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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE A ACTIVITATII 
COMISIEI DE CITARE și OBSERVATORI A FRR 

(ROFACCO – FRR) 

 
 

SCOP : Prezentul Regulament este întocmit și propus spre aprobare Biroului Federal al Federației 
Române de Rugby, pentru o mai bună eficientizare a procesului de integrare a noi strategii de 
dezvoltare a Rugby-ului Românesc, cu respectarea Regulamentului 17 al World Rugby, 
urmărind implementarea acestuia în activitățile competiționale organizate oficial. 

 

MOTIVAȚII : Hotărârea B.F. al F.R.R. din 26.11.2019, prin care s-a aprobat propunerea comună a 
Comisiei de Disciplină și Fair Play, împreună cu a Comisiei de Citare, privind cumularea 
activităților de citare cu cele ale Observatorului de meci. 

 

INTRODUCERE :   Activitatea Comisiei de Citare și Observatori  (CCO) a FRR, și-a desfășurat 
activitatea în cei 2 ani de la înființare aplicând regulamentele FRR și propriul regulament, 
primind pe perioada pandemiei COVID 19 și sarcini suplimentare, membrii CCO 
îndeplinind (suplimentar) și sarcinile Managerilor de COVID, ca reprezentanți ai FRR 
pentru aplicarea și conformarea cu legislația aplicabilă și propriile proceduri ale FRR.  

 Reluarea activităților rugby – stice în condiții normale, presupune re-alinierea la sarcinile 
ce le revin membrilor acestei comisii, precum și la implementarea regulilor privind 
antijocul și din perspectiva CCO.  

            În acest context, prezenta revizie a regulamentului este propusă ca o rezultantă a 
experienței din campionatele interne, dar și ca abordare a acestei activități prin viziunea 
forurilor internaționale (World Rugby și Rugby Europe), care au utilizat în activitatea lor 
doi membri ai CCO : Irimia Mihai (World Rugby – rugby XV & VII) și Bonea Constantin 
(World Rugby – rugby XV și REC Rugby 7). 

   

 
DEFINIȚII : 
 
B.F.                            = Birou Federal 
CCO                           = Comisie de Citare și Observatori 
CCOB                        = Comisar de Citare Observator 
C.D.                           = Colegiu Director 
FRR                           = Federația Română de Rugby 
RDC                           = Regulament Disciplinar și de Conduită 
ROFACCO – FRR     = Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Citare și a 

Federației Române de Rugby  
SCDCCO                   = Sub-Comisia de Disciplina din cadrul Comisiei de Citare Observatori 
 

CAP. I DISPOZITII GENERALE 

Art. 1.1. (1) Comisia de Citare și Observatori (CCO) este organismul de specialitate al FRR care 
supraveghează organizarea şi desfăşurarea în condiţii regulamentare a jocurilor din cadrul competiţiilor 
naţionale, precum și  analizarea comportamentului jucatorilor implicati in competitiile oficiale organizate 
de FRR, fata de prevederile Legilor Jocului privind antijocul. 
(2) Comisia de citare și Observatori (CCO) prezinta in scris punctul sau de vedere comisiei de prima 
instanta abilitate, care are atributii in sanctionarea faptelor comise. 

Art. 1.2. Comisia de citare și Observatori (CCO) are in componenta: 

- Presedinte : BONEA CONSTANTIN 

- Doi vice-președinti  
✓ Vice-Presedinte cu atributii pe linia de observatori de meci : BUDIȘTEANU BOGDAN 
✓ Vice-Presedinte cu atributii pe linia de citare & antijoc : IRIMIA MIHAI 

- Secretar : PLEȘCAN GHEORGHE 

- Membri : BĂRGĂUNAȘ GEORGE, COSTACHE CIPRIAN, FRĂSINEANU DĂNUȚ, FRÎNCU 
NICOLAE, IORGA AUGUSTIN, PRUNĂ TUDOR, ȘCHIOPU BOGDAN, VAIPAN ALEXANDRU.  
 



2 
 

Membrii CCO vor fi clasificați astfel : 
1. NIVEL I: Comisar de Citare Observator INTERNAȚIONAL – cei care sunt atestați 

internațional; pot activa la orice nivel;  
2. NIVEL A: Comisar de Citare Observator Liga Nationala (orice altă competitie de 

seniori, inclusiv Rugby in 7 orice categorie), și Under 19 – cei care îndeplinesc criteriile 
de examinare a abilităților de citare cu media de peste 08,50 la examinarea anuală sau 
care au îndeplinit corespunzător obligațiile privind citarea; 

3. NIVEL B: Observator de Meci (cei care îndeplinesc criteriile de examinare a abilităților 
de citare cu media cuprinsă între 06,00 și 08,50 la examinarea anuală, acestia avand 
atributii doar pe linia de observare/organizare meciuri, fara a putea emite 
citari/avertismente de citare pana la absolvirea cursului de citare cu media peste 08,50 
la examinarea aferenta cursului); 

(2) Toti cei enumerati mai sus vor fi delegati la jocurile organizate de FRR si vor putea pune in aplicare 
prevederile actualului Regulament. 
(3) Biroul Federal desemneaza presedintele si aproba componenta nominala a Conducerii comisiei.  
(4) Comisarii de Citare Observatori (CCOB) si Observatorii de Meci sunt persoane neutre și în această 
calitate trebuie să facă întotdeauna proba unei obiectivităţi absolute. În toate acţiunile pe care le 
întreprinde în legătură cu jocul la care este delegat, comportamentul său nu trebuie să se abată de la 
acest principiu. 
(5) La locul de desfăşurare a jocului, CCOB/Observatorul de Meci acţionează în numele FRR, el fiind 
reprezentantul oficial al organismului care l-a delegat şi, în acelaşi timp, raportorul acestuia în legătură cu 
organizarea şi desfăşurarea jocului respectiv. 
(6) CCOB/Observatorii de Meci trebuie să fie apţi din punct de vedere medical. 
Art. 1.3. Componentii comisiei trebuie sa fie persoane care in activitatea sportiva si profesionala au dat 

dovada de o buna tinuta morala si care au respectat principiile loialitatii, probitatii si a spiritului de fair play 

in activitatea rugbystica. 

CAP. II ATRIBUTII 
 
Art. 2. Comisia de citare și Observatori - CCO este organizata si funcționează in conformitate cu 
prevederile Statutului, a regulamentelor si a normelor emise de FRR, drepturile și obligațiile membrilor 
sai fiind stabilite prin prezentul regulament. 
Art. 2.1. –Comisarii de Citare Observatori (CCOB) au stabilite atribuțiile prin RDC, pe care le va duce la 
îndeplinire astfel:  
Art. 2.1.1. CCOB va primi înregistrările video trimise de cluburi/FRR, privind jocurile disputate, conform 
acestui regulament și eventualelor prevederi suplimentare din manualul competitiei respective 
(citare@frr.ro) și va avea acces la baza ftp a înregistrărilor încărcate de cluburi în maxim 24 de ore de 
la terminarea meciului.   

Art. 2.1.2. CCOB vor viziona (conform prevederilor prezentului regulament) materialele primite, analizând 

actele de antijoc care, in opinia CCOB, ar fi impus ca jucătorii in cauza sa fie eliminați definitiv. CCOB 

vor emite citari sau avertismente de citare in conditiile descrise de sectiunile I.5 – I.8 din RDC. 

Art. 2.1.3. Rapoartele de Citare/Avertismentele de citare privind cazurile de antijoc identificate de catre 
CCOB se aduc, de către acesta, atat la cunoștința comisiei abilitate/structurii statutare de a aplica 
sanctiuni, cat si partilor citate, care  s-au facut vinovate de incalcarea prevederilor regulamentare. 
Comunicarea se va face in termenul regulamentar catre adresele de email oficiale ale echipelor, astfel 
cum ele au fost inregistrate la Secretariatul FRR/Comisia de Competitii a FRR. 
Art. 2.1.4. Comisia de citare și Observatori va tine evidenta antijocurilor penalizate cu eliminări 
temporare de către arbitri pe timpul disputării meciurilor și a Avertismentelor de citare, emise 
de către CCOB;  
Art. 2.1.5. Elaboreaza si prezinta spre aprobare BF al FRR, Regulamentul de Organizare și Functionare 
a Activitatii Comisiei de Citare și CCOB a FRR (ROFACCO – FRR). 
Art. 2.1.6. Colaboreaza si tine legatura permanenta cu comisiile abilitate, in vederea perfectionarii 
activitatii si respectarea prevederilor regulamentare in ceea ce priveste activitatea viitoare. 
 

CAP. III DELEGAREA CCOB/Observatorilor de Meci 

 
Art. 3. Listele nominale cu membrii CCO se aprobă, pentru fiecare an competiţional, de către Conducerea 
CCO, respectiv de catre Presedintele si cei doi Vice-presedinti ai comisiei. 
Art. 3.1. (1) Delegarea CCOB/Observatorilor de Meci se face de către Conducerea CCO, formată din  
Președintele CCO si cei doi vice președinti, decizia finala apartinand Presedintelui CCO. Transmiterea 
ei în tabelul decontului de etapă consemnează că delegările sunt conforme cu prevederile prezentului 
regulament. 

mailto:citare@frr.ro
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(2) Evidenţa delegărilor pentru CCOB/Observatorii de Meci se ţine într-un registru special al FR Rugby, 
administrat de secretarul CCO. 
(3) CCOB/Observatorii de Meci, care au si calitatea de arbitri activi, vor putea fi delegati la meciurile 
din competitiile interne doar dupa ce acestia vor alege si comunica Conducerii CCO, inainte de 
debutul fiecarei editii de campionat/cupa/turneu, ce calitate urmeaza sa aiba pe parcursul editiei 
respectivei competitii (fie CCOB, fie arbitru). Aceasta interdictie nu se aplica Observatorilor de 
Meci, care nu au atributii de citare si nici oficialilor de meci, care au fost sau urmeaza sa fie delegati 
ca arbitri nr. 4 sau 5 in aceeasi editie de campionat. 
(4) CCOB/Observatorii de Meci, care fac parte din staff-urile cluburilor de rugby participante in 
competitiile interne pot fi delegati doar la meciurile din acele competitii in care nu evolueaza 
echipele din a caror staff-uri fac parte respectivii CCOB/Observatori de Meci. Pentru claritate, spre 
exemplificare, un antrenor al unei echipe din SL/DNS nu va fi delegat la meciuri din cadrul 
competitiilor in care echipa sa evolueaza, dar va putea fi delegat la meciuri de DNJ, turnee de 
rugby in 7 etc, daca echipa sa nu este inscrisa in respectiva competitie. 
Art. 3.2. (1) Delegările se transmit CCOB/Observatorul de Meci în scris, prin e-mail, fax sau telefonic cu 
confirmare prin sms, de către Secretarul CCO sau Președintele CCO, după caz. 
(2) CCOB/Observatorii de Meci delegați trebuie să confirme/infirme delegarea în maxim 24 de ore de la 
înștiințare, dar nu mai târziu de miercurea dimineața orele 09,00 – în cazul etapelor de weekend – și 
numai târziu de sâmbăta dimineața, în cazul etapelor intermediare; 
(3) Imediat după acceptarea delegării, FR Rugby, prin Departamentul Competitții, informează cluburile 
participante la meci despre numirea CCOB/Observatorilor de Meci și le transmite decontul de cheltuieli. 
 Art. 3.3. (1) CCOB/Observatorii de Meci pregătesc pentru meciul la care au fost delegați documentele 
tipizate primite după accesul în cadrul Comisiei, respectiv: 
a) formularul <Raportul de observare> 
b) formularul <Proces-verbal al şedinţei tehnice> 
c) formularele de citare – conform RDC; 
d) fişa de semnalare a incidentelor în sport 
(2) în ziua jocului, cele două echipe sunt obligate să predea CCOB/Observatorului de Meci ”Anunțul 
oficial” cu componenţa echipelor şi carnetele de legitimare ale jucătorilor cu cel putin o ora inainte de 
ora stabilita pentru inceperii meciului (Cluburile din Super-Ligă sunt obligate să predea 
CCOB/Observatorilor de Meci, dupa terminarea meciului, doar carnetele de legitimare pentru jucătorii 
eliminați definitiv,); 
(3) CCOB/Observatorii de Meci au obligaţia să înainteze formularele menţionate în alineatul (1), lit. a, b, 
c, minuţios completate la fiecare rubrică, forului care i-a delegat, după terminarea jocului la care au oficiat, 
în termenele prevăzute la art. 4.11 din prezentul regulament. Vor fi menţionate, în mod expres, elementele 
concrete legate de organizarea şi amenajarea stadionului; comportarea jucătorilor, antrenorilor, 
delegaţilor echipelor; măsurile de prevenire a eventualelor acte de violenţă şi huliganism din partea 
spectatorilor şi, în special, a grupurilor de suporteri; modul cum au acţionat echipele de jandarmi şi poliţie 
angrenate la manifestarea sportivă respectivă, precum şi alte situaţii apărute pe parcursul întâlnirii. 
(4) În cazul unor incidente deosebite, CCOB/Observatorii de Meci au obligaţia să întocmească Fişa de 
semnalare a incidentelor în sport prevăzută la alineatul (1) d), în care vor relata toate datele legate de 
încălcarea prevederilor regulamentare, persoanele implicate, măsurile luate imediat, ca şi sancţiunile 
propuse să fie luate în conformitate cu regulamentele FRR. 
(5) Fişa de semnalare a incidentelor în sport se va depune de CCOB/Observatorul de Mecila F.R. Rugby 
în termen de 12 ore de la disputarea partidei respective. 
Art. 3.4. (1) După acceptarea delegării, CCOB/Observatorii de Meci sunt datori să se pregătească pentru 
jocuri, asigurându-se că se află în posesia tuturor informaţiilor legate de: 
a) programarea jocului – localitatea, terenul, data, ora; 
b) regulamentul competiţiei în cadrul căreia se desfăşoară jocul respectiv; 
c) atribuţiile pe care le au; 
d) condiţiile regulamentare privind: terenul de joc, măsurile de ordine, protecţie şi securitate în stadion şi 
în exteriorul acestuia; accesul persoanelor în incinta terenului de joc şi la vestiare; spaţiul tehnic; jocuri 
amânate sau întrerupte; alte prevederi din Regulamentul de organizare a activităţii rugbystice (ROAR) 
emis de FR Rugby. 
e) legile jocului de rugby; 
f) caracterul şi importanţa jocului respectiv (etapă de campionat, joc eliminatoriu, baraj, locurile ocupate 
de cele două echipe în clasament, eventuale conflicte anterioare); 
g) jucători, conducători sau alţi oficiali ai celor două echipe aflaţi în stare de suspendare – aceste 
informatii se vor solicita de catre CCOB/Observatorul de Meci, prin email/telefonic, de la Comisia 
de Competitii a FRR in zilele lucratoare precedente zilei de meci;  
h) numele arbitrului şi ale asistenților/judecătorilor de margine delegaţi la jocul respectiv - aceste 
informatii se vor solicita de catre CCOB/Observatorul de Meci, prin email/telefonic, de la Comisia 
Centrala de Arbitri a FRR in zilele lucratoare precedente zilei de meci; 
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(2) CCOB/Observatorul de Meci trebuie să ajungă în localităţile în care urmează să aibă loc jocurile cu 
cel puţin 4 ore înainte de ora la care ele sunt programate să înceapă. 
(3) Este în sarcina CCOB/Observatorului de Meci să-şi organizeze programul de călătorie, astfel incat sa 
fie prezent la meci in termenul regulamentar. 

CAP. IV. RESPONSABILITĂŢI LA LOCUL DE DESFĂŞURARE A JOCULUI 

A. CCOB/Observatorul de Meci 

Art. 4. (1) CCOB/Observatorul de Meci supervizează organizarea şi desfăşurarea în ordine a jocului la 
care este delegat, supraveghind respectarea regulamentelor, manualelor de competiții, procedurilor şi 
instrucţiunilor Federaţiei Române de Rugby referitoare la organizarea competiţiilor de rugby şi, totodată, 
dacă este cazul, intervenind şi solicitând organizatorilor să întreprindă cele mai eficiente măsuri pentru 
menţinerea sau restabilirea securității și ordinii, înaintea, în timpul şi după terminarea meciului/turneului, 
în interiorul şi afara stadionului. 
(2) La sosirea la locul de desfăşurare a meciului, CCOB/Observatorul de Meci trebuie: 
a) să ia legătura şi să discute cu organizatorii măsurile pe care le-au întreprins pentru organizarea jocului, 
pe baza regulamentelor şi normelor FR Rugby; 
b) să afle de la organizatori în care sectoare ale stadionului sunt repartizaţi suporterii echipei vizitatoare, 
ce măsuri vor fi luate pentru a garanta siguranţa lor înainte, în timpul şi după meci (aceste informaţii îi vor 
permite observatorului să identifice spectatorii în cazul unor incidente); 
c) să ceară organizatorilor să numească o persoană de contact (responsabil în stadion) cu care să poată 
lua legătura, dacă este necesar, înainte, în timpul şi după meci, pentru a întreprinde, în caz de nevoie, 
măsurile ce se impun; 
d) să se asigure că sunt îndeplinite condiţiile pentru organizarea şedinţei tehnice în ziua meciului; 
e) să ia contact cu echipa vizitatoare şi să lase informaţii asupra modului cum poate fi contactat la nevoie; 
f) să verifice dacă arbitrii jocului au sosit în localitate şi să ia contact cu aceştia, asigurându-se că nu există 
situaţii de indisponibilitate şi că sunt întrunite condiţiile pentru ca prestaţia lor să se desfăşoare normal; 
g) să se asigure că brigada de arbitri şi el însuşi vor ajunge la stadion, conform ROAR, înaintea începerii 
jocului, pentru a face inspecţia acestuia şi a organiza şedinţa tehnică. 
Art. 4.1. (1) CCOB/Observatorii de Meci trebuie să dea arbitrilor maximum de asistenţă posibilă. El trebuie 
să se asigure că echipa de arbitri este lăsată să se concentreze în linişte asupra jocului si să ceară 
organizatorilor să ia măsurile necesare pentru interzicerea accesului la vestiare a persoanelor 
neautorizate. 
(2) Dacă, din diverse motive, jocul nu poate începe sau nu poate fi continuat, impunându-se amânarea 
sau întreruperea acestuia, CCOB/Observatorul de Meci va urmări ca arbitrul meciului să aplice 
corespunzător prevederile ROAR pentru asemenea situaţii. 
(3) La jocurile din Cupa României, la cele de baraj sau la meciurile din cadrul unor competiţii cu 
regulamente speciale, CCOB/Observatorii de Meci vor stabili cu arbitrii modul de aplicare a prevederile 
regulamentare privind jocurile respective, înainte de începere meciului. 
Art. 4.2. CCOB/Observatorul de Meci trebuie ca, în raporturile sale cu managerii celor două echipe, să-i 
impulsioneze să ceară jucătorilor lor un comportament sportiv exemplar. El trebuie să sublinieze 
consecinţele serioase ale unei comportări necuviincioase şi a lipsei de disciplină. Această discuţie trebuie 
să aibă loc, pe cât posibil, într-o atmosferă destinsă, fără presiunea timpului şi nu exact înaintea începerii 
meciului. 
Art. 4.3. (1) În timpul desfăşurării jocului, CCOB/Observatorul de Meci trebuie să fie amplasat (în funcţie 
de situaţia bazei sportive) în aşa fel încât să permită observarea şi analizarea situaţiilor neclare cât mai 
obiectiv şi în cele mai bune condiţii. El poate sta sau se poate deplasa în orice zona a stadionului și 
în orice spațiu, în așa fel încât să asigure maxim de securitate, rapiditate și eficiență  acțiunilor 
sale, asigurand astfel un eveniment sportiv de calitate. Este recomandat să se poziționeze în 
apropierea camerei de luat vederi cu cea mai bună perspectivă asupra terenului, sau în apropierea carului 
TV, acolo unde acestea sunt disponibile. 
(2) Se recomandă ca CCOB/Observatorul de Meci să se informeze cu privire la traseul pe care trebuie 
să-l parcurgă de la locul său la vestiarul arbitrilor şi la terenul de joc, pentru a se putea deplasa pe drumul 
cel mai scurt. 
Art. 4.4. (1) Înaintea începerii meciului, CCOB/Observatorul de Meci va primi formaţiile celor două echipe 
şi numerele purtate de fiecare jucător – “Anuntul Oficial” cu cel putin o ora inainte de ora stabilita 
pentru inceperea meciului. La oricare dintre formele de disputare a meciurilor de rugby  și la turneele 
de Rugby în 7, va primi de la echipele participante anunțurile oficiale continand componența echipelor, pe 
care le va preda pentru verificare arbitrilor. După terminarea meciului/turneului anunțurile oficiale 
îi vor fi predate de către arbitri, care vor semna și raportul observatorului. 
(2) În timpul jocului, este absolut necesar ca CCOB/Observatorul de Meci să consemneze toate 
elementele privind organizarea  și desfăşurarea partidei, respectiv, antijoc, acordarea cartonaşelor 
galbene şi roşii, precum și a schimbărilor, pentru a putea întocmi rapoartele de observare fără nici o 
omisiune. 
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(3) O mare importanţă trebuie acordată completării rapoartelor de observare, mai ales în cazurile în care 
arbitrul şi asistenţii săi nu au văzut sau nu au putut să vadă ce s-a întâmplat. Această procedură se aplică 
în special pentru incidentele din afara terenului de joc, dar, în egală măsură, şi pentru infracţiunile comise 
de jucători în spatele arbitrului, în situaţii confuze (precum dezordine, bătaie generală în teren etc) etc. 
(4) În cazul unor incidente grave, CCOB/Observatorul de Meci trebuie să-i determine pe organizatori ca, 
împreună cu organele abilitate, să restabilească ordinea. 
Art. 4.5. (1) CCOB/Observatorii de Meci trebuie să părăsească zonele de acțiune (1,2 și 3) numai după 
încheierea meciului şi după ce arbitrii şi jucătorii ambelor echipe s-au întors la vestiarele lor. În funcţie de 
situaţia din stadion, este recomandabil ca CCOB/Observatorul de Meci să urmărească, pentru un timp, 
cum spectatorii părăsesc stadionul, pentru a fi în măsură să prezinte în raport eventualele provocări sau 
incidente. 
(2) În cel mai scurt timp, CCOB/Observatorul de Meci se deplasează la vestiarul arbitrilor pentru a le 
mulţumi. 
(3) El trebuie să discute eventualele incidente ale meciului cu arbitrii şi, în plus, să verifice în detaliu 
însemnările sale privind rezultatul partidei, marcatorii, avertismentele (cartonaşele galbene) şi eliminările 
definitive de jucători, pentru a fi evitate erorile. 
(4) După terminarea jocului, CCOB/Observatorul de Meci trebuie să se asigure că arbitrii şi cele două 
echipe pot părăsi stadionul în deplină siguranţă. Dacă apar tulburări de orice natură, el trebuie să discute 
cu organizatorii măsurile care trebuie întreprinse. În funcţie de gravitatea situaţiei, CCOB/Observatorul de 
Meci va cere organizatorilor să numească persoanele autorizate care vor însoţi echipa oaspete şi arbitrii 
până la o distanţă de cel puţin 60 km de localitatea în care s-a desfăşurat jocul. 
Art. 4.6. (1) În cazul unor incidente speciale sau grave, CCOB/Observatorul de Meci trebuie să încerce să 
obţină maximum posibil de probe pentru instanţele disciplinare ale FR Rugby. 
(2) La toate competițiile unde sunt delegați, in cazul cartonaselor galbene, acordate de arbitri pentru 
antijoc, CCOB/Observatorii de Meci au obligatia sa incaseze contravaloarea stabilita de FRR pentru 
fiecare sportiv, sau sa retina carnetele de legitimare ale jucatorilor eliminati temporar, care nu au achitat 
suma respectiva. CCOB/Observatorii de Meci vor mentiona in raportul de observare incasarea sumei sau 
refuzul platii si retinerea legitimatiilor jucatorilor respectivi. 
Art. 4.7. (1) CCOB/Observatorii de Meci trebuie să adopte o atitudine rezervată faţă de reprezentanţii 
mass-media. Ei nu pot da declaraţii catre reprezentantii mass-media. 
(2) CCOB/Observatorii de Meci trebuie să se abţină de la orice fel de comentariu asupra prestaţiei arbitrilor 
şi deciziilor lor în conducerea jocului. Ei nu vor discuta cu arbitrii asupra calităţii prestaţiei lor. 
(3) De asemenea, CCOB/Observatorii de Meci trebuie să evite a face vreo prezumţie privind posibilele 
decizii ale instanţelor disciplinare în legătură cu incidentele constatate la jocurile la care au oficiat. 
Art. 4.8. CCOB/Observatorii de Meci trebuie sa ajunga la stadionul unde urmeaza sa se desfasoare 
meciul/turneul la care a fost delegat cu cel putin 90 de minute inainte de ora stabilita pentru 
inceperea meciului. 
Art. 4.9. CCOB/Observatorii de Meci vor indeplini alte sarcini si responsabilitati solicitate de catre 
alte comisii ale FRR (Media, Comisia Medicala, Comisia Tehnica etc) sau de catre alti oficiali ai 
FRR doar dupa ce vor primi acordul expres din partea Conducerii CCO si doar daca acele noi 
atributii nu impiedica exercitarea principalelor responsabilitati de citare & observare descrise in 
prezentul regulament. 

B. INSPECŢIA STADIONULUI ŞI ŞEDINŢA TEHNICĂ 

Art. 4.8. (1) În ziua jocului, înainte de începerea şedinţei tehnice şi de securitate, CCOB/Observatorul de 
Meci, împreună cu conducătorul  administrativ al stadionului și/sau cu alți reprezentanți stabiliți prin 
manualul competiției, va inspecta terenul de joc, vestiarele, căile de acces ale jucătorilor, arbitrilor şi 
CCOB/Observatorului de Meci, alte locuri din stadion pe care consideră necesar a le verifica şi va decide, 
dacă va fi cazul, asupra unor eventuale retuşuri ce se impun în concordanţă cu prevederile regulamentare.  
(2)  va repeta inspecția și în compania brigăzii de arbitri, în spațiile pe care aceștia doresc să le 
verifice, în special terenul de joc; 
Art. 4.9. (1) După efectuarea inspecţiei, CCOB/Observatorul de Meci va organiza şedinţa tehnică şi de 
securitate, la sediul stadionului de disputare a partidei respective, în conformitate cu cerințele 
manualului competiției. 
(2) La şedinţa tehnică trebuie să participe, în mod obligatoriu, următoarele persoane: 
a) managerii celor două echipe/alți reprezentanți stabiliți prin proceduri și/sau regulamente ori 
manualele de competiție; 
b) membrii brigăzii de arbitri; 
c) conducătorul administrativ al stadionului; 
d) responsabilul cu ordinea, protecţia şi securitatea în stadion; 
e) responsabilul cu asistenţa medicală; 
f) şeful dispozitivului de jandarmi sau de poliţie, după caz; 
g) reprezentanţii altor organisme implicate în asigurarea ordinii, protecţiei şi securităţii în stadion (gardieni 
publici, oameni de ordine, firme particulare de protecţie etc.); 
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h) responsabilul cu activitatea copiilor de mingi. 
Art. 4.10. (1) În cadrul şedinţei tehnice se vor urmări: 
a) dacă următoarele elemente se încadrează în prevederile ROAR și manualul de competiție: starea 
terenului de joc, marcajele terenului, steagurile regulamentare, băncile de rezervă (sau locurile rezervate 
acestora), vestiarele celor două echipe (duşuri), vestiarul arbitrilor, locuri disponibile pentru 
CCOB/Observatorul de Meci şi observatorul de arbitri (când este cazul), panouri publicitare (amplasarea 
lor să nu prezinte pericol pentru jucători sau să nu împiedice deschiderea porţilor de urgenţă), brandingul 
obligatoriu, etc; 
b) măsurile de ordine, protecţie şi securitate în stadion şi în exteriorul acestuia; 
c) măsurile privind accesul publicului în stadion (sistemul de supraveghere, procedurile de intrare inclusiv 
posibilităţile de percheziţionare a spectatorilor, interzicerea introducerii băuturilor alcoolice în stadion sau 
vânzării acestora în interiorul stadionului, numărul personalului de control – poliţie, firma particulară de 
protecţie, oameni de ordine); 
d) măsurile pentru asigurarea protecţiei şi securităţii suporterilor echipei oaspete (ce măsuri s-au luat 
pentru sosirea şi plecarea acestora la gară/aeroport şi stadion; traseul şi mijloacele de transport de la 
gară/aeroport şi retur; parcarea autobuzelor şi a autoturismelor separat pentru suporterii oaspeţi şi gazdă; 
amplasarea exactă a suporterilor oaspeţi pe stadion şi identificarea sectoarelor respective; protecţia 
poliţiei pentru suporterii echipei oaspete; cât timp trebuie să aştepte, în sectoarele lor, suporterii oaspeţi, 
după meci, pentru a părăsi stadionul); 
e) amplasarea posturilor dispuse de jandarmi / poliţie (pentru punctul de comandă operativă a forţelor de 
ordine se va asigura o încăpere cu vizibilitate pe întreg stadionul); 
f) instalaţiile şi locurile de intervenţie contra incendiilor; 
g) funcţionalitatea instalaţiilor tehnice ale stadionului (apă, canalizare, instalaţii sanitare, energie electrică, 
energie termică, gaze) 
h) echipamentul persoanelor din spaţiul tehnic impus de organizatori și manualul de competiție; 
i) existenţa brancardierilor, a tărgii şi a gulerului cervical. 
(2) CCOB/Observatorul de Meci va solicita cooperarea managerilor celor două echipe pentru o 
comportare civilizată a suporterilor şi, totodată, va sublinia că nerespectarea măsurilor de ordine, protecţie 
şi securitate, precum şi producerea de incidente atrag după ele sancţionarea celor vinovaţi şi a cluburilor 
(secţiilor) de rugby implicate, potrivit prevederilor regulamentare. 
(3) De asemenea, CCOB/Observatorul de Meci va atenţiona managerii ambelor echipe în legătură cu ne-
tolerarea jocului brutal, respectarea disciplinei şi disputarea meciului într-un deplin spirit de fair-play. 
(4) În mod expres, CCOB/Observatorul de Meci îi va întreba, separat, pe oficialii celor două echipe, cât şi 
pe arbitri, dacă, înainte de începerea jocului, s-au produs evenimente care să conducă la încălcarea eticii 
sportive şi/sau la practici neregulamentare. CCOB/Observatorul de Meci este obligat ca, în situaţia în care 
este sesizat, să solicite o declaraţie scrisă şi semnată de persoana care l-a înştiinţat, în legătură cu 
evenimentele respective;  
(5) În finalul şedinţei se va încheia procesul-verbal al acesteia, în două exemplare, semnat de toţi 
participanţii; un exemplar rămâne la clubul organizator, iar celălalt se transmite, o dată cu raportul de 
observare, la FR Rugby – pentru toate jocurile la care FRR a delegat CCOB/Observatorul de Meci. 

C. TRANSMITEREA RAPOARTELOR PRIVIND DESFĂŞURAREA JOCULUI CĂTRE FORURILE 
COMPETENTE 

Art. 4.11. (1) CCOB/Observatorul de Meci are obligaţia să înainteze forului care l-a delegat, în termen de 
maximum 48 de ore de la încheierea meciului respectiv, următoarele documente referitoare la meciul 
respectiv: Procesul – verbal al şedinţei tehnice, Raportul de observare. În cadrul jocurilor de SuperLigă 
se va transmite şi raportul media în termen de trei ore de la terminarea jocului, in format electronic 
(poza sau scan pe email/grup de Whatsapp). 
(2) De asemenea, CCOB/Observatorul de Meci va atrage atenţia arbitrului asupra obligaţiei de a transmite 
(prin Poşta Rapidă: Prioripost, curier etc.) raportul de arbitraj la FR Rugby, în termen de 24 de ore (data 
poştei) de la încheierea meciului. 
(3) În cazul în care, la un joc disputat în cadrul competiţiilor organizate de FR Rugby s-au înregistrat 
incidente, eliminări sau contestaţii, raportul de observare, și fişa de semnalare a incidentelor în sport vor 
fi transmise în termen de 12 ore la FR Rugby (prin fax sau e-mail) conform ROAR. 
(4) Dacă CCOB/Observatorul de Meci are domiciliul în Bucureşti, el va solicita arbitrului să completeze 
raportul de arbitraj imediat după joc, pe care îl va prelua (împreună cu, eventual, legitimaţiile de joc 
reţinute) şi îl va preda, o dată cu rapoartele sale, la FR Rugby, în termenul regulamentar. 

CAP. V ACTIVITATEA PROCEDURALA INTERNĂ PRIVIND CITAREA 

Art. 5. CCOB isi exercita atributiile pentru a constata aspectele privind antijocul comis de jucatori licentiati 
FRR, cu ocazia partidelor organizate de Federatia Română de Rugby. 
5.1. (1) In conformitate cu procedurile prevazute in manualele de organizare pentru fiecare categorie 
si/sau prin intermediul FRR, este obligatia cluburilor sa puna la dispozitia CCOB inregistrarile video ale 
meciurilor la care au avut loc presupusele situatii de antijoc. 
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(2) Filmarea meciurilor NU SE VA FACE  DE CĂTRE CLUBUL ORGANIZATOR CU TELEFONUL! Vor 
fi folosite camere de luat vederi care să îndeplinească cerințele de calitate ale unei imagini 
corespunzătoare, iar fazele de joc vor fi urmărite în așa fel încât să existe o vizibilitate clară a spațiului 
de joc și a balonului. 
5.2. (1) Formularea acțiunii de citare - împreună cu materialul prelucrat - ce ulterior va fi transmis 
comisiei competente, este întocmită de Comisarul de citare Observator și transmisă spre 
consultare unui număr de 3 colegi (Comisari de citare Observatori). Aceștia vor fi stabiliți și 
repartizați de către Conducerea CCO, înaintea fiecărei etape. 
(2) După ce membrii consultativi au vizionat înregistrările video, fie într-o sedinta comuna, fie 
individual, schimband puncte de vedere prin telefon, mail sau skype/zoom/altceva, își vor trimite 
punctul de vedere, individual tuturor celor implicați în procesul consultativ. 
(3) CCOB delegat va DECIDE dacă va emite o citare/avertisment de citare și o/il va trimite comisiei 
competente spre soluționare, chiar dacă majoritate consultativă are alt punct vedere sau își va însuși 
punctul de vedere majoritar (dacă acesta este divergent față de cel inițial). 
5.3. In urma analizarii probelor si a concluziilor rezultate dupa consultare, CCOB definitivează formularele 
conform procedurii aprobate prin RDC. 

CAP. VI CONDIȚII DE ACCES ÎN CADRUL COMISIEI DE CITARE OBSERVARE 

Art. 6. Accesul în cadrul Comisiei de Citare Observare, se face pe baza obținerii Licenței CCOB. 
(1) Licenţa CCOB se acordă în condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi reprezintă recunoaşterea 
unei capacităţi calificate. 
(2) Competenţa de acordare a licenţelor aparţine Federaţiei Române de Rugby. 
(3) Pentru obţinerea licenţei de bază, persoana interesată trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 
următoarele condiţii: 
- să aibă cetăţenia română, sau a unui stat european, cu domiciliul stabil/reședință în România; 
- să aibă o vechime de minimum 3 ani ca fost jucător, antrenor de rugby, sau ca arbitru; 
- să aibă vârsta cuprinsă între 23 de ani și 75 de ani;  
(4) Persoanele care au îndeplinit condiţiile arătate mai sus pot obţine licenţa după absolvirea unui curs 
specific și susținerea examenului de licențiere. 
6.1. Candidații care pot aplica pentru un loc în Comisia de Citare Observare trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții : 
(1) Să solicite în scris – printr-o cerere – înscrierea la examenul pentru licențierea ca CCOB; 
(2) Să prezinte o adeverință medicală din care să reiasă că este clinic sănătos și nu are afecțiuni grave 
oftalmologice; 
(3) Să transmită un curriculum vitae din care să rezulte activitatea sportivă ca jucător, antrenor, arbitru 
sau observator – oficial de rugby; datele din CV să poată fi verificate în arhiva FRR sau să anexeze copii 
după carnetul de legitimare vizat ori adeverință de la cluburi, dacă este cazul; 
(4) Să trimită rezultatul testului de regulament de joc World Rugby, din pagina WEB oficială a 
organismului mondial (https://laws.worldrugby.org/index.php?&language=RO). 
(5) Să prezinte 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 skype/ZOOM/ TEAM S/GOOGLE MEET/ etc și/sau email; 
6.3. Candidații care au obținut baremul minim de acces (06,00) 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 CCOB/Observatori de Meci. 

CAP. VII DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE CCOB/Observatorilor de Meci 

Art. 7. (1) CCOB/Observatorii de Meci au următoarele drepturi: 
a) să fie delegaţi ca oficiali CCOB/Observatori de Meci a jocurilor, de către FR Rugby; 
b) să primească indemnizaţia legală de CCOB/Observator de Meci şi să beneficieze de transport, cazare 
şi masă pe timpul delegării, în conformitate cu normele stabilite de FR Rugby, aplicate și membrilor 
Comisiei Centrale de Arbitri; 
c) să participe la activităţile organizate cu CCOB/Observatori de Meci de către FR Rugby; 
(2) CCOB/Observatorii de Meci au următoarele îndatoriri: 
a) să aplice întocmai regulamentele specifice rugbyului, Statutul FRR, Regulamentul de organizare a 
activităţii rugbystice (ROAR), Manualul competiţiei, precum şi deciziile FR Rugby privind organizarea şi 
desfăşurarea competiţiilor de rugby; 
b) să dovedească cinste şi obiectivitate în observarea meciurilor de rugby; 
c) să respingă orice încercare de influenţă sau corupţie şi să sesizeze organele de conducere ale activităţii 
rugbystice în cazul unor astfel de fapte; 
d) să completeze rapoartele de observare și documentele de citare, detaliat şi cu claritate, semnalând 
orice eveniment în legătură cu desfăşurarea jocului, şi să le înainteze, în termenul regulamentar stabilit, 
la forul organizator care i-a delegat; 
e) să participe cu regularitate la activităţile organizate cu CCOB/Observatorii de Meci de către FR Rugby; 

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


8 
 

f) să aibă o comportare exemplară şi să contribuie personal la protejarea prestigiului activităţii rugbystice; 

CAP. VIII ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII ŞI REINTEGRAREA ÎN ACTIVITATEA DE CCOB/Observator de 
Meci 

Art. 8. (1) Activitatea CCOB/Observator de Meci încetează în următoarele cazuri: 
a) dacă devin inapţi medical; 
b) dacă se retrag voluntar din activitatea de CCOB/Observator de Meci. 
c) în caz de inactivitate, nemotivată, pe perioada unui an calendaristic; 
d) dacă sunt excluşi din activitatea de –CCOB/Observator de Meci oficial pentru fapte incompatibile cu 
această calitate; 
(2) FR Rugby poate aproba reintegrarea în activitatea de CCOB/Observator de Meci în următoarele 
cazuri: 
a) CCOB/Observatori de Meci declaraţi inapţi medical, dacă, în decurs de un an, s-au însănătoşit; 
b) CCOB/Observatori de Meci care s-au retras voluntar din activitate, pentru motive justificate, şi care îşi 
manifestă dorinţa de activa din nou. În astfel de cazuri, reintegrarea se va face cu obligativitatea 
redobândirii licenţei de observator oficial de către persoanele respective (prin absolvirea primului examen 
organizat de FRR de la data la care şi-au manifestat dorinţa de a reveni). 

CAP. IX. DISCIPLINA CCOB/Observatorilor de Meci  

A. DISPOZIŢII INTRODUCTIVE 

Art. 9. Neaducerea la indeplinire a obligaţiilor CCOB/Observatorilor de Meci constituie abatere disciplinară 
şi se sancţionează conform prevederilor regulamentelor FRR. 
Art. 9.1. (1) Cauzele de natură disciplinară se judecă şi se soluţionează de către o SUB – Comisie de 
disciplina proprie Comisiei de Citare și Observatori (SCDCCO); Cazurile susceptibile de a constitui 
conduita incorecta vor fi judecate și soluționate de Comisia de Disciplina si Fairplay. În 
accepțiunea prezentului Regulament, prin "conduită incorectă" se înțelege orice comportament, 
purtare, declarație și/sau practică, din interiorul sau din afara incintei de joc, în timpul, în legătură 
cu un meci, sau în alt mod, care este nesportivă și/sau incorectă și/sau jignitoare și/sau obraznică 
și/sau indisciplinată și/sau care discreditează sau care are potențialul de a discredita jocul de 
rugby și/sau oricare dintre organismele sale constitutive, FRR și/sau personalul acestora sau 
partenerii lor comerciali și/sau oficialii jocului și/sau personalul judiciar.   
(2) Organismele menţionate la alineatul (1) de mai sus iau măsuri de sancţionare în raport cu gravitatea 
faptelor dovedite şi în conformitate cu prevederile regulamentelor FRR. 
Art. 9.2. Pornirea acţiunii disciplinare se poate fundamenta pe orice fapte care constituie abateri legate de 
exercitarea calităţii de CCOB/Observator de Meci. Sesizarea Comisiei se face de către Departamentul 
competiţii sau Directorul competiţiei sau conducerea CCO. 
 

B. ABATERI ŞI SANCŢIUNI 

Art. 9.3. Abaterile săvârşite de CCOB/Observator de Meci vor fi sancţionate, în raport de gravitatea lor, 
cu: 
(1) avertisment; 
(2) penalitate; 
(3) reţinere de la delegări pe timp limitat; 
Art. 9.4. Avertismentul constă în atenţionarea scrisă a CCOB/Observatorului de Meci asupra abaterii 
săvârşite şi a consecinţelor în caz de repetare a ei. 
Art. 9.5. Penalitatea este sancţiunea pecuniară care constă în obligaţia persoanei care suportă o 
suspendare de a plăti o sumă de bani FRR. 
Art. 9.6. Reţinerea de la delegări constă în interzicerea activităţii de comisar citare – 
observator/Observator de Meci pe un număr limitat de etape. 
Art. 9.7. Sancţiunile prevăzute la art. 9.3. se aplică de către SUB – Comisia de disciplina proprie 
Comisiei de Citare și Observatori (SCDCCO);. 
Art. 9.8. Abaterile săvârşite de CCOB/Observator de Meci se sancţionează astfel: 
(1) Avertisment pentru: 
- neidentificarea unor inexactităţi faţă de prevederile regulamentare privind pregătirea terenului de joc şi 
a instalaţiilor stadionului de către organizatori, precum şi neconsemnarea acestora în raportul de 
observare, atunci când, prin consecinţe, nu este prejudiciată desfăşurarea normală a meciului respectiv; 
- nerespectarea dispoziţiilor FR Rugby privind accesul la vestiare a persoanelor neautorizate. 
(2) Reţinerea de la delegări: 
a) Reţinerea de la delegări pentru minimum o etapă: 
- Repetarea unei abateri care ar atrage sancționarea cu avertisment a CCOB/Observator de Meci; 
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- inactiunea faţă de nerespectarea în întregime a condiţiilor regulamentare privind pregătirea terenului de 
joc şi a instalaţiilor stadionului pentru partida respectivă de către organizatori, atunci când, prin consecinţe, 
se aduc prejudicii de orice natură bunei desfăşurări a meciului şi/sau echipelor participante; 
- prezentarea cu întârziere la stadion, după ora limită menţionată în prezentul regulament, asiguratoare 
pentru derularea în condiţii normale de timp, atât a inspecţiei terenului de joc şi a instalaţiilor aferente, cât 
şi a şedinţei tehnice şi de securitate, dar înainte ca jocul să fi început; 
b) Reţinerea de la delegări pentru minimum 2 etape: 
- Repetarea unei abateri care ar atrage sancționarea cu cel puțin reținerea de la delegări 
CCOB/Observator de Meci; 
- nepredarea Raportului de observare şi a celorlalte documente menţionate în prezentul regulament 
(4.11.) la organele competente, în termenul fixat; 
- completarea greşită sau inexactă a raportului de observator; 
c) Reţinerea de la delegări pentru minimum 3 etape: 
- Repetarea unei abateri care ar atrage sancționarea cu cel puțin reținerea de la delegări 
CCOB/Observator de Meci, după caz; 
- lipsa de autoritate şi fermitate manifestată în cazul unor incidente, pentru dictarea măsurilor 
regulamentare ce se impun şi determinarea organizatorilor ca, împreună cu organele abilitate, să le aplice 
şi să restabilească ordinea; 
d) Reţinerea de la delegări pentru minimum 4 etape: 
- Repetarea unei abateri care ar atrage sancționarea cu cel puțin reținerea de la delegări 
CCOB/Observator de Meci, după caz; 
- omiterea menţionării în mod amănunţit, în raportul de observator, a unor fapte importante petrecute în 
timpul jocului: eliminări temporare sau definitive, incidente violente, intervenţia spectatorilor etc.; 
e) Reţinerea de la delegări pentru minimum 5 etape: 
- Repetarea unei abateri care ar atrage sancționarea cu cel puțin reținerea de la delegări 
CCOB/Observator de Meci, după caz; 
- lipsa de colaborare cu brigada de arbitri, cu consecinţe asupra desfăşurării în condiţii regulamentare a 
jocului (spre exemplu: aplicarea prevederilor ROAR privind amânarea sau întreruperea jocului; aplicarea 
prevederilor regulamentare pentru cazurile de egalitate după terminarea celor 80 de minute de joc la 
meciurile de baraj sau la cele din competiţii cu regulamente speciale etc.) 
f) Reţinerea de la delegări pentru minimum 10 etape: 
- Repetarea unei abateri care ar atrage sancționarea cu cel puțin reținerea de la delegări 
CCOB/Observator de Meci, după caz; 
- nerespectarea manualului de competiție  cu consecințe potențiale grave, privind securitatea și 
sănătatea participanților la evenimentul sportiv; 
Art. 9.9. Abaterile prevăzute de art. 9.8. nu sunt limitative, ci enunţiative, aria acestora putând fi extinsă, 
prin asimilare, şi la alte cazuri asemănătoare neprevăzute în prezentul regulament. 
Art. 9.10. Hotărârile de sancţionare a CCOB/Observatori de Meci pot fi atacate la Comisia de Apel, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la pronunţare sau comunicare în scris. 
 

CAP. X. SUPERVIZAREA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII JOCURILOR OFICIALE 

Art. 10. (1) FR Rugby poate delega persoane oficiale care să supervizeze jocurile oficiale în scopul 
evaluării modului în care se respectă prevederile regulamentare privind organizarea şi desfăşurarea 
acestora, potrivit obligaţiilor ce revin cluburilor, arbitrilor şi CCOB/Observatorilor de Meci. 
(2) Persoanele care pot superviza jocurile oficiale sunt: vicepreşedinţii FR Rugby, secretarul general, 
antrenorii federali şi directorii de competiţii. 
(3) Delegarea supervizorilor este în competenţa exclusivă a preşedintelui FR Rugby, la propunerea  
secretarului general. 

CAP. XI. NORME FINANCIARE. 

Art. 11. (1) CCOB/Observatorii de Meci delegaţi la jocuri beneficiază de: 
a) indemnizaţie de CCOB/Observator de Meci; 
b) cheltuieli de transport, cazare şi masă pe perioada delegării. 
(2) Nivelul (cuantumul) indemnizaţiei de CCOB/Observator de Meci se stabileşte, în funcţie de categoria 
competiţională, conform hotărârii conducerii FR Rugby, respectiv Colegiul Director și/sau Biroul Federal. 
(3) Conform hotărârilor deja existente ale Biroului Federal, cuantumul BAREMULUI CCOB/Observator de 
Meci, pentru anul 2021 (din cauza problemelor pandemice) baremul a fost redus la valoarea de 300 (trei 
sute) lei/ron la SUPERLIGĂ. 
(4) Baremurile pe niveluri competiționale sunt următoarele: 
a) SL – Super-Liga: 400 (trei sute) lei/ron 
b) LN – Liga National de Rugby: 300 (trei sute) lei/ron 
c) DNS – Divizia Națională de Seniori: 200 (două sute) lei/ron 
d) DNJ – Divizia Națională de Juniori și tineret (U23  - U16): 100 (o suta) lei/ron 
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e) U15, U14 și turnee copii până la vârsta de 10 ani și pentru turneele de copii, rugby tag, rugby ”X” și alte 
forme de rugby pentru copii, organizate de FRR, nu vor fi acordate baremuri pentru CCOB/Observatorii 
de Meci;  
f) Turneele  de Rugby 7, feminin și masculin, indiferent de nivel, vor avea delegați CCOB, iar baremul 
acestora va fi 200,00 (două sute) lei/ron;   
(5) Delegarea CCOB/Observatorilor de Meci se face de către Conducerea CCO la toate meciurile din 
Super – Ligă (SL), din Divizia Nationala de Seniori (DNS), din Liga Nationala (LN), din DNJ – U19 și la 
toate turneele de Rugby în 7, indiferent de categorie, urmând ca, cheltuiala generată de aceste delegări 
să fie repartizată în mod egal echipelor participante.  
(6) Meciurile disputate în competițiile de DNJ – U18 și mai mici vor avea delegați CCOB/Observatori 
de Meci, numai la solicitarea cluburilor participante; 
(7) În situaţia în care numai o echipă solicită CCOB/Observator de Meci pentru un meci, ea va suporta 
toate cheltuielile legate de acest aspect. 
(8) Încasarea sumelor cuvenite CCOB/Observator de Meci se va face prin propriul PFA al 
CCOB/Observatorului de Meci, al unei societăți comerciale aparținând CCOB/Observatorului de Meci, 
sau acesta să fie salariatul acesteia ori printr-un ONG (asociație non profit, sportivă, profesională etc), pe 
bază de factură si chitanta (dupa caz). Echipele/cluburile vor achita contravaloarea sumelor cuvenite fie 
prin Ordin de Plată cu transferul sumei anterior disputării meciului, cu cel mult doua zile lucratoare 
inainte de data stabilita pentru desfasurarea meciului/turneului, fie cash in ziua meciului/turneului, 
cu cel mult o ora inainte de ora stabilita pentru inceperea meciului/turneului. 
(9) În cazul ne-achitării contravalorii serviciilor de CCOB/Observator de Meci, clubul care nu a efectuat 
plata nu va mai fi programat să dispute niciun meci până la achitarea acesteia. Meciul ne-disputat va fi 
pierdut de clubul în culpă, dacă nu se va efectua plata. 
(10) PFA -urile și societățile comerciale trebuie să aibă în obicetul de activitate codul CAEN corespunzător 
activității prestate de CCOB/Observator de Meci, respectiv Cod CAEN 9319 - Alte activitati sportive. 

CAP. XII. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12. Orice probleme în legătură cu activitatea CCOB/Observatorilor de Meci neprevăzute în prezentul 
regulament se vor soluţiona de către Biroul Federal sau Colegiul Director. 
Art. 12.1. Prezentul regulament a fost aprobat de Biroul Federal al Federaţiei Române de Rugby, în 
şedinţa sa din __/___/2022. Începând cu această dată orice dispoziţie contrară se abrogă. 
 
 
AVIZAT : 
 
Florinel MATEI 
 
Secretar General FRR    Întocmit, 
 
                                                                          Constantin BONEA – Președinte CCOB 
 
 
      Valeriu TOMA _ Președinte Comisia Disciplină și Fair Play 
 
 
 

 


