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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. 


