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RAPORT DE ACTIVITATE AL COLEGIULUI  

CENTRAL DE ARBITRI AL F.R. ORIENTARE 

- perioada iulie 2018-aprilie 2019 - 
 

Colegiul Central al Arbitrilor și-a desfășurat activitatea pe parcursul celor cca 9 luni de 

mandat încercând reluarea activității comisiei și consolidarea statutului de Arbitru de Orientare 

în România. 

In cadrul FRO, inca exista situatii in care concursuri de nivel local, judetean sau chiar 

national sunt în continuare arbitrate de catre persoane care nu au nici o calitate oficiala de 

arbitru, ori dacă o au, nu sunt cu viza anuală la zi.  

Pentru început, colegiul arbitrilor a organizat două sesiuni de cursuri o dată cu 

Campionatele Naționale de la Alba Iulia, 31 august si 1 septembrie în amfiteatrul mare din 

cadrul Universității din Alba Iulia. Tematicile abordate au fost: 

• „Alegere Start; Sosire – Caracteristici curse de orientare" - Gabriel Maiorescu  

• „Utilizarea de software dedicat în trasare - PurplePen"- Natalia Deconescu 

• „Nordul magnetic; Declinația magnetică; Sisteme de referință; Imagini georeferențiate”-

Ion Gheuca 

• „Trasare pentru începători, MF10,12,14 ani, descrieri speciale (text + simbol)" - Gabriel 

Maiorescu 

• „Generalități în utilizarea, testarea și setarea stațiilor tip Sport Ident”.  – George Neagu 

La finalul cursurilor a avut loc și o scurtă testare, informativă, pe marginea căreia s-au 

schimbat idei și soluții. Din păcate, prezența orientariștilor a fost complet deficitară, sala de 120 

de locuri fiind aproape goală. 

Ulterior acestor activități, s-a demarat actualizarea evidențelor Arbitrilor de Orientare, 

activitate demarată anterior de domnul dr. Nicolae Stroescu, fost președinte al colegiului. 

Pentru a putea fi urmărită în timp real evidența acestora, s-a ales varianta redactării evidenței în 

spațiul virtual public, unde membrii FRO pot avea acces 24/24 pentru informare: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chdQDIjMUZE-ye9JD7K48ozQoMZhvST88hjvebXtMhA/edit?usp=sharing. 

Tot la acest link, in cadrul unor foi de lucru anuale, se vor centraliza arbitrii controlori 

pentru toate competițiile de nivel național desfășurate anual, respectiv pentru 2019: 

Perioada Organizator/partener Competitie interna Controlor FRO 

22-feb. 

C.S. Nord Baia Mare 
C.N. Schi-O: Sprint, MD, LD, 

Ștafetă 
Szasz Janos 23-feb. 

24-feb. 

1-mar. 

C.S. Nord Baia Mare 
Cupa României Schi-O; 

C.N. Schi-O: Ștafetă mixtă 
Tintar Liviu 2-mar. 

3-mar. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1chdQDIjMUZE-ye9JD7K48ozQoMZhvST88hjvebXtMhA/edit?usp=sharing
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30-mar. CSO Valea Prahovei CN Parc-Oraș et. 1 - Snagov Stroescu Nicolae 

6-apr. CSM VSK Csiksereda Miercurea Ciuc 
C.N. Sprint-Urban et.1 - Sfantu 

Gheorghe 
Szasz Janos 

19-apr. 
C.S. Electrosystem Baia Mare 

C.N. Sprint-Urban et.2 

C.N. Semimaraton 
Rosca Dionisie 

20-apr. 

10-mai 

CS Ady-Lyceum Oradea 

C.N. Sprint-Urban et. 3; 

Romanian Cup-  

M.D.-WRE, L.D.-WRE 

Maiorescu Gabriel 11-mai 

12-mai 

18-mai Chimia Victoria C.N. Parc-Oraș et. 2 - Cisnadie Rosca Dionisie 

25-mai Altius Roman C.N. Parc-Oraș et. 3 - Roman Patras Florin 

31-mai 
CS OK Silva Campina, CS 

Metropolitan 

C.N. Sprint-Urban et. 4 Patras Ionut 

1-iun. C.N. Echipe L.D. 
Maiorescu Gabriel 

2-iun. C.N. Echipe M.D.-WRE 

13-iul. 
CS Unirea Alba Iulia 

Citadel O-Trophy: M.D. WRE 

C.N. Parc-Oras et.4 WRE 
- 

14-iul. 

27-iul. 
CSO Valea Prahovei 

Cupa României O-MTB: 

L.D.+M.D., C.N. Lunga Distanță 

MTB-O  

Stroescu Nicolae 
28-iul. 

2-aug. 

CSM VSK Csiksereda 
C.N. O-MTB:  

Sprint, M.D., Ștafetă; 
Szasz Janos 3-aug. 

4-aug. 

16-aug. 
C.S. Babarunca Săcele, Transilvania 

Rogaining 
C.N. Parc-Oras et. 5 Dopovecz Iuliu 

5-sept. 

CS Otopeni, CS Metropolitan 

C.N. Orientare in Alergare: 

M.D., L.D., Ștafeta, C.N. Sprint-

Urban et.5, 

Ionita L. 

Maiorescu G. 

Galateanu L. 

Tănase P. 

6-sept. 

7-sept. 

8-sept. 

21-sept. OK Silva Câmpina C.N. Parc-Oras et. 6 - Câmpina Neagu George 

4-oct. 

CS Chimia Victoria 

C.N.Noapte,  

C.N. Sprint-Urban et.6,  

Ștafetă Mixtă Sprint 

Dinu Gheorghe 5-oct. 

6-oct. 

12-oct. Mentor Silva C.N. Parc-Oras et. 7 - București Maiorescu Niculina 

Evidența arbitrilor publicată în acest moment s-a întocmit pe baza următoarelor date: 

• Evidența anterioară realizată de către domnul dr. Nicolae Stroescu; 

• Procesele verbale de examinare arbitri din anii anteriori anilor 2005, regăsite în arhivele 

de la sediul FRO; 

• Procesele verbale de examinare arbitri din perioada 2015-2017 primite în format 

electronic de la secretariatul FRO; 

• Arbitrii cu carnet de arbitru, chiar și nevizat, care nu s-au regăsit pe listele publicate 

inițial, au contactat CCA, au transmis scan/poză după carnet, după care au fost trecuți în 

evidența regăsită în linkul de mai sus. 
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La data raportului, evidențele cuprind 41 de arbitri naționali, 73 arbitri cat. I și 142 

arbitri cat. II. Se va propune spre dezbatere un nou regulament al arbitrilor, încât cei care nu 

sunt vor avea vizele la zi până la finalul anului 2020 vor fi suspendați timp de un an (2021). 

Arbitrii suspendați care nu vor reveni cu vizele la zi în următorul an (2021), își vor pierde 

categoria de arbitru federal. Măsura propusă stimulează abordarea cu seriozitate a calității de 

arbitru federal și dorește, prin implementarea unui program anual de pregătire continuă pentru 

toate categoriile, să formeze echipe dedicate de arbitri, bine pregătiți, în toate zonele active de 

orientare ale României. 

În continuare, CCA va organiza la cerere sau anual, la nivel central și zonal, un proces 

de acreditare si acordare a categoriilor de arbitri către membrii FRO interesați, inclusiv pentru 

cei  care au deja calitatea de arbitru.  

In paralel, se va simplifica Regulamentul Colegiului Central de Arbitri. Una din 

măsurile simplificatoare consta in acordarea celei de-a 3-a categorie de arbitraj la nivel 

zonal/județean de către Organizațiile Judetene/Zonale de Arbitri.  

  La dispoziția arbitrilor FRO, există o multitudine de manuale de orientare, printre care 

“Totul despre Orientare, Ghid pentru sportivi, antrenori si arbitri”- dr. N.Stroescu. Principala 

preocupare a Colegiului va fi redactarea Manualul organizatorului concursurilor de Orientare, 

pentru care se preconizeaza publicarea la nivelul trimestrului II din anul 2020. 

 În continuare, Colegiul Central al Arbitrilor va superviza ca toate competițiile de nivel 

național și regional să fie organizate de arbitri recunoscuți de FRO. De asemenea, Colegiul 

dorește pornirea unei tradiții din sesiunea de cursuri și examene de atribuire a categoriilor de 

arbitri ce au loc o dată cu Finalele Campionatelor Naționale în luna septembrie a fiecărui an, se 

vor organiza cursuri de perfecționare a arbitrilor și probe scrise, care pentru care se va publica 

din timp programul și celelalte date relevante.  

Activitățile Colegiului Central al Arbitrilor sunt destinate tuturor orientariștilor, iar nu 

doar arbitrilor acreditati de orientare! 

 

 

Colegiul Antrenorilor 

Patraș Ionuț, 

București, 30 septembrie 2019 


