datele din CV să fie susținute de documentele anexate în copii, respectiv : carnetul 

de legitimare vizat pe perioada declarată, ori adeverință de la cluburi, dacă este cazul; 

(4) Rezultatul testului de regulament de joc World Rugby, din pagina WEB oficială a organismului 

mondial (https://laws.worldrugby.org/index.php?&language=RO). 

(5) Cazier judiciar valabil;  

6.2. Candidații admiși la art. 6 și 6.1., vor susține un test la distanță media - informatic și de 

regulament de joc, prin mijloace informatice, prin skypezoom și/sau email; 

6.3. Candidații care au obținut baremul minim de acces vor participa la un stagiu de pregătire 

organizat de FRR, la sfârșitul căruia se va susține un examen pentru stabilirea celor care vor deveni 

Comisari de Citare Observare CCOB  
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P R O G R A M 

Recrutare, Selecție, Pregătire și Examinare a Comisarilor de Citare Observatori 

2021 – Sesiunea a II - a 

05.07.2021 Afișarea anunțului privind procedura de funcționare a Comisiei 
de Citare și Observatori și modalitatea de acces în activitatea 
Comisiei de Citare și Observatori, pe toate paginile WEB ale 
FRR și pe cele ale rețelelor de socializare aparținând FRR. 
Rămâne până la finalizare procedurii. 

 

05.07.2021- 

20.07.2021 
(ora 18,00) 

Primirea de la candidați a documentelor de înscriere, așa cum 
sunt stipulate în regulamentul propus, în capitolul privind 
accesul în cadrul Comisiei de Citare și Observatori; 

 

21.07.2021 

Orele 18,00 – 
21,00 

Susținerea probei de regulament (testare prin studiu de 
caz) și video-media, de la distanță prin skype/zoom/altă 
platformă; 

 

22.07.2021 Afișarea rezultatelor celor admiși  

23-25.07.2021 

 

Organizarea ONLINE a stagiului național de pregătire a 
Comisarilor de citare - observare (CCOB) și a membrilor SCCC, 
în prezența unui formator World Rugby. 

 

25.07.2021  Examenul de Comisar de Citare Observator FRR  

26.07.2021 Publicarea listei cu membrii Comisiei de Citare și Observatori  

 


