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REGULAMENT CUPA ROMÂNIEI  

– faza județeană – 

 

Art. 1. „CUPA ROMÂNIEI” – faza județeană este organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Dâmbovița. La această competiţie pot lua parte exclusiv echipele de seniori aparţinând cluburilor 
şi asociaţiilor sportive afiliate la AJF Dâmbovița, indiferent de eșalon. 
 
Art. 2. „CUPA ROMÂNIEI” este dotată cu un  trofeu pe care echipa câştigătoare a fazei judeţene 
îl primeşte, după disputarea finalei. 
 
Art. 3. Având în vedere contextul, sistemul competițional va fi adoptat de către Comitetul 
Executiv al AJF Dâmbovița, după încheierea perioadei de înscriere, în funcție de numărul și 
categoria echipelor înscrise în competiție. Jocurile se vor desfășura în sistem eliminatoriu, într-o 
singură manşă, echipele de categorie inferioară fiind organizatoarele jocurilor.  
Competiția se va desfășura numai dacă se vor înscrie minimum 8 (opt) echipe. 
 
Art. 4. Pentru jocurile din semifinale echipele calificate vor fi repartizate într-o singură urnă. 
Primele echipe extrase pentru fiecare joc vor fi organizatoare.  Câştigătoarea primei semifinale 
va figura ca echipă gazdă în finală. Toate jocurile se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură 
manşă, pe teren neutru. 
 
Art. 5. Echipele înscrise vor trebui să aibă o baza sportivă (proprie sau închiriată) care să poată 
respecta prevederile Ordinului Comun MTS/MS nr. 197/462/2021 – Anexa 1 “Regulament 
privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive”, precum și ale 
Protocolului medical de reluare a competițiilor de fotbal amator emis de FRF, ambele 
documente fiind parte integrantă din prezentul regulament. 
 
Art. 6. Calendarul desfășurării este următorul: 
a) Înscrierile se pot face până la data de vineri 07.05.2021, ora 18.00, fie la sediul AJF 

Dâmbovița, fie pe email la adresa ajfdambovita@yahoo.com  
b) Cluburile/asociațiile vor depune: 

• cerere de înscriere (anexa 1),  

• declarație pe propria răspundere (anexa 2), 

• copie după Certificatul de Identitate Sportivă. 
c) 10.05.2021 aprobarea în Comitetul Executiv/de Urgență a sistemului de desfășurare; 
d) 11.05.2021 tragerea la sorți; 
e) 16.05.2021, ora 11.00 jocurile din prima fază a competiției. 
f) În situația în care până la data stabilită nu vor fi trimise toate docuemntele specificate la litera  

b) de mai sus, cluburile/asociațiile respective nu vor fi înscrise în competiție. 
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Art. 7. AJF Dâmbovița NU percepe taxă de înscriere pentru această competiție. 
 
Art. 8. Echipele înscrise vor putea efectua transferuri în intervalul luni 10 – vineri 14 / 05 / 2021, 
ora 16.00. 
 
Art. 9. Finala CUPEI ROMÂNIEI faza judeţeană se va disputa pe un teren stabilit de către 
Comitetul Executiv al  Asociaţiei Judeţene de Fotbal Dâmbovița. 
 
Art. 10. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dâmbovița va comunica la data stabilită de FRF, echipa 
care a obţinut dreptul de a participa la faza naţională a „CUPEI ROMÂNIEI”. 
 
Art. 11. Se vor aplica următoarele reguli: 

a) în situaţia în care după consumarea celor 90 de minute regulamentare, rezultatul este 
egal, jocul se va prelungi cu 2 reprize a 15 minute fiecare, fără pauză între ele (doar 
pentru schimbarea terenului), cu o pauză de 5 minute între sfârşitul jocului şi prima repriză 
a prelungirilor; 

b) dacă egalitatea se menține și după reprizele de prelungiri, echipa învingătoare va fi 
stabilită în urma executării loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă, potrivit 
procedurilor de determinare a câştigătorului jocului, stabilite de IFAB prin „Legile Jocului”. 

c) pe toată durata jocului echipele vor putea efectua un număr maxim de 5 (cinci) 
schimbări de jucători. 

d) echipa organizatoare va fi obligată să pună la dispoziție minim 3 (trei) mingii de joc; 
e) toate cluburile organizatoare, au obligaţia de a asigura pe întreaga desfăşurare a jocului, 

asistenţa medicală în conformitate cu prevederile art. 54 din ROAF. 
f) organizatorii trebuie să asigure toate condiţiile prevăzute de ROAF pentru organizarea 

unui joc oficial; 
g) nu este obligatorie folosirea jucătorilor juniorI, a jucătorilor U19 , sau a jucătorilor U21; 

 
Art. 12. În cazul jocurilor desfăşurate într-o singură manşă, pe terenul uneia dintre echipe, 
cheltuielile sunt suportate de clubul organizator. 
 
Art. 13. Cheltuielile pentru jocurile disputate pe teren neutru, se suportă de fiecare echipă în mod 
egal. 
 
Art. 14. Echipele programate în „CUPA ROMÂNIEI” nu pot renunţa la jocuri în zilele în care au 
fost programate sub sancţiunea eliminării lor din campionatul în care participă. 
 
Art. 15. Echipele care nu se prezintă la jocuri sau care nu prezintă carnetele de legitimare ale 
jucătorilor și/sau dovada testelor rapide sau RT/PCR, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, sau 
echipele care tratează cu dezinteres această competiţie (participă cu echipa de juniori sau cu o 
echipă vădit inferioară valorii reale) vor fi sancţionate potrivit prevederilor regulamentare. 
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Art. 16. Cluburile şi asociaţiile sportive deţinătoare de terenuri sunt obligate să le pună la 
dispoziţie pentru jocurile programate de comisiile competente şi să colaboreze cu acestea pentru 
buna organizare a jocurilor. În cazul în care nu se va respecta această prevedere, cluburile 
(asociaţiile) respective vor fi sancţionate conform prevederilor regulamentare. 
 
Art. 17. Data şi locul de disputare a jocului vor fi stabilite de Comitetul Executiv al AJF. 
 
Art. 18. Toate drepturile legate de organizarea Cupei României – faza județeană, inclusive cele 
de imagine și TV, aparțin AJF Dâmbovița. 
 
Art. 19. Prezentul regulament se completează în mod corespunzător cu dispoziţiile 
Regulamentului de Organizare a Activităţii Fotbalistice, Regulamentului Disciplinar, 
Regulamentului privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, Legilor Jocului pentru fotbal 
în 11 şi a altor norme specifice activităţii competiţionale, după caz. 
 
Art. 20. În cazul în care există orice omisiuni în acest regulament, organismele jurisdicționale 
competente pentru soluționarea litigiilor vor lua hotărârea în concordanță cu prevederile 
regulamentelor AJF Dâmbovița. 
 
Art. 21. Prezentul regulament poate fi modificat de decizii / hotărâri adoptate ulterior de Federația 
Română de Fotbal. 

 

 

Regulament aprobat în ședinta Comitetului de Urgență al AJF Dâmbovița din 
data de 27.04.2021. 
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Prin completarea prezentului formular, declar că am luat la cunoștință că informațiile vor fi prelucrate conform 
Regulamentului European nr. 679.2016 privind protecția datelor cu caracter personal. 

                                                                            ANEXA 1 

 

FORMULAR ÎNSCRIERE ÎN COMPETIȚIA “CUPA ROMÂNIEI” 

Sezonul 2021 

 

Clubul / Asociația  ………….……………………………………………………………………………… 

 

Având în structura de conducere următoarele persoane: 
 

1. ……………………………………………..(funcția)……………..……………(tel)……………….……….. 

2. ……………………………………………..(funcția)……………………………(tel)……………….…..….. 

3. ……………………………………………..(funcția)……………….……………(tel)……………….…….. 

 

• Vă rugăm să aprobați cererea de înscriere la competiția Cupa României, pentru echipa 

noastră de seniori. 

• Menționăm că vom disputa jocurile oficiale de acasă pe terenul 

……………………………….., din localitatea …………………………………………………………. ,  

având în acest sens acordul deținătorului bazei sportive a cărei copie o anexăm prezentei. 

 

       E-mail: ……………………………………………..                          Semnătură președinte, 
 

                                          obligatoriu                     

 

                                                                                                                             L.S. 
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                                                        ANEXA 2 

                   DECLARAȚIE 
pe proprie răspundere privind asumarea obligaţiilor  

 
Prin prezenta, structura sportivă ..................................................................................................... 

Reprezentată legal de …………………………………………………………. confirmă următoarele:  

a. Ne angajăm să respectăm Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, UEFA, 
FRF şi AJF Dâmbovița și ne angajăm să asigurăm respectarea acestora de către proprii 
membri, oficiali şi jucători;  

b. Ne angajăm să respectăm Legile Jocului în vigoare, elaborate de IFAB;  
c. Recunoaştem autoritatea comisiilor jurisdicţionale din cadrul FIFA, UEFA, FRF şi AJF 

Dâmbovița astfel cum acesta este definită în statutele acestora,precum şi jurisdicţia 
Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definită în statutele FIFA, 
UEFA, FRF şi AJF Dâmbovița;  

d. Clubul / Asociația este înregistrată în judeţul Dâmbovița, 
e. Clubul / Asociația se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu în judeţeul 

Dâmbovița;  
f. Garantăm că putem lua decizii independent de orice entitate externă;  
g. Ne angajăm să înaintezăm o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să 

încheie contracte producând efecte juridice faţă de terţi;  
h. Declarăm că ne asumam obligația de a înainta, în ultima instanța, orice litigiu cu caracter 

județean apărut ca urmare sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a 
regulamentelor AJF Dâmbovița, Comisiei de Recurs a FRF, pentru solutionarea de 
maniera irevocabila a litigiului, fara a recurge la instanțele judecătorești, excepție făcând 
cazul în care legislația română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest 
lucru. 

i. Declarăm să respectăm orice alte îndatoriri care ne revin în conformitate cu dispozițiile 
statutului si regulamentelor emise de AJF Dâmbovița, FRF, UEFA și/sau FIFA. 

j. Am luat la cunoștință că datele jucătorilor, antrenorilor și a tuturor membrilor clubului 
nostru, vor fi prelucrate conform Regulamentului European nr. 679.2016 privind protecția 
datelor cu caracter personal. 

k. Cunoaștem și vom respecta prevederile Ordinului Comun MTS/MS nr. 197/462/2021 – 
Anexa 1 “Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele 
sportive”, precum și ale Protocolului medical de reluare a competițiilor de fotbal 
amator emis de FRF și Sancțiunile pentru încălcarea protocolului medical privind 
reluarea competițiilor de fotbal în sezonul 2020/2021 – adoptate de C.Ex. AJF 
Dâmbovița în 13.04.2021. 

                                                                                                              Preşedinte, 

                                 Data,                                                   (nume, prenume, semnătura și șampila) 

 



ANEXA Nr. 1

R E G U L A M E N T

privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive
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A. Considerații generale

1. Bazele sportive

Baza sportivă reprezintă o amenajare specifică ce cuprinde

construcții și instalații destinate activității de educație fizică și

sport.

2. Descrierea simptomelor și măsurilor generale privind

COVID-19

Toți membrii personalului bazelor sportive, precum și

utilizatorii acestora trebuie să fie întotdeauna informați și atenți

în ceea ce privește apariția simptomelor COVID-19. Informațiile

generale despre COVID-19 și simptomele acestei boli pot fi

găsite pe site-ul autorităților de sănătate publică (Ministerul

Sănătății, Institutul Național de Sănătate Publică).

a) Următoarele semne și simptome sunt cele mai comune:

— tuse;

— febră;

— scurtarea respirației;

— debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei.

b) Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot

include cefalee, frisoane, mialgii, astenie, vărsături și/sau diaree.

c) Măsuri generale de prevenție pentru a limita răspândirea

COVID-19:

— spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun timp de

20 de secunde sau folosirea unui dezinfectant pentru mâini

avizat/autorizat;

— acoperirea gurii și nasului în caz de tuse sau strănut cu

plica cotului sau cu o batistă de hârtie și aruncarea imediată a

batistei urmată de igienizarea mâinilor;

— evitarea atingerii feței, ochilor, gurii, nasului cu mâinile

neigienizate;

— folosirea pentru dezinfecție doar a produselor biocide

avizate/autorizate;

— curățarea și dezinfectarea riguroasă a tuturor materialelor

și echipamentelor sportive după fiecare utilizare;

— dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini în

toate locațiile unde se organizează activități sportive;

— aerisirea spațiilor închise timp de minimum 10 minute la

fiecare oră;

— purtarea măștii, cu excepția momentelor când sportivii

desfășoară antrenamente în aer liber.

d) Este obligatorie purtarea măștii, cu excepția momentelor

când sportivii desfășoară antrenamente, conform metodologiei

descrise în Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării

măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea

obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul

SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările ulterioare:

— măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu

curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau

cu apă și săpun;

— înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu

soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun). Masca trebuie

să acopere atât gura, cât și nasul;

— masca trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori

masca s-a umezit sau s-a deteriorat;

— masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii

măștii, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool

sau cu apă și săpun);

— după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de

gunoi, preferabil cu capac, urmată de igienizarea mâinilor.

— nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;

— în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii

este recomandată în orice circumstanță (de exemplu, în spațiile

deschise, la domiciliu).

B. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească bazele

sportive

1. Bazele trebuie să fie împrejmuite.

2. Fiecare punct de acces trebuie să fie păzit.

3. Trebuie să se facă triajul observațional al participanților la

activitatea sportivă și măsurarea temperaturii corporale la

intrarea în baza sportivă; în cazul în care o persoană manifestă

simptomele de COVID-19, nu i se va permite accesul în baza

sportivă și i se va recomanda să contacteze medicul de familie.

În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3°C, se repetă

termometrizarea după 5 minute de repaus. Dacă temperatura

ridicată se menține, persoanei în cauză i se va recomanda să

contacteze medicul de familie sau autoritățile sanitare.

4. La accesul în bază, persoanele trebuie să fie înregistrate

într-un tabel nominal, pentru a facilita ancheta epidemiologică,

în cazul descoperirii unui caz de infectare cu SARS-CoV-2.

5. Accesul este permis numai în funcție de capacitatea bazei,

pentru a evita aglomerația; numărul maxim de utilizatori se va

calcula în funcție de suprafața totală a spațiilor dedicate

pregătirii fizice și sportive, astfel încât fiecărei persoane să îi

revină un spațiu de cel puțin 7 mp.

6. Accesul trebuie să se facă pe bază de programări

prealabile, calculate în așa fel încât să se permită suficient timp

între utilizatori pentru dezinfectarea spațiului.

7. Accesul spectatorilor în bazele sportive nu este permis.

Prin excepție, minorii pot avea ca însoțitor o singură persoană

adultă, care să îi conducă la spațiul de antrenament.

8. Accesul la vestiare se face cu respectarea distanței de

siguranță.

9. În grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare

a mâinilor (apă, săpun) și dezinfectant pentru mâini

avizat/autorizat.

10. Este permisă funcționarea automatelor de distribuire a

alimentelor, a băuturilor răcoritoare și a cafelei, iar

administratorul bazei sportive are obligația de a asigura

dezinfectarea acestora în mod regulat, cu produse biocide

avizate/autorizate.

11. Consumul alimentelor se face doar în spații deschise, cu

respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului

SARS-CoV-2 în unitățile de alimentație publică, stabilite de

Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară

și pentru Siguranța Alimentelor.

12. Elementele folosite de mai multe persoane (de exemplu,

mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) trebuie să

fie dezinfectate periodic cu produse biocide avizate/autorizate

în acest scop.

13. Pentru spațiile de antrenament trebuie să existe

substanțe dezinfectante pentru dezinfectarea mâinilor,

materialelor și a echipamentului sportiv.

14. Vestiarele trebuie să fie prevăzute cu materiale de

curățenie și igienizare a mâinilor (apă, săpun, produse biocide

avizate/autorizate) și vor fi curățate și dezinfectate înainte și

după fiecare utilizare.

15. Dacă o bază sportivă nu poate îndeplini cumulativ

condițiile de mai sus, aceasta rămâne închisă.

C. Condiții care trebuie îndeplinite de utilizatorii bazelor

sportive

1. Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură

de autoevaluare. Persoanele care prezintă unul sau mai multe

dintre simptomele prezentate mai sus sau l-au prezentat în

ultimele 14 zile trebuie să anunțe direcția de sănătate publică

județeană sau a municipiului București și medicul de familie și să

nu părăsească locuința până la stabilirea unui diagnostic.

Ciprian Prisacaru
Evidenţiere

Ciprian Prisacaru
Evidenţiere

Ciprian Prisacaru
Evidenţiere



2. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a

antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile

de protecție dispuse de autorități.

3. Măsuri de natură organizatorică:

— administratorul bazei sportive unde au loc activitățile

sportive elaborează proceduri proprii prin care să asigure

respectarea normelor de desfășurare a activității și împarte

sarcinile de lucru pentru personalul angajat;

— se vor instala panouri informative cu regulile și indicațiile

guvernamentale privind măsurile pentru combaterea răspândirii

infecției cu COVID-19;

— se vor nominaliza, prin proceduri proprii, persoanele

responsabile pentru respectarea numărului maxim de persoane

admis în fiecare tip de încăpere. Aceste persoane pot fi salariați

ai bazei sportive sau reprezentanți ai cluburilor utilizatoare;

— pentru protecția angajaților implicați în organizarea și

desfășurarea activităților, precum și a personalului care

administrează baza sportivă se vor elabora planuri de sănătate

și securitate în muncă, în conformitate cu Ordinul ministrului

muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății

nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea

contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru

asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de

securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

— personalul de curățenie va desfășura activitățile de

curățenie și dezinfecție conform orarului stabilit și va purta

echipament adecvat de protecție împotriva infectării cu virusul

SARS-CoV-2 (mască, mănuși);

— dispenserele cu produsele biocide avizate/autorizate

pentru dezinfecția mâinilor și covorașele cu dezinfectant trebuie

să fie amplasate la intrare și în alte zone accesibile;

— trebuie să se asigure un număr adecvat de coșuri de

gunoi închise cu capac acționat cu pedală, pentru colectarea

selectivă a deșeurilor, care să fie disponibile în fiecare zonă a

bazei.

D. Proceduri în cazul apariției unei suspiciuni de

infectare cu SARS-CoV-2

Procedura de gestionare a cazurilor în care apare o

suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin

legislația în vigoare.

Se va amenaja în toate bazele sportive un spațiu de izolare

pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19.

Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte

sau spații definite; utilitatea este aceea de a izola de celelalte

persoane prezente în baza sportivă orice persoană care prezintă

simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie

la o persoană care participă la activitatea sportivă în cadrul unei

baze se recomandă:

a) izolarea imediată și contactarea medicului de familie sau

a autorităților sanitare;

b) aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta

s-a aflat;

c) echipamentul de protecție al personalului de curățenie se

colectează imediat după terminare în saci impermeabili,

individuali. Încăperea în care a staționat persoana respectivă se

aerisește, iar suprafețele se dezinfectează conform procedurii

INSP în vigoare;

d) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp

îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore.
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ANEXA Nr. 2

R E G U L A M E N T

privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber

A. Considerații generale

1. Măsurile prevăzute mai jos descriu cadrul în care sportivii

de performanță și amatorii pot practica activitatea sportivă în aer

liber la nivel de pregătire și de competiție, în cazul sporturilor

individuale.

Regulile generale de protecție sanitară împotriva răspândirii

SARS-CoV-2, regulile privind purtarea corectă a măștii, precum

și regulile privind accesul în bazele sportive sunt stabilite în

anexa nr. 1 la ordin.

Este permisă practicarea tuturor sporturilor individuale în aer

liber, cu asigurarea măsurilor de protecție sanitară a sportivilor.

De asemenea, este permisă pentru practicanții tuturor sporturilor

pregătirea fizică generală în aer liber (stretching, elemente din

școala alergării, exerciții de echilibru și orientare spațială din

gimnastică, exerciții cu propria greutate, exerciții de tehnică și

tactică individuală prin reprezentare mentală a adversarului sau

a unei situații specifice de luptă/joc, execuția tehnică/tactică de

tip box cu umbra, exersarea fără minge a tehnicilor de joc etc.).

Numărul maxim al persoanelor care pot participa împreună la o

activitate sportivă este stabilit prin legislația în vigoare.

2. Activitățile sportive vor fi organizate în conformitate cu

normele și regulamentele specifice ramurii de sport, adaptate de

structurile sportive la situația creată de epidemia de COVID-19, cu

condiția ca acestea să nu vină în contradicție cu normele legale

în vigoare.

B. Reguli pentru desfășurarea activității de pregătire în

cazul sporturilor individuale în aer liber

1. Măsuri care precedă antrenamentului

— Orice antrenament trebuie să fie precedat de o procedură

de autoevaluare. Simptomele comune ale îmbolnăvirii de

COVID-19 sunt descrise în anexa nr. 1 la ordin. Persoanele care

prezintă unul sau mai multe dintre aceste simptome sau l-au

prezentat în ultimele două săptămâni trebuie să urmeze

procedurile descrise de autoritățile sanitare și să nu părăsească

locuința pentru a se antrena.

— Deplasarea către și de la locul de desfășurare a

antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile

de protecție dispuse de autorități.

2. Condiții de antrenament

— Pe tot parcursul antrenamentului trebuie să fie păstrată o

distanță de siguranță de minimum 1 m față de celelalte persoane

care ar putea să fie prezente.

— În cazul sportivilor de performanță, care sunt asistați de

antrenor și alți specialiști, distanța de siguranță trebuie păstrată

inclusiv în timpul ședințelor tehnice. În cazul în care medicul

sportiv este prezent, el trebuie să poarte echipamentul de

protecție pe tot parcursul interacțiunii directe cu sportivul.

— Este interzisă eliminarea salivei în spațiul de antrenament,

dat fiind că particulele de salivă sunt mediul cel mai propice

pentru răspândirea SARS-CoV-2.

— Materialele și echipamentele sportive (de exemplu:

bicicleta, racheta de tenis, arcul etc.) trebuie să fie folosite

exclusiv de o singură persoană sau să fie dezinfectate complet,

înainte de a trece de la un sportiv la altul, cu produse biocide

avizate/autorizate.

3. Condiții după antrenament

— Materialele sportive trebuie să fie dezinfectate cu atenție,

după fiecare folosire, cu produse biocide avizate/autorizate.

— Echipamentul folosit în timpul antrenamentului, după

utilizare, trebuie colectat direct într-o pungă de plastic închisă

ermetic, urmând ca după aceea să fie spălat/curățat la o

temperatură adecvată.
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Setul de măsuri prevăzute în prezentul regulament are ca scop reducerea la maximum a riscului de apariție a unui
focar de COVID-19 în rândul echipelor de fotbal care vor participa la competiție. Cu toate acestea, riscul nu poate fi
niciodată eliminat cu totul. Ca atare, se impune vigilență permanentă și un grad ridicat de conformare voluntară din
partea tuturor celor implicați, de la jucători și staff tehnic la personalul auxiliar.

Simptomatologia COVID-19: 
 Cele mai comune sunt: tuse, febră, scurtarea respirației, debut brusc al anosmiei (lipsa mirosului), 

ageuziei/disgeuziei (lipsa/modificare gustului)
 Simptome și semne adiționale mai puțin specifice: cefalee, frisoane, dureri musculare (altele decât cele datorate 

efortului), astenie, vărsături, diaree.

Acest document a fost elaborat de Comisia Medicală a Federației Române de Fotbal și are la bază Ordinul
comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății nr. 197/462/2021 din data de 6 aprilie
2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 358 / 8 aprilie 2021.



Înainte de începerea competiției, echipele vor trimite la AJF/AMFB un tabel cu componenții clubului care au fost
testați RT-PCR sau prin test antigen rapid pentru COVID-19. Acesta trebuie să conțină numele, prenumele,
funcția, data recoltării testului, tipul de test efectuat și rezultatul. De asemenea, trebuie trimis și un document cu
buletinele de analiză scanate, precum și deciziile DSP în urma eventualelor anchete epidemiologice. Acest model
de informare se va menține pe toată durata competiției.

Testele pentru depistarea infecției cu virusul Sars-CoV-2, RT-PCR sau antigene rapide, prevăzute în acest
protocol sunt considerate valabile numai dacă sunt făcute în unități avizate de Ministerul Sănătății și efectuate în
conformitate cu metodele aprobate de Ministerul Sănătății.

Testarea jucătorilor, a staff-ului tehnic, staff-ului medical, și a personalului de suport implicat în activitatea
echipei (prezent în cantonament și la meciuri) se va face după cum urmează:

 T1 – cu 2 zile înainte de primul meci
 T2,3,4...din 14 în 14 zile dacă se folosește metoda RT-PCR / T2,3,4...din 7 în 7 zile, dacă se folosesc alte

metode de testare aprobate de autoritățile sanitare responsabile, teste antigene rapide.
 Orice club care nu îndeplinește cerința testării va fi considerat ca neprezentat la meci.



Testarea arbitrilor se face după cum urmează:

 T0 – cu 2 zile înainte de vizita medicală obligatorie
 T1,T2,3,4...din 14 în 14 zile, dacă se folosește metoda RT-PCR / T1,T2,3,4...din 7 în 7 zile dacă se folosesc alte

metode de testare aprobate de autoritățile sanitare responsabile, teste antigene rapide.
 Dacă vreunul din arbitri dezvoltă simptome COVID-19 se izolează și se testează RT-PCR/test antigen rapid;
 Se vor testa toți arbitrii ce pot fi delegați în intervalul cuprins între două testări;
 În cazul unui test pozitiv pentru un arbitru, brigada din care a făcut parte se oprește de la delegări, iar ceilalți colegi ai

arbitrului găsit pozitiv sunt retestați RT-PCR/test antigen rapid la 7 zile de la posibilul contact cu acesta. În situația în
care un arbitru este considerat contact direct, acesta va urma normele sanitare în vigoare/ impuse de DSP.

Testarea delegatului de joc se va face cu două zile înainte de cea a jocului, dar nu mai mult de o dată în interval de 7
zile calendaristice.

Persoanele pozitive SARS-CoV-2 nu mai trebuie retestate timp de 90 zile de la vindecare, cu excepţia celor care
dezvoltă simptomatologie clar sugestivă. Dacă retestarea totuşi se petrece, un rezultat pozitiv în perioada de 90 de
zile de la vindecare nu poate fi considerat o nouă infecție, cu excepţia persoanelor care dezvoltă simptomatologie clar
sugestivă. În cazul persoanelor pozitive, pentru a-și putea relua activitatea, se vor trimite către AJF/AMFB adeverințe
cu mențiunea “vindecat începând cu data de...”, sau teste RT-PCR negative după 14 zile de la primul test pozitiv.



PERSONAL IMPLICAT ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA JOCULUI

ZONA 1  
Incinta stadionului

Jucători titulari 22
Jucători de rezervă 14
Staff pe raportul de joc 8
Arbitri 4
Asistență medicală 5
Brancardieri 2
Oameni de mingi 4
Stewarzi 3
Fotoreporter 1
Personal curățenie 1

TOTAL: 64

ZONA 2
Tribuna stadionului

Stewarzi / Jandarmi / Poliție 3
Serviciul medical 1
Ofițeri doping 1
Personal TV 3
Reprezentanți FRF/AJF 2
Delegație oaspeti 2
Delegație gazde 4
Masa presei 3
Videoanalist / Cameraman 1
Delegat de joc 1
Observator arbitri 1
ISU 1
Personal întreținere nocturnă 1

TOTAL: 24

ZONA 3
Vecinătatea stadionului

Jandarmi 10
TOTAL: 10



ZONA 1: Zona interioară a stadionului. 
Aceasta cuprinde următoarele sectoare: 
 Terenul de joc
Marginea terenului de joc, între linia de margine/poartă și tribune, inclusiv suprafața tehnică
 Tunelul de acces
 Zona vestiarelor jucătorilor/arbitrilor, camera delegaților de joc, cabinet testare anti-doping

ZONA 2: Zona tribunelor. 
Aceasta cuprinde sectoarele de tribune, scările de acces, inclusiv spațiile administrative pentru: 
 Transmisiunea TV a jocului
 Zonele specifice media 
 Camerele/punctul de comandă și control

ZONA 3: Zona exterioară. 
Aceasta include: 
 Locul de parcare pentru mașini, autocare
 Zona imediat exterioară a stadionului



Urmare a restricțiilor impuse pentru evitarea răspândirii virusului
COVID-19 pe teritoriul țării noastre se impun a fi avute în vedere
următoarele reguli/măsuri/recomandări în desfășurarea jocurilor de
fotbal:

 Înainte ca delegațiile echipelor să ajungă la stadion va fi
făcută dezinfectarea încăperilor și spațiilor comune. De
asemenea se va asigura, de către organizator, ventilarea zonelor
închise, fără recircularea aerului.

 Vor fi instalate aparate cu soluție dezinfectantă pentru mâini în
autocarele echipelor, vestiare și pe tunelul de acces către terenul
de joc.

 În zona vestiarelor va fi desemnată o persoană care se va ocupa
de dezinfectarea spațiilor comune atinse cu mâinile. Aceasta va
purta în permanență masca de protecție și mănuși și va păstra
distanța recomandată față de jucătorii echipelor, staff și brigada
de arbitri.



 Persoanele implicate în organizarea meciului la stadion (inclusiv presa) vor trece
prin filtru epidemiologic (chestionar, termometrizare) înainte de a pătrunde pe
stadion. Sunt exceptate delegațiile celor două echipe (jucători, staff tehnic).

 Acest filtru va fi realizat de echipajul medical prezent la stadion pentru acordarea
asistenței medicale de urgență. Persoanele care nu întrunesc criteriile triajului
epidemiologic nu au acces pe stadion.

 Triajul se aplică Zonelor 1 și 2. Persoanele din Zona 3 vor respecta
recomandările generale de prevenție aplicabile la nivel național (distanțare
socială, igiena mâinilor, igiena respiratorie).

 Este interzisă permiterea accesului în incinta stadionului a persoanelor care în
urma efectuării triajului epidemiologic sunt depistate cu o temperatura de peste
37,3 C.

 Persoanele aflate în zona de risc (65+ sau persoane cu afecțiuni/patologii pre-
existente) vor trebui menajate și pe cât posibil neimplicate în organizarea
meciului.



 Intrarea în zona vestiarelor nu va fi permisă decât pentru cei ce
dețin documente de acces (badge-uri) eliberate de clubul
organizator sau care sunt trecuți în tabele completate de fiecare
club în parte și predate delegatului de joc cu 60 minute înainte de
începerea acestuia. Nicio persoană din afara listei (anexei) nu va
avea acces la stadion. În caz de necesitate dovedită și
indispensabilă, aceasta poate pătrunde în incinta stadionului printr-
o zonă de filtrare, cu măsurarea temperaturii corpului, purtând
mască și mănuși, păstrând distanța socială și pentru un timp limitat.

 Echipele vor ajunge la stadion la ore diferite astfel: echipa gazda cu
75 de minute inaintea inceperii jocului iar echipa oaspete cu 90 de
minute inaintea orei de start a jocului.

 Arbitrii vor călători separat la meci, se vor schimba pe rând în
vestiar (atât înaintea meciului, cât și după terminarea acestuia), și
vor evita să stea în spații închise mai mult decât este necesar (de
ex. în vestiar).



 Șoferii celor două autocare nu vor coborî din mașină decât dacă este
necesar să ajute la descărcarea bagajelor și vor rămâne la autocar pe
toată durata jocului împreună cu magazinerul echipei.

 Brigada de arbitri va ajunge la stadion cu 100 minute înaintea începerii
jocului, iar observatorul de arbitri și delegatul de joc vor ajunge la stadion
cu două ore înainte de fluierul de start.

 La intrarea în clădirea vestiarelor atât componenții celor două delegații, cât
și brigada de arbitri sau delegatul, își vor dezinfecta mâinile cu soluții
speciale puse la dispoziție de clubul organizator.

 În timpul în care delegațiile echipelor sau arbitrii vin la stadion sau sunt în
zona vestiarelor, personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie al
stadionului trebuie să evite activitățile neesențiale în aceste zone și să
intervină numai în cazuri excepționale.

 Personalul auxiliar/de întreținere/de curățenie va purta obligatoriu masca
de protecție și mănuși.



 Magazinerul/responsabilul cu echipamentul nu are voie în incinta
stadionului (el va sta în autocar pe durata jocului) decât la sfârșitul
jocului, și doar după ce jucătorii propriei echipe au părăsit vestiarul,
pentru a strânge echipamentul purtat/murdar. Prin urmare, jucătorii vor
veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți,
acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei la
baza de cantonament/hotel, fiecărui jucător în parte, înainte de plecarea
spre stadion sau la ultimul antrenament al echipei din zilele
premergătoare jocului. Magazinerii trebuie să păstreze materialele
curate și murdare în spații separate. Tuturor membrilor echipelor și
oricărei alte persoane li se interzice intrarea în spațiile destinate
magazinerilor. Distribuirea materialului curat și retragerea materialului
murdar va avea loc într-un mod absolut distinct, cu căi separate spațial.
Magazinerii trebuie să poarte mereu mănuși și măști. În faza
murdar/curat, măștile și mănușile vor fi înlocuite, potrivit procedurilor.

 În vestiar, la ajungerea la stadion, vor intra doar jucătorii titulari. Jucătorii
de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de
rezerve unde vor sta până la ieșirea jucătorilor titulari la încălzire (după
aceea vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).



 Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la
„încălzire” și se recomandă ieșirea acestora la o diferență de
câteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren
la sfârșitul „încălzirii” sau la finalul jocului.

 Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru
încălzirea jucătorilor va fi facută astfel încât să susțină
distanța de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea,
mingile folosite atât la “încălzire”, cât și la joc, vor fi
dezinfectate.

 Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar
decât dacă acestea sunt strict necesare. De preferat ca
ședințele tehnico-tactice să se desfașoare înaintea sosirii la
stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde
se poate păstra distanța de 2 metri intre participanți.

 Arbitrii și jucătorii vor păstra distanța regulamentară pe
perioada când jocul este întrerupt.



 Ședința tehnică de organizare, prevăzută în regulament, nu va avea loc iar delegatul de joc va discuta individual
cu responsabilii pe fiecare segment în parte pentru a stabili măsuri/obligații referitoare la organizarea în bune
condiții ale jocului. Delegatul de joc va purta pe întreagă durată a evenimentului mască de protecție și mănuși de
unică folosință și va respecta măsurile de prevenție impuse.

 Informațiile referitoare la echipamentul de joc (culoare) vor fi transmise pe email / fax către departamentul de
competiții al AJF cu minimum 24 ore înaintea disputării jocului, iar acesta va comunica arbitrilor (prin observatorul
de arbitri sau CJA) pentru a lua la cunoștință și a-și da acceptul. Chiar și în această situație, clubul oaspete este
obligat să aducă un al doilea rând de echipament la stadion, în conformitate cu dispozițiile ROAF.

 Se recomandă ca băuturile (energizante, hidratante etc) folosite de
jucători, staff, etc să fie puse în sticle personalizate.

 Se recomandă folosirea dușurilor, la sfârșitul jocurilor, în grupuri mici,
păstrându-se distanța de 2 metri între persoane.



 Indicațiile/cerințele oferite de arbitri, în mod normal, la ședinta tehnică (către reprezentanții celor două cluburi), vor
fi afișate pe siteul CJA / AJF de unde vor fi listate pe coală de hârtie A4 de clubul organizator și afișate la loc vizibil
în zona vestiarelor.

 Carnetele de legitimare/cardurile împreună cu raportul de joc completat vor fi predate de delegații celor două
echipe către delegatul de joc (în termenul stabilit de regulament), iar acesta le va preda arbitrilor pentru verificări
conform regulamentelor.

 Jucătorii nu vor mai da mâna cu adversarii și arbitrii ca parte a protocolului premergător startului partidelor.

 Jucătorii nu vor fi însoțiți de copii la ieșirea de la vestiare.

 Ieșirea de la vestiare a echipelor și brigăzii de arbitri, pentru începerea jocului, nu se va face în același timp și prin
urmare nu va avea loc salutul comun către public. Brigada de arbitri va ieși pe suprafața de joc cu 10 minute
înaintea începerii jocului, iar jucătorii titulari ai celor două echipe vor ieși astfel: echipa gazdă cu 8 minute înainte
de începere, echipa oaspete cu 6 minute înainte de fluierul de start. Controlul echipamentului de către arbitrii va fi
făcut pe suprafața de joc evitându-se astfel staționarea pe culoarul/tunelul de acces către terenul de joc (care nu
este recomandată).

 Jucătorilor le este recomandat să își dezinfecteze mâinile atât la intrarea pe teren cât și la ieșirea de pe acesta.



 Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică de cel puțin un metru
trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adaugarea lângă
banca tehnică, dacă este nevoie, a 6 scaune așezate la respectiva distanță.
Astfel, persoanele de pe banca tehnică vor putea lăsa un scaun liber între
ele.

 Staff-ul medical și brancardierii prezenți în incinta terenului de joc vor purta
echipamente de protecție pe toată durata evenimentului (măști, mănuși).

 La sfârșitul jocului delegatul de joc va preda delegaților echipelor
carnetele/cardurile de legitimare informându-i în același timp (pe modelul
UEFA) dacă au fost probleme pe care acesta sau arbitrii le vor consemna în
rapoartele lor. Delegații nu vor mai semna de luare la cunoștință rapoartele
de joc.

 În situația în care una dintre echipe doreste să formuleze o contestatie,
conform cu regulamentul, reprezentantul acesteia se va adresa delegatului
de joc în acest sens urmând ca acesta să-i pună raportul la dispoziție.

 Toate persoanele vor purta mască de protecție (exceptați sunt cei doi tehnicieni care dau indicații).



Procedura de gestionare a situațiilor în care apare o suspiciune de infectare cu SARS-CoV-2 este stabilită prin legislația
în vigoare.

 Se va amenaja în toate locațiile unde se desfășoară competiții sportive un spațiu de izolare pentru cel puțin o
persoană cu simptomatologie COVID-19. Spațiul trebuie să fie bine ventilat, să nu comunice cu alte incinte sau spații
definite; utilitatea este aceea de a izola de persoanele prezente la competiție orice persoană care prezintă simptome
până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

 În cazul în care se constată simptome de infecție respiratorie la o persoană care participă la meci, se recomandă:
o izolarea imediată și organizarea transportului individual al acesteia la domiciliu și contactarea medicului de

familie;
o aerisirea, curățenia și dezinfecția spațiilor în care aceasta s-a aflat;
o echipamentul de protecție al personalului de curățenie se colectează imediat după terminare în saci

impermeabili, individuali.
o încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de

ore.

 În cazul în care, în urma testărilor programate, se descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță Direcția
de Sănătate Publică județeană sau a Municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta.



 Durata de izolare a cazurilor confirmate va fi in conformitate cu legislatia in vigoare.

 Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei epidemiologice își
continuă activitatea sportivă.

 Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor urma prevederile legale în
vigoare.

Eventualele sancțiuni pentru nerespectarea acestui protocol la partidele organizate de AMFB/AJF vor fi
stabilite de AMFB/AJF.

În situația în care protocolul nu este respectat la meciurile de baraj pentru promovarea în Liga 3, sancțiunile
sunt cele stabilite de FRF în “Protocolul medical pentru desfășurarea competițiilor de fotbal profesionist”,
aprobat de Comitetul de Urgență al FRF pe 8 aprilie 2021, cu o reducere de 50%.

Nerespectarea calendarului de testare (neefectuarea testării), conform cerințelor Protocolului medical va duce
la neprogramarea echipei la joc cu aplicarea prevederilor art. 79 din Regulamentul Disciplinar.

“Principiile de desfășurare a competițiilor”, aprobate în ședința Comitetului Executiv al FRF din dat de 18
august 2020, se aplică tuturor competițiilor fotbalistice de pe teritoriul României, inclusiv celor de fotbal
amator.
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________________________________________________________ 

 

SANCȚIUNI PENTRU ÎNCĂLCAREA PROTOCOLULUI 
MEDICAL PRIVIND RELUAREA COMPETIȚIILOR DE 

FOTBAL ÎN SEZONUL 2020/2021 

A.J.F. DÂMBOVIȚA 

 

Încălcarea PROTOCOLULUI MEDICAL se sancționează cu penalitate sportivă, astfel: 

 

ABATERE SANCȚIUNE 

Lipsa comunicării către AJF, până la termenul indicat în 
protocol, a tabelului complet cu componenții clubului 
care au fost testați RT-PCR/test antigen rapid pentru 

Covid 19; 

 
2.000 LEI 

Refuzul nejustificat al jucătorilor și al membrilor staff-ului 
tehnic și suport, participanți direct sau indirect la un meci 

de fotbal de a se supune testării RT-PCR/test antigen 
rapid pentru COVID-19, conform procedurii stabilite în 

Protocol; 

 
2.000 LEI 

* cluburile răspund în 
solidar cu persoana 

fizică vinovată 
Nerespectarea obligației de izolare și de testare a 

persoanelor care prezintă simptome COVID 19; 
7.000 LEI 

Nerespectarea numărului maxim de persoane admise în 
fiecare dintre cele 3 zone ale arenei sportive cu ocazia 

desfășurării unui joc oficial; 

 
10.000 LEI 

Încălcarea obligației clubului organizator de a efectua 
triajul epidemiologic, prin intermediul echipajului medical 

de urgență, persoanelor care sunt implicate în 
organizarea unui joc; 

 
3.000 LEI 

Permiterea accesului în incinta stadionului a persoanelor 
care în urma efectuării triajului epidemiologic sunt 

depistate cu o temperatura de peste 37,3 C; 

 
5.000 LEI 

 
Nerespectarea obligației impuse jucătorilor și membrilor 

staff-ului de a folosi doar recipiente și obiecte 
personalizate (individualizate) netransmisibile; 

 
1.000 LEI 
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Nerespectarea prevederii privind interdicția de înlocuire a 
membrilor staff-ului pe durata perioadei competiționale, 

cu excepția cazurilor prevăzute de Protocol; 

 
500 LEI 

Permiterea accesului în arena sportivă a persoanelor 
implicate în organizarea unui meci de fotbal sau a acelora 

care au solicitat și obținut dreptul de acces în arena 
sportivă fără a fi supuse triajului epidemiologic; 

 
1.000 LEI 

Nerespectarea, de către clubul organizator, a prevederilor 
privind dezinfectarea încăperilor sau a spațiilor comune, 

precum și cele privind sigilarea după igienizarea acestora; 

 
2.500 LEI 

Nerespectarea, de către clubul organizator, a prevederilor 
privind efectuarea triajului epidemiologic de către 

personalul responsabil cu curățenia și dezinfectarea 
încăperilor și a spațiilor comune, precum și de către cel de 

întreținere a arenei sportive și a terenului de joc; 

 
2.000 LEI 

Lipsa dotării stadionului în zonele de acces (vestiare, 
tunelul de acces sau în alte încăperi folosite în comun), 
precum și în autocarele echipelor, cu recipiente sau cu 

aparate cu solutie dezinfectantă pentru mâini; 

 
1.000 LEI 

Lipsa unei persoane, desemnate de către clubul 
organizator pentru dezinfectarea spațiilor comune 
(inclusiv a suprafețelor atinse cu mâinile) din zona 

vestiarelor; 

 
700 LEI 

Nerespectarea obligației de dezinfectare a spațiilor 
comune; 

1.000 LEI 

Permiterea accesului în zona vestiarelor a unor persoane 
care nu se afla pe lista stabilită de clubul organizator sau 

care nu dețin documente de acces (ID-uri/legitimatii 
eliberate de clubul organizator); 

 
3.000 LEI 

Refuzul sau omisiunea clubului organizator de a elibera 
legitimații pentru acces în arena sportivă a persoanelor 

îndreptățite, conform Protocolului, aflate pe lista 
prezentată în acest sens de către clubul oaspete; 

 
1.200 LEI 

Încălcarea de către cluburi a dispozitiilor privind sosirea 
echipelor la stadion, echiparea jucătorilor în vestiare, 

ieșirea echipelor de la vestiare în momente diferite și/sau 
efectuarea programului de încălzire înainte de joc; 

 
2.000 LEI 

Nedezinfectarea mingilor folosite de jucători la încălzirea 
premergătoare jocului sau nedezinfectarea mingii de joc; 

500 LEI 

Nerespectarea distanței sociale dintre membrii staff-ului 
tehnic și suport, precum și dintre jucătorii care vor sta pe 
banca tehnică și/sau nepurtarea măștilor de protectie de 
către aceștia, cu excepția persoanei care acordă indicații 

tehnice; 

          
          1.500 LEI 
* cluburile răspund în 
solidar cu persoana 

fizică vinovată 
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Nerespectarea Protocolului privind organizarea ședinței 
tehnice înainte de joc; 

2.500 LEI 

Nerespectarea prevederilor privind furnizarea forului 
organizator a informațiilor privind echipamentul de joc 

înainte de disputarea acestuia; 

 
1.000 LEI 

Încălcarea obligației clubului de a purta echipamentul de 
joc comunicat înainte de reluarea competiției; 

1.500 LEI 

Lipsa desemnării de către clubul organizator a unui 
responsabil cu igiena; 

3.000 LEI 

 
Nerespectarea de către responsabilul cu igiena a sarcinilor 

prevăzute în Protocol; 

5.000 LEI 
* cluburile răspund în 
solidar cu persoana 

fizică vinovată 
Încălcarea dispozițiilor Protocolului cu privire la 

asigurarea măsurilor de siguranță; 
 

2.000 LEI 
Nerespectarea prevederilor privind interdicția serviciilor 

de catering la arena sportivă; 
 

3.000 LEI 
Nerespectarea obligației de a expune planul de igienă 

pentru reprezentanții mass-media în zonele relevante ale 
stadionului; 

 
500 LEI 

Nerespectarea obligației clubului organizator de 
organizare a mesei presei cu respectarea distanțierii 

sociale; 

 
500 LEI 

Lipsa în stadion a unui spațiu desemnat pentru izolare, 
ventilat și cu acces unic, care să poată permite izolarea a 
cel puțin o persoană, care prezintă simptome de COVID 

19, până la venirea personalului medical de urgență; 

 
5.000 LEI 

Nerespectarea obligației de informare a DSP și a AJF DB 
despre apariția unui caz suspect de COVID 19; 

6.000 LEI 

Inducerea în eroare a reprezentanților forului organizator 
cu privire la funcțiile sau atribuțiile persoanelor cărora li 

se permite accesul în zonele 1 sau 2 din cadrul arenei 
sportive, astfel cum sunt acestea definite în Protocol. 

 
4.000 LEI 

 
Nerespectarea calendarului de testare (neefectuarea 

testării), conform cerințelor Protocolului medical. 

Neprogramarea echipei 
la joc cu aplicarea 

prevederilor 
Regulamentului 

Disciplinar 
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1. Sancțiunile vor fi aplicate de Comisia de Disciplină și Etică, iar pentru fiecare nouă 

abatere penalitatea aplicată cluburilor va fi majorată cu 50% față de cea aplicată 

anterior; 

2. În cazul în care la un club apare un focar de infecție (minim 3 persoane indiferent 

de funcție vor fi testate pozitiv Covid-19) dacă se constată culpa clubului cu privire 

la nerespectarea protocolului, clubul în cauză va fi sancționat cu o penalitate 

sportivă de 10.000 LEI; 

3. AJF DÂMBOVIȚA are dreptul de a controla în orice moment respectarea 

prevederilor Protocolului; 

4. Soluționarea cauzelor disciplinare generate de încălcarea prezentului protocol și 

aplicarea sancțiunilor se vor efectua în conformitate cu prevederile 

Regulamentului Disciplinar al AJF Dâmbovița. 

 

Sancțiunile pentru încălcarea protocolului medical au fost aprobate astăzi 

13.04.2021 de către Comitetul Executiv al Asociației Județene de Fotbal 

Dâmbovița și intră în vigoare cu aceeași data. 
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