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C.S._________________________________                                      S.C.____________________________ 
             clubul sportiv                                                                                                                                                                                  
        Nr. _________/___________                                                        Nr. _________/___________    
                                                                   
                  
                                                      

 
                                                                                  

                  
                                                                                                                       

   

 

P L A N U L   D E   A C Ţ I U N E 
CU MĂSURILE DE SECURITATE LA STADIONUL____________________ DIN 

LOCALITATEA _______________ PE TIMPUL DESFĂŞURĂRII MECIULUI DE FOTBAL 

DINTRE ECHIPELE _______________________________________________________________ 

  DIN DATA DE _____________________ 

 

 

                 I.  DATE REFERITOARE LA  MANIFESTAREA SPORTIVĂ  

 gradul de risc: _______ 
 coordonatele orare: începând cu ora ______ 

 locul de cazare al echipei oaspete:  nu se cazează/sosesc în ziua meciului 

 programul delegaţiilor echipelor participante: sosire la stadionul __________  la ora _____ 

şi înapoiere în loc. ____________________________________după terminarea partidei de fotbal;  

 arbitrii şi observatori: 

    - arbitru de centru dl. ________________________ 

    -  observator dl. ______________________________ 

 televiziunea care transmite partida:   _______________________ 

 date referitoare la suporterii echipelor participante:  cluburile sportive 

____________________________________________ organizează deplasarea suporterilor proprii; 

 numărul de bilete puse în vânzare: ____________________  

 numărul de bilete solicitate de  suporterii echipelor participante: ___________  

 persoane de contact – tel. din partea   

               -  delegaţiei.............................: dl. ...............................................tel..........................; 

               -  delegaţiei ..............................: dl. ............................................. tel..........................; 

  locul de dispunere al suporterilor oaspeţi :  _______________________  

 ora de începere a accesului suporterilor oaspeţi şi gazde: ora ___________ 

 dispunerea suporterilor gazde: ________________________ 

 alte date de interes: _______________________________________. 

 

II.     DISPOZITIVE DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ 

A. DISPOZITIV DE ORDINE PENTRU AFLUIREA SPECTATORILOR ŞI 

DESFĂŞURAREA PARTIDEI: 

 

1. DISPOZITIV DE ORDINE LA PORŢILE DE ACCES:  

a) numărul de agenţi:  ___ 

b) misiunea: 
   - verificarea documentelor de acces (dacă este cazul), precum şi efectuarea controlului 

corporal preventiv şi al bagajelor, la porţile de acces; 

   - interzicerea accesului în stadion a persoanelor turbulente sau potenţial turbulente ori 
persoanelor  cărora  le-a  fost  interzis  prin  hotărâre  judecătorească accesul la competiţia sportivă prin 

aplicarea  sancţiunii contravenţionale complementară, a celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a 

substanţelor halucinogene ori care au asupra lor băuturi alcoolice, făclii, artificii, petarde, torţe, sticle, materiale 

explozive, incendiare ori fumigene, substanţe toxice, halucinogene, iritant-lacrimogene sau paralizante, ori alte 

obiecte ce pot fi folosite la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau la producerea actelor de violenţă; 
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   - interzicerea accesului în stadion a persoanelor care au asupra lor inscripţii, embleme, pancarte, 

bannere, steaguri ori alte materiale de publicitate vizuală care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură 

naţională, rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă publică, precum şi cele care 

sunt însoţite de animale; 

                         - reţinerea obiectelor sau materialelor (arme şi muniţii de orice fel, făclii, torţe, artificii, petarde, 

materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru şocuri electrice, substanţe toxice, 

halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, recipienţi, corpuri contondente, cuţite, pumnale, şişuri, castete 

ori alte asemenea obiecte fabricate sau confecţionate anume pentru tăiere, împungere ori lovire precum şi 

sloganurilor ori textelor cu conţinut obscen sau care incită la denigrarea ţării, la xenofobie, la ură naţională, 

rasială, de clasă ori religioasă, la discriminări de orice fel şi la violenţă, indiferent pe ce suport ar fi 

inscripţionate sau care au asupra lor mijloace de publicitate vizuală); 

   - acţionează pentru prevenirea aglomerărilor la poarta de acces, pe timpul afluirii şi defluirii 

publicului, precum şi pentru prevenirea distrugerilor şi luarea măsurilor legale împotriva celor care tulbură 

ordinea publică; 

   - participă, la executarea altor activităţi specifice, în funcţie de evoluţia situaţiei operative. 

c) responsabilul (nr. telefon): ___________________tel:____________________ 

d) ora realizării dispozitivului: _______ 

e) modul de acţiune în diferite situaţii: 
   - execută control corporal preventiv şi al bagajelor, acordând atenţie deosebită persoanelor care 

se manifestă în mod suspect; 

   - pe timpul desfăşurării partidei şi îndeosebi în timpul pauzei, supraveghează permanent porţile 

de acces şi gardul împrejmuitor, iar în situaţia constatării unor încercări de introducere în sălii a obiectelor 

interzise (băuturi alcoolice, substanţe halucinogene, făclii, artificii, petarde, torţe, sticle, materiale explozive, 

incendiare ori fumigene, substanţe toxice, halucinogene, iritant-lacrimogene sau paralizante), reţin persoanele în 

vederea luări măsurilor legale; 

f)  dotare: - baston de cauciuc; spray iritant lacrimogen, cătuşe metalice, mijloace de comunicare. 

 

2. DISPOZITIV DE ORDINE ÎN TRIBUNE ŞI ÎN JURUL TERENULUI DE JOC: 

  a) numărul de agenţi: ___ 

  b )misiunea: - supraveghează spectatorii din tribune şi interzic aruncarea în teren a obiectelor 

contondente, petarde etc.; 

   - interzic staţionarea spectatorilor pe căile de acces, îndrumând spectatorii către sectoarele din 

tribună unde sunt scaune neocupate, precum şi pentru previnirea producerii actelor de dezordine, solicitând, la 

nevoie sprijinul rezervei de intervenţie; 

   - intervin pentru restabilirea ordinii publice conform prevederilor actelor normative în vigoare; 

  - participă, la executarea altor activităţi specifice, în funcţie de evoluţia situaţiei operative. 

  c) responsabilul (nr. telefon):   ___________________________tel: __________________ 

  d) ora realizării dispozitivului:  ora ___ 

  e)modul de acţiune în diferite situaţii:  interzic escaladarea gardului ce delimitează tribunele de terenul 

de joc şi interzic pătrunderea suporterilor pe terenul de joc; 

  - reţin persoanele care au reuşit escaladarea gardului împrejmuitor şi care comit acte de 

tulburare a ordinii publice; 

  - îndrumă spectatorii pentru ocuparea locurilor prevăzute pe documentele de acces sau 

neocupate; 

- evacuează individual sau grupurile mici de suporteri care tulbură ordinea publică; 

f)    dotare:  

 - baston de cauciuc; spray iritant lacrimogen, cătuşe metalice, mijloace de comunicare. 

 

3. DISPOZITIV DE ORDINE LA VESTIARE, PROTECŢIE OFICIALI ŞI LA TUNEL DE 

ACCES JUCĂTORI:  

a) numărul de agenţi: ___ 

b) misiunea:- asigură protecţia arbitrilor, jucătorilor şi oficialilor, precum şi ordinea publică la 

vestiarele sportivilor şi încăperile destinate arbitrilor şi oficialilor; 

     - la pauză şi la terminarea partidei, preiau arbitrii şi jucătorii de la intrarea în tunelul de acces 

sportivi, iar în situaţii deosebite, când asupra acestora se exercită acte de violenţă, vor asigura protecţia acestora 

pe teren şi la ieşirea de pe suprafaţa de joc; 

c) responsabilul (nr. telefon): _____________________________tel:__________________ 

d) ora realizării dispozitivului: ora ___ 

e) modul de acţiune în diferite situaţii: - în situaţia în care asupra arbitrilor şi jucătorilor se 

exercită acte de violenţă, intervin pentru asigurarea protecţiei acestora şi însoţirea lor la vestiare sau încăperile 
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special destinate; 

  - reţin şi conduc la echipele speciale de aplicare a sancţiunilor contravenţionale, investigare şi 

întocmire a dosarelor infracţiunilor constatate din cadrul Inspectoratului de jandarmi Judeţean Dolj, persoanele 

care încearcă să comită acte de agresiune asupra arbitrilor, oficialilor şi  jucătorilor; 

f)    dotare: baston de cauciuc; spray iritant lacrimogen, cătuşe metalice, mijloace de comunicare. 

 

4. EFECTIVE LA DISPOZIŢIE PENTRU SUPLIMENTAREA ELEMENTELOR DE 

DISPOZITIV ( REZERVA):  

a) numărul de agenţi:____ 

             b)  misiunea: - intervin la ordin în sprijinul agenţilor din compunerea dispozitivelor de ordine   

publică; 

        - asigură ordinea publică şi protecţia spectatorilor în locul de dispunere, iar în situaţii deosebite intervin 

în sprijinul celorlalte elemente de dispozitiv; 

        - evacuează individual sau  grupurile mici de suporteri care tulbură ordinea publică în arena sportivă; 

     

b) responsabilul (nr. telefon): ________________________tel: ____________________ 

c) ora realizării dispozitivului: ora __ 

 e)  dotare:  

 - baston de cauciuc, spray iritant lacrimogen, cătuşe metalice, mijloace de comunicare. 

 

III. MĂSURI DE PROTECŢIE PSI ŞI EVACUARE ÎN SITUAŢII DE URGENŢE CIVILE: 

a) componenţa echipei de intervenţie: ________ 

b) ţinuta şi dotarea acestora: civilă cu mijloacele PSI ale stadionului 

c) responsabilul (nr. telefon):  ______________________________tel : _______________ 

d) modul de acţiune în diferite situaţii:  
          - acţionează pentru prevenirea şi stingerea eventualelor incendii în tribune sau în încăperile ale 

stadionului ; 

 -   degajarea căilor de comunicaţii, în situaţia blocării acestora; 

           -   participarea la evacuarea spectatorilor în cazul tulburării ordinii publice sau în situaţii de 

urgenţe civile. 

 

IV. ŢINUTA ŞI DOTAREA: 

Ţinuta: 

 specifică Poliției Locale și societății de paza și protectie/civilă pentru personalul propriu; 

 vestă de culoare distinctivă,  stabilită de comun acord cu organizatorul, cu inscripţia 

„ORDINE/STEWARD”; 

Dotarea: 

 specifică fiecărui dispozitiv conform prezentului plan; 

 în funcţie de datele şi informaţiile privind particularităţile misiunii, pe lângă dotarea minimă 

obligatorie, seful dispozitivului de ordine şi siguranţă va stabili în plus alte mijloace de protecţie şi intervenţie,  

conform prevederilor legale. 

 

V. MODUL DE ACŢIUNE ÎN DIFERITE SITUAŢII: 

 

1. Evacuarea individuală a spectatorilor  

- localizarea şi interceptarea  persoanei care a comis  fapta antisocială; 

- identificarea persoanei care  necesită evacuarea din incinta arenei sportive; 

- izolarea persoanei în sectorul unde se află poziţionat, folosindu-se un  raport de forţe adecvat; 

- somarea persoanei turbulente să părăsească sectorul de tribună şi să-i însoţească până la ieşirea din 

arena sportivă; 

- în situaţia întâmpinării unui refuz, somarea persoanei turbulente cu privire la faptul că se va folosi 

forţa pentru imobilizarea şi evacuarea sa; 

- dacă somaţia rămâne fără rezultat şi persoana turbulentă refuză în continuare părăsirea arenei sportive 

de bună voie se va interveni pentru imobilizarea acesteia prin folosirea forţei fizice (se va evita folosirea 

mijloacelor din dotare în cazul evacuărilor individuale, deoarece pot produce vătămarea accidentală a 

spectatorilor vecini persoanei turbulente); 

- stewarzii care au intervenit pentru imobilizarea şi evacuarea persoanei turbulente, se vor constitui ca 

martori în procesul verbal întocmit cu ocazia sancţionării contravenţionale sau întocmirii actelor premergătoare, 

în cazul săvârşirii unei infracţiuni; 
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- declaraţia, în scris, a stewarzilor care au intervenit pentru imobilizarea şi evacuarea  persoanei 

turbulente  cu privire la fapta ilicită comisă de persoana turbulentă. 

 

2. Evacuarea grupurilor mici de suporteri care tulbură ordinea publică în incinta arenelor sportive  

- identificarea vizuală de către agenţi a persoanelor care tulbură ordinea şi liniştea publică; 

- informarea imediată a şefului de dispozitiv despre acţiunile de tulburare a ordinii şi liniştii publice; 

- monitorizarea permanentă a grupului de turbulenţi; 

- deplasarea şefului de dispozitiv împreună în apropierea grupului de turbulenţi şi somarea membrilor 

acestuia să înceteze acţiunile de tulburare a ordinii publice şi  să se supună solicitărilor agenţilor cu atribuţii pe 

linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenei sportive; 

- invitarea grupului de turbulenţi în afara arenei sportive; 

 

3.  Modul de acţiune în situaţia în care o persoană aruncă cu obiecte spre terenul de joc sau spre alte 

persoane 

- identificarea persoanei care aruncă cu obiecte spre terenul de joc sau spre alte persoane şi anunţă 

comandantul forţelor de ordine prin intermediul sefului de dispozitiv; 

- acţionarea împreună cu ceilalţi agenţi din sectorul respectiv pentru izolarea şi extragerea persoanei 

respective din grupul de suporteri; 

- conducerea persoanei pentru luarea măsurilor legale. 

 

4. Modul de acţiune în situaţia în care o persoană escaladează gardul împrejmuitor al suprafeţei de 

joc  

- identificarea persoanei care a escaladat gardul împrejmuitor al suprafeţei de joc sau delimitările dintre 

tribune; 

- interceptarea celui în cauză prin blocarea accesului în toate direcţiile şi imobilizarea acestuia; 

 

5. Modul de acţiune când pe timpul intrării/ieşirii pe/de pe suprafaţa de joc a jucătorilor/arbitrilor, se 

aruncă din tribune  cu diferite obiecte  

 

        A. Elementele de dispozitiv de la nivelul terenului de joc 

            -  asigură protecţia arbitrilor şi jucătorilor;identifică vizual persoana /persoanele care aruncă cu obiecte şi 

transmite punctului de comandă, date despre locul în care se află persoana/ persoanele în cauză, precum şi 

indicii de identificare a acestora. 

 

B.  Şeful dispozitivului de ordine şi siguranţă 

 - transmite personalului de ordine şi siguranţă aflat în tribune, date despre locul în care se află persoana 

/ persoanele în cauză, precum şi indicii de identificare a acestora; 

 - în cazul în care este vorba de un grup de persoane, solicită sprijinul responsabilului de ordine şi 

siguranţã al organizatorului în vederea evaluării situaţiei şi dacă este cazul, luarea măsurii evacuării. 

 

C. Elementele de dispozitiv aflate în tribune  
           - identifică vizual persoana /persoanele în cauză; 

           - se deplasează la locul indicat; intervin pentru izolarea şi reţinerea persoanei /persoanelor în cauză;  

 

VI. ALTE DATE DE INTERES: 

a) Coordonatorul dispozitivului din partea Poliției Locale/firmei de securitate: 

____________________ tel. ______________ 

    - organizează, coordonează şi conduce activitatea desfăşurată în incinta stadionului; 

    - în situaţia restabilirii ordinii publice ia toate măsurile pentru respectarea întocmai 

de către personalul din subordine a dispoziţiilor primite de la comndantul forţelor de ordine.  

  Instruirea personalului participant: se va efectua de către șeful dispozitivului de ordine înaintea 

realizarii dispozitivului; 

b) Cooperarea cu forţele de ordine se asigură pe momente şi situaţii; 

c) Asigurarea legăturilor: 

    - prin telefon  

 

d) Responsabil de ordine şi siguranţă: __________________tel:__________________;  

    - asigură coordonarea dispozitivului realizat de personalul de ordine şi 

siguranţă, precum  şi , la nevoie, relaţionarea cu forţele de ordine şi cu reprezentanţii celorlate 
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autorităţi din  incinta stadionului; 

    - în situaţia evacuării din arena sportivã a unui grup de participanţi, când, 

prin faptele sãvârşite de către aceştia pun în pericol siguranţa desfãşurãrii competiţiei sportive, 

acesta solicită în scris intervenţia forţelor de ordine, în conformitate cu anexa la prezentul plan. 

e) Reprezentantul serviciului de ambulanţă: ___________________tel: ______________ 

f)    anexe (tabel nominal cu personalul de ordine și dispunerea în teren, schema  cu 

dispunerea obiectivului și a dispozitivelor şi solicitarea de intervenţie )  

 

 

 

 

  Numele, prenumele, semnătura şi ştampila                Numele, prenumele, semnătura şi ştampila 

 responsabilului de ordine al clubului sportiv                 reprezentantului Poliției Locale/firmei de             

                                                                                                                      securitate 

      

                                    

 _____________________                                                         ___________________ 
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DISPOZITIV DE ORDINE  
 
 

N/C Numele şi Prenume Locul în dispozitiv 
Semnătura 

de instruire 
Obs. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 


