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REGULI PRIVIND ACCESUL SPECTATORILOR LA COMPETIŢIILE SPORTIVE 

 

Categorii eligibile de spectatori 

Conform Ordinului comun MTS/MS in vigoare, precum si a H.G. nr. 531/2021 cu modificarile si 

completarile din 27 mai 2021, pot participa ca spectatori la evenimentele sportive in spatii inchise  (inclusiv 

copii). Persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de 

ore, persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu 

SARS COV-2. 

Triajul epidemiologic 

Accesul in sala nu este permis persoanelor care prezinta febra, tuse, dureri in gat, dificultati de respiratie. 

-La intrarea in sala se va efectua un triaj observational (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare 

generala modificata) si se va verifica temperatura cu ajutorul unui termometru non contact  Daca te peratura 

inregistrata depaseste       C se va repeta  asurarea te peraturii dupa o perioada de cinci  inute. 

-Daca se constata  entinerea unei te peraturi  ai  are de        C sau prezenta altor si pto e respiratorii  

ne rezervam dreptul de a refuza accesul persoanelor in cauza in locatie. Astfel, atat persoanele care prezinta 

simptome de infectie respiratorie, cat si cele care refuza sa le fie verificata temperatura sau sa completeze 

registrul de triaj si/sau declaratia, nu vor avea acces in sala. 

Accesul spectatorilor la eveniment 

Accesul spectatorilor la jocuri  se poate face in urma: 

-Prezentarii biletului (unde este cazul) 

-Predarii unei copii a certificatului de vaccinare anti-COVID-19 (pentru care au trecut minim 10 

zile de la rapel) sau a copiei rezultatului negativ la testul COVID (RT-PCR nu mai vechi de 72 de 

ore, antigen nu mai vechi de 24 de ore ) sau a copiei certificatului de iesire din carantina (sa nu fi 

trecut 90 de zile de la confirmare ). 

-Predarii declaratiei GDPR/pe propria raspundere. Declaratia poate fi descarcata de pe site-ul 

F.R.H(www.frh.ro), sectiunea „Docu ente utile”  

-Efectuarii triajului observational si a termometrizarii 

-Completarii registrului de triaj 

 

 

http://www.frh.ro/


                                                           CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL GALATI 
B-dul  George Cosbuc nr. 253  c/c  B-dul Henri Coanda, Galati 

csmgalatioffice@gmail.com 
Cod de Identificare fiscala nr. 39493486 

Certificat de Identitate Sportiva nr. 0077209/2018 
Tel.+40 336 802 557/ Fax +40 336 880 036 

             www.csmgalati.ro 

Page 2 of 3 
CONFIDENŢIAL !!!  

Date cu caracter personal, prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

 

 

In plus, pentru a avea acces in sala, spectatorii trebuie sa respecte urmatoarele cerinte si masuri de 

protectie impuse : 

-Purtarea mastii de protectie este obligatorie atat pentru accesul in sala, cat si pe toata durata evenimentului 

sportiv. Masca trebuie sa acopere nasul si gura. 

-Accesul spectatorilor la turnee se va face incepand cu 30 de minute inainte de inceperea fiecarui joc. Dupa 

inceperea jocului nu se va mai permite accesul in sala. Spectatorii sunt rugati sa paraseasca sala imediat dupa 

incheierea jocului. 

-La pauza jocului, nu va fi permisa parasirea salii. In cazul in care spectatorii vor iesi din sala, nu vor mai 

putea reintra la respectivul joc. 

-Pastrarea distantei de minim 1.5 m este obligatorie in orice zona din incinta. 

-Suporterii au obligativitatea de a ocupa acelasi loc in tribuna pe toata durata locului. 

Este interzisa intrarea la eveniment cu urmatoarele obiecte : 

-Droguri 

-Sticle 

-Mancare 

-Bautura 

-Produse cosmetice 

-Genti mai mari decat o foaie de hartie A4 

-Artificii 

-Lasere 

-Spray-uri 

-Bannere 

-Cutite, arme, obiecte contodente 

-Articole pirotehnice 

-Animale 

-Umbrele 

-Materiale inflamabile sau explozive 
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-Orice tip de obiecte care ii pot rani pe ceilalti participanti la eveniment 

Este permis accesul cu: 

-Aparate de fotografiat compacte 

-Baterii externe 

-Medicamente 

-Insulina 

-Picaturi-uz medicinal 

-Spray inhalator pentru astm 

Este obligatorie respectarea prevederilor din Art.326 din Codul Penal cu privire la falsul in 

declaratii si Art.352 din Codul penal cu privire la zadarnicirea combaterii bolilor. 

 


