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EFECTELE PANDEMIEI COVID 19 ÎN ROMÂNIA

26 februarie - primul caz pozitiv în România, un bărbat din județul Gorj.

16 martie - președintele Klaus Iohannis semnează decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

pentru 30 de zile.

22 martie - primele decese pe teritoriul României.

14 aprilie - președintele Klaus Iohannis semnează decretul pentru încă 30 de zile de urgență.

25 aprilie - ziua cu 34 de decese pe teritoriul României, record de la începutul pandemiei.

15 mai – România a intrat în stare de alertă



Cifrele
COVID-19 în

România

(8 iunie 2020)





CAZURI ACTIVE ÎN ROMÂNIA LA 8 IUNIE

4439



LIGA 2

CLASAMENT ACTUAL COMPETIȚIE PROMOVARE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

50%

P
L

A
Y

 -
O

F
F

1 L1

2 L1

3 B

4

5

6

5
 M

E
C

IU
R

I

BARAJ PROMOVARE L1

L2 3 VS. L1

F
IN

A
L

IZ
A

R
E

 L
IG

A
 2

TOATE CELE 6 FORMAȚII

CARE AU DEPUS DOSARUL DE

LICENȚIERE PENTRU LIGA 1

COMPETIȚIA SE ÎNCHEIE PENTRU

ECHIPELE CLASATE PE LOCURILE 7-18

➢ Primele două clasate în Play-off vor 

promova în Liga 1.

➢ Locul 3 din Play-off va disputa meciul 

de baraj cu ocupanta locului 6 din 

Play-out Liga 1.

DATA LIGA 2 PLAY - OFF

13.06

17.06

20.06

24.06

27.06

01.07

04.07 1

08.07

11.07 2

14.07

18.07 3

22.07

25.07 4

29.07

01.08 5

05.08 BARAJ TUR

09.08 BARAJ RETUR

CALENDAR

NICIO ECHIPĂ NU RETROGRADEAZĂ!



Având în vedere recomandările făcute în vederea reluării antrenamentelor

sportive, ținând cont de faptul că majoritatea cluburilor nu dețin resursele

materiale, umane și financiare pentru a îndeplini condițiile menționate în

Ordinul comun al Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului

Sănătății și considerând că meritul sportiv trebuie să primeze, Comitetul de 

Urgență FRF a decis să nu se mai reia Liga 3, ediția 2019/20.

➢ Nu retrogradează nicio echipă;

➢ Din Liga 3 în Liga 2 vor promova 5 echipe, astfel:

* Echipele de pe locul 1 din fiecare serie sau, dacă diferența dintre locul 1 și locul 2 din fiecare serie în parte este egală sau mai mică 

de 3 puncte, învingătoarele dintre primele două clasate dintr-un baraj disputat în două manșe;

* Se vor lua în calcul locurile/punctele la acest moment (care coincid cu punctele din momentul întreruperii campionatului). Jocurile de                                          

baraj sunt preconizate a se desfășura la sfarșitul lunii iulie (în aceeași perioadă în care se desfășoară și barajul de Liga 2 spre Liga 1).

➢ Vor promova în Liga 3 din Liga 4 cele 14 câștigătoare ale unui baraj în 3 (14 x 3= 42 echipe), baraje ce se vor stabili 

prin tragere la sorți. 

11 MAI – LIGA 3 NU SE MAI REIA, DECIZII SIMILARE LA FUTSAL ȘI FEMININ



CERTIFICARE

▪ Întrunit miercuri, 27 mai 2020, Comitetul Executiv al FRF a 

decis prelungirea termenului de depunere a documentelor

necesare procesului de certificare pentru participarea în Liga 

3, la solicitarea cluburilor.

▪ Termenul a fost extins de la 5 iunie până la data de 19 iunie

2020. De asemenea, pentru cluburile care promovează din 

Liga 4 în Liga 3, acestea vor avea obligația de a depune

documentația pentru certificare în termen de 7 zile

calendaristice după desfășurarea ultimului joc de baraj pentru

promovarea în Liga 3.

▪ Luând în considerare Procedurile de lucru în vederea protejării membrilor afiliați și a angajaților FRF, cluburile

solicitante vor transmite documentele anterior menționate prin poștă sau curier. Pentru evitarea oricărui dubiu vor fi 

considerate ca fiind depuse în termen toate documentele care au fost predate curierului sau oficiului poștal al 

expeditorului cel târziu la data de 19 iunie 2020.

https://www.frf.ro/featured/proceduri-de-lucru-in-vederea-protejarii-membrilor-afiliati-si-a-angajatilor-frf-in-fata-riscului-de-infectare-cu-virusul-sars-cov-2/


Obiectivele FRF în luarea deciziilor:

✓ Siguranța și sănătatea suporterilor, a jucătorilor, a staff-ului și

a tuturor persoanelor angrenate în organizarea unei competiții

sportive;

✓ Sustenabilitatea financiară a cluburilor;

✓ Producerea celui mai mic nivel de nedreptate pentru toate

cluburile participante;

✓ Specificitatea fiecărui eșalon.



DOCUMENTE ELABORATE DE COMISIA MEDICALĂ A FRF

În toată această perioadă, Federația Română de Fotbal s-a aflat

într-un contact permanent cu autoritățile statului.

În urma consultărilor avute cu reprezentanții Ministerului

Sănătății, Ministerului Tineretului și Sportului, precum și ai

Institutului Național de Sănătate Publică, Comisia Medicală a

elaborat Protocolul pentru reluarea antrenamentelor și

Protocolul pentru reluarea competițiilor. Ambele documente

au stat la baza ordinelor emiste de cele două ministere.

Documentele cuprind măsurile ce trebuie luate de organizatori

pentru a minimiza riscul de infectare cu virusul SARS-Cov-19.

Obiectivul principal al celor două protocoale îl reprezintă

asigurarea sănătății tuturor persoanelor implicate în

evenimentele fotbalistice, antrenamente, cantonamente sau
meciuri de fotbal.

Dr. Ion Bogdan Codorean – președinte

Dr. Claudiu Stamatescu – vicepreședinte

Dr. Mihai Meiu – vicepreședinte

Dr. Liviu Chiriac

Dr. Sebastian Diaconescu

Dr. Șerban Damian

Dr. Olivia Timnea

Dr. Flavian Arămitu

Dr. Adrian Nica

COMPONENȚA COMISIEI MEDICALE A FRF



Pentru 15 iunie, când ne așteptăm la noi măsuri de relaxare, Federația Română de Fotbal și-a fixat alte

două obiective:

• Redeschiderea bazelor sportive și reluarea antrenamentelor colective pentru copii și juniori;

• Redeschiderea stadioanelor pentru public la o capacitate de 10%.

În demersul nostru, Comisia Medicală a elaborat deja cele două protocoale. Acestea se află în prezent pe

masa Ministerului Tineretului și Sportului pentru aprobare.

De asemenea, Federația Română de Fotbal a venit în sprijinul cluburilor și le-a pus la dispoziție alte trei

documente elaborate de Comisia Medicală a FRF:

• Recomandări nutriționale pentru reintegrarea la efort;

• Prevenirea accidentărilor în fotbal după o perioadă lungă de inactivitate;

• Recomandări psihologice privind perioada revenirii la activitatea sportivă obișnuită.



SCENARIU FINALIZARE SEZON 2019/2020, ÎNCEPERE SEZON 2020/2021

15 iunie
O nouă serie de relaxări

în ceea ce privește

măsurile luate de

autorități;

1 iulie

Reluarea competițiilor

la nivel județean;

27 iulie
Termen de finalizare a competițiilor

județene, comunicarea echipei

participante la barajul pentru Liga 3;

1 - 9 august
Disputarea celor 3 

meciuri din grupa de 

baraj;

12 august
Termen pentru echipele 

nou-promovate de depunere

a cererii de înscriere și 

afiliere;

16 august
Termen pentru echipele 

nou-promovate de depunere

a documentației de 

Certificare la Liga 3;

29 august
Data de începere a sezonului 2020/2021 la 

Liga 3

Cluburile de Liga 3 rămase în competiție vor fi nevoite să facă cererea de înscriere pâna la 15 iulie.

Cluburile de Liga 1, Liga 2 și Liga Elitelor își pot înscrie echipă în Liga 3 până la data de 12 august.

Cluburile de Liga 3 rămase în competiție, precum și cluburile din Liga 1, Liga 2 și Liga Elitelor, vor fi nevoite să facă 

cererea de înscriere pâna la 15 iulie.

Cluburile de Liga 4, care nu au reușit promovarea în urma barajului, se pot înscrie până la data de 12 august, urmând 

să intre pe o listă de așteptare pentru a ocupa locurile rămase vacante.



STRUCTURĂ SEZON COMPETIȚIONAL 2020/2021

➢ 90 de echipe la start

➢ 5 serii a câte 18 echipe

72 de echipe rămase din sezonul 2019/2020

3 echipe retrogradate din Liga 2

14 echipe promovate de la Liga 4

ultimele locuri vacante se vor ocupa printr-

o procedură stabilită de FRF, Asociațiile 

Județe de Fotbal urmând să aibă prioritate

Ca urmare a deciziilor luate în Comitetul Executiv în ceea ce privește finalizarea sezonului competițional la 

Liga 2 și Liga 3 avem mai multe locuri garantate pentru echipele din Liga 4.

În cazul în care vor rămâne locuri vacante după înscrierea echipelor de L1, L2 și Liga Elitelor, acestea vor fi 

completate cu formații din Liga 4, pe baza clasamentului din barajul de promovare la L3.



CUPA ROMÂNIEI

11 august 

Începerea competiției

Competiția va începe cu aproape două săptămâni mai târziu

decât în 2019, ceea ce înseamnă că vom programa 3 faze de

Cupa României înainte de începerea noului sezon la Liga 3,

adică până la data de 29 august.






