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Introducere 

Cercetarea mea are drept scop studiul aspectelor vizând asigurarea ordinii 

şi siguranţei publice la competițiile de fotbal. Acest scop este îndreptat spre 

îmbunătăţirea organizării competițiilor de fotbal în ceea ce privește ordinea publică, 

siguranță publicului spectator, a jucătorilor, a oficialilor și chiar a forțelor de ordine, 

prin măsuri concrete de prevenire și combatere a violenței în fotbal. 
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Oportunitatea alegerii temei “Impactul asupra ordinii publice a politicilor 

de securitate ale competițiilor de fotbal” pentru demersul nostru doctoral rezidă din 

considerentele exprimate mai sus, printre care enumerăm dezvoltarea fenomenului 

de violență în fotbal în ultima perioadă de timp și diversificarea formelor de 

manifestare ale acestui fenomen, precum și apariția unor factori noi de risc privind 

siguranța competițiilor de fotbal. Mai mult decât atât, România se află în față unui 

eveniment deosebit de important, în sensul în care va găzdui la Euro 2020 patru 

partide oficiale, trei în faza grupelor și una în fazele eliminatorii. 

Demersul nostru este oportun şi prin prisma lipsei studiilor de specialitate 

în această zonă ştiinţifică, singurele discuții cu privire la acest subiect dezvoltându- 

se în jurul adoptării Legii 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu 

ocazia manifestărilor sportive. În Europa, importanța acordată condițiilor în care se 

desfășoară competițiile europene, îndeosebi fotbalul, este crescută, concretizată prin 

dezbateri active între organele de stat, cluburi și suporteri organizați ai respectivelor 

echipe, pentru găsirea soluțiilor potrivite în vederea eliminării sau diminuării 

violenței atât pe stadioane, cât și în jurul lor. 

Prin sistemul performant de camere de supraveghere, prin care identificarea 

și eliminarea individului violent de pe stadion s-a înlesnit considerabil, Anglia a 

reușit, parțial, să facă primul pas în acest sens, însă confruntări fizice între fani 

continuă să aibă loc în păduri, pe câmpuri sau zone izolate. Astfel, fenomenul a fost 

doar ușor diminuat și mutat din incinta stadionului spre alte locuri mai puțin 

periculoase pentru publicul neutru, publicul spectator. 

Totodată, această lucrare se dorește a fi și o încercare spre educarea 

publicului tânăr în sensul încurajării fair-play-ului sportiv. Informarea spectatorului 

asupra pericolelor violenței în sport rămâne o prioritate, iar cadrul legislativ în care 

trebuie încadrată prevenirea și combaterea fenomenului poate servi drept piatră de 

temelie în nașterea unui nou tip de spectator pe stadion, un spectator european, fair- 

play, venit să aprecieze spectacolul oferit în dreptunghiul verde. Alături de 
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informarea spectatorului trebuie, de asemenea, ținut cont și de educația organului de 

ordine, încadrarea lui în norme socio-legale prin care să controleze și să elimine 

violența, nu s-o perpetueze prin răspunsuri agresive. 

Desigur, toate aceste acțiuni trebuie întreprinse având în vedere contextul 

legislativ din România, adaptabilitatea și aplicabilitatea acestor măsuri în țară, având 

în vedere infrastructura existentă, numărul forțelor de ordine ce pot fi dispuse în 

acest sens, cultura și educația suporterului, condițiile oferite de stadioane, gradul de 

risc al meciurilor organizate și regulamentele în vigoare existente în fotbalul 

autohton. 

Practic, pentru a deservi evoluției fenomenului fotbalistic spre un cadru 

fair-play – spectacol, lucrarea își propune să acopere toate entitățile adiacente 

spectacolului fotbalistic, de la persoanele care îl urmăresc, la persoanele 

responsabile pentru organizare, cele îndrituite să asigure paza și protecția de pe 

stadioane, precum și toate măsurile de prevenție aplicabile la nivel de infrastructură. 

Prezentul demers îşi propune să realizeze o cercetare multidisciplinară, 

pentru surprinderea unui tablou cât mai complet al fenomenului violenței în sport, 

în contextul în care cercetările realizate în domeniu până la momentul actual sunt 

relativ reduse cantitativ. 

Țînând cont de infrastructura existentă și de condițiile prezente, țară noastră 

trebuie să găsească modalități de aplicare și adaptare ale regulilor europene în ideea 

promovării fair-play-ului pe stadioane și a eliminării violenței din competițiile 

sportive, iar această lucrare se vrea a fi un pas înainte, o completare, o adăugire, un 

demers inovativ și instituibil în fotbalul românesc. 

Programele de prevenire pot fi implementate prin adoptarea unor măsuri 

menite să educe publicul spectator, să încurajeze relația dintre cluburi și spectatori, 

să primoveze o bună relație între cluburile de fotbal, modernizarea sistemelor de 

supraveghere ale publicului spectator, îmbunătațirea modalităților de intervenție ale 
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forțelor de ordine, organizarea mai bună a vânzării de bilete, legislaţie adecvată şi 

multe altele. 

Nevoia de soluții e cu atât mai stringentă cu cât ne aflăm într-o perioadă în 

care România se pregătește să găzduiască, în coparticipare cu alte 11 țări, 

Campionatul European de Fotbal din 2020. Când e vorba de un oraş care va găzdui 

o manifestare sportivă, totul trebuie fundat pe o veritabilă politică a ospitalităţii, 

siguranței și securității: structuri specializate de primire şi însoţire a suporterilor, 

asigurarea transportului, a hranei şi a cazării vizitatorilor, luarea măsurilor ca aceasta 

competiţie să nu genereze un sentiment de excluziune în cartierele defavorizate sau 

la tinerii cu probleme (care nu sunt primiţi sau nu găsesc bilete ieftine la meci). 

Înainte de meci (zile, ore), se crează o ambianţă plăcută în cartierul unde se află 

stadionul, se transmit apeluri la calm şi sportivitate către populaţie. 

România trebuie să pună în practică directivele forului european, de la 

instruirea forțelor de ordine, până la asigurarea acelor zone destinate fanilor în 

deplină securitate, la controlul efectuat la intrarea pe stadioane, dispunerea agenților 

de ordine în zone strategice (precum centrul vechi) sau alte zone unde ar putea avea 

loc confruntări între fani ai echipelor rivale, păstrând în același timp un sentiment de 

conviețuire plăcută printre vizitatori. Fiind un examen important ce poate aduce 

beneficii deosebite țării noastre pe termen lung, nu e loc de improvizații de moment. 

În acest sens, documentarea mea referitoare la organizarea Euro 2016 în 

Franța va aduce și un aport semnificativ în ceea ce privește responsabilitățile, 

îndatoririle și măsurile ce trebuie luate de către oficialitățile din România pentru a 

duce la bun sfârșit acest proiect de mare anvergură. 

Ipoteza de cercetare stabilește două direcții importante. Una dintre acestea 

o reprezintă încercarea de a identifica factori noi de risc privind securitatea 

competiilor de fotbal, în timp ce a doua vizează posibilitatea ca România să asigure 

cele mai bune condiții privind securitatea turneului final Euro 2020. 
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I. Aspecte introductive privind fotbalul, componentă esențială a 

societății contemporane și impactul asupra ordinii publice și 

siguranței naționale 

1.1 Conceptul de ordine publică 
 

Conceptul de ordine publică este definit de literatura de specialitate ca fiind 

o stare de legalitate, echilibru și pace socială, prin intermediul căreia se asigura 

liniștea publică, siguranța persoanei, a colectivităților și a bunurilor, sănătatea și 

morala publică. Menținerea acestei stări, potrivit principiilor și normelor statornicite 

prin Constituție se realizează prin măsuri de constrângere specifice poliției.1 

Statul român și-a constituit structuri specializate pentru restabilirea ordinii 

publice. În acest sens, pentru competițiile de fotbal, au fost incluse în categoria 

forțelor de ordine, în primul rând efectivele de jandarmi, poliție, poliție locală și 

societați specializate în pază și protecție. 

1.2 Structura forțelor de ordine 
 

Astfel cum sunt expuse în Strategia Ministerului Afacerilor și Internelor de 

realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și 

prevenirea criminalității stradale, forțele de ordine și siguranță publică sunt de patru 

categorii: 

-Forțele principale reprezintă componenta de bază care gestionează 

problemele de ordine publică, fiind compuse din structurile de poliție și jandarmerie. 

-Forțele de sprijin sunt structuri speciale, compuse din poliția de frontieră, 

pompieri, aviație, etc. 

-Forțele complementare aparțin structurilor MAPN, SRI, SPP, MJ, GF, 

Poliția Locală. 

-Forțele de excepție aparțin structurilor specializate din cadrul SRI, SIE, 

SPP, MAPN, acestea acționând doar când democrația instituțiilor statului se află în 

pericol. 
 

 

 
 

1 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=62651 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=62651
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Printre atribuțiile forțelor principale se regăsesc și întreprinderea unor 

acțiuni menite să asigure ordinea publică și siguranța competițiilor de fotbal. 

Art. 3 din Legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu 

ocazia competițiilor și a jocurilor sportive statuează exlusiv faptul că pe raza 

localităților unde se desfășoara meciurile de fotbal, menținerea ordinii publice se 

efectuează de catre structurile M.A.I., conform dispozițiilor legale care 

reglementează activitatea acestora.2 Legea 4/2008 a impus ca pentru jocurile cu grad 

de risc mediu și grad de risc ridicat, asigurarea ordinii publice în zona imediată și în 

zona apropiată să se facă cu dispozitivele de jandarmi de la unitatea de jandarmi 

competentă teritorial. 

În interiorul arenelor sportive este de subliniat faptul că pentru asigurarea 

măsurilor de ordine s-a renunțat la dispozitivele de jandarmi, organizatorii putând 

astfel să apeleze prin încheierea unor contracte la societățile de pază specializate în 

meciuri de fotbal. De asemenea, organizatorii pot apela si la Poliția Locală pentru 

menținerea ordinii în arenele sportive. 

1.3 Fotbalul, componentă esențială a societății contemporane 
 

1.3.1 Noțiune și reguli 
 

Fotbalul reprezintă un sport de echipa jucat între două echipe cu câte 11 

jucători fiecare, pe un teren dreptunghiular de iarbă naturală sau artificială cu 

dimensiuni cuprinse între 90-120 m lungime și 45-90 m lățime, la fiecare capăt al 

terenului existând două porți cu dimensiuni de 7,32 m lungime și 2,44 m înălțime. 

Fotbalul se joacă cu o minge de formă sferică, confecționată dintr-un material ușor, 

iar scopul jocului îl reprezintă jucarea mingiei cu piciorul sau capul și înscrierea 

golurilor în poartă adversă. Portarul este cel care, în suprafață de pedeapsă poate juca 

mingea cu mâna. Va câștiga meciul, echipa care marchează mai multe goluri decât 

adversarul. 

 
2 Art. 3 din Legea 4/2008 privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor 

sportive 
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Regulile fotbalului sunt exprimate în Legile Jocului (17 la număr) și sunt 

întocmite de International Football Association Board, organism care funcționează 

în Regatul Unit al Marii Britanii. 

1.3.2 Istoria fotbalului 
 

Fotbalul (sau soccerul, așa cum se numește jocul în unele părți ale lumii) 

are o lungă istorie. Fotbalul în formă să actuală a apărut în Anglia la mijlocul 

secolului al XIX-lea, însă versiuni alternative ale jocului au existat mult mai 

devreme și fac parte din istoria fotbalului. 

Primele exemple cunoscute ale unui joc de echipă care implică o minge, 

confecționată dintr-o piatră, a avut loc în vechile culturi mezoamericane în urmă cu 

peste 3000 de ani. Potrivit surselor, mingea simboliza soarele, iar căpitanul echipei 

care a pierdut era sacrificat zeilor. 

Primul joc de minge cunoscut, astfel cum relatează FIFA, care a implicat și 

lovirea acesteia, a avut loc în China în secolele 3 și 2 î.Hr. sub numele de Cuju. Cuju 

a fost jucat cu o minge rotundă pe un teren pătrat. Mai târziu s-a răspândit în Japonia 

și a fost practicată sub forme ceremoniale.3 

1.3.3 Organismele de conducere ale fotbalului 
 

1.3.3.1 F.I.F.A. – Forul conducător 
 

Federația Internațională de Fotbal (FIFA/Federația Internațională a 

Asociației de Fotbal "FIFA") este o asociație care se descrie ca un organism de 

conducere internațional al fotbalului, futsalului și fotbalului de plajă. FIFA este 

responsabilă pentru organizarea turneelor internaționale majore de fotbal, în special 

a Cupei Mondiale care a început în 1930 și a Cupei Mondiale a Femeilor care a 

început în 1991. 

FIFA a fost înființată în 1904 pentru a supraveghea concurența 

internațională dintre asociațiile naționale din Belgia, Danemarca, Franța, Germania, 

 

3 https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html 

http://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/index.html
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Olanda, Spania, Suedia și Elveția. Cu sediul în Zürich, membrii săi cuprind acum 

211 de asociații naționale. Țările membre trebuie să fie, de asemenea, membre ale 

uneia dintre cele șase confederații regionale în care este divizată lumea: Africa, Asia, 

Europa, America de Nord, Centrală și Caraibe, Oceania și America de Sud. 

1.3.3.2 Structura FIFA - Legi și guvernare 
 

FIFA își are sediul în Zürich și este o asociație înființată în temeiul Legii 

Elveției. Organul suprem al FIFA este Congresul FIFA, o adunare formată din 

reprezentanți ai fiecărei asociații membre afiliate. Fiecare asociație națională de 

fotbal are un vot, indiferent de mărimea sau de performanțele din fotbal. Congresul 

se întrunește în sesiune obișnuită o dată pe an, iar sesiuni extraordinare s-au 

desfășurat o dată pe an începând din 1998. Congresul ia decizii referitoare la statutul 

de guvernare al FIFA, la metodele de implementare și aplicare a acestora. Numai 

Congresul poate efectua modificări la statutul FIFA. Congresul aprobă raportul 

annual, decide asupra acceptării noilor asociații naționale și desfășoară alegeri. 

Congresul alege președintele FIFA, secretarul său general și ceilalți membri ai 

Consiliului FIFA, în anul următor Cupei Mondiale. 

1.3.3.3 Costuri administrative 
 

FIFA își publică rezultatele conform IFRS (Internațional Financial 

Reporting Standards). Remunerația totală pentru managementul FIFA în 2011 a fost 

de 30 de milioane pentru 35 de persoane. Blatter, fostul presedinte, singura persoană 

cu normă întreagă în comitet, a câștigat în trecut aproximativ două milioane de franci 

elvețieni, 1,2 milioane în salariu, iar restul în bonusuri. 

FIFA are un rol activ în desfășurarea sportului și în dezvoltarea jocului în 

întreaga lume. Una dintre sancțiunile sale este de a suspenda echipele și membrii 

asociați atunci când un guvern intervine în conducerea organizațiilor membre 

asociate ale FIFA sau dacă asociatul nu respecta statutele și regulamentele FIFA.4
 

 

 
 

4 https://www.fifa.com/about-fifa/index.html 

http://www.fifa.com/about-fifa/index.html
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1.3.3.4 Importanță financiară 
 

În Raportul financiar aferent anului 2017 se precizează faptul că venitul 

FIFA a fost de 734 milioane USD, în creștere cu 120 milioane USD comparativ cu 

bugetul. Mai important, vânzarea drepturilor comerciale ale FIFA s-au dezvoltat 

favorabil într-un mediu dificil. La 31 decembrie 2017, veniturile contractate s-au 

ridicat la 5.555 milioane USD, reprezentând 98% din veniturile bugetare pentru 

ciclul 2015-2018. 

Investițiile s-au ridicat la 923 milioane USD, cu 180 milioane USD mai 

puțin decât bugetul, luându-se permanent măsuri pentru reducerea cheltuielilor. În 

conformitate cu viziunea sa de a promova jocul de fotbal, a proteja integritatea și de 

a răspândi jocul, FIFA a accelerat punerea în aplicare a FIFA Forward, (lansat în 

2016) oferind sprijin financiar tuturor asociațiilor și confederațiilor membre, 

programul devenind pe deplin operațional în 2017. Programul FIFA Forward a 

reprezentat 42% din investițiile pe anul 2017. În schimb, cheltuielile administrative 

au scăzut cu 27%. Rezultatul financiar s-a caracterizat printr-o puternică creștere a 

veniturilor obținute din investiții. 

În concluzie, 2017 a fost un an de succes pentru FIFA și perspectivele 

rămân promițătoare. FIFA, prognozează cu încredere obiectivele privind veniturile 

care trebuie depășite și încearcă să păstreze controlul asupra cheltuielilor sale. 

1.3.3.5 UEFA-forul conducător european 
 

UEFA - Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal - este organismul de 

conducere al fotbalului european. Este o uniune de asociații, o democrație 

reprezentativă, fiind organizația umbrelă pentru 55 de asociații naționale de fotbal 

din Europa. 
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Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA) a fost înființată la Basel, 

Elveția, la 15 iunie 1954, punând în practică viziunea de pionierat a câtorva 

administratori cheie ai fotbalului de atunci.5 

UEFA este o societate înscrisă în registrul societăților comerciale conform 

codului civil elvețian și este neutră din punct de vedere politic și religios. Sediul 

central se află în Nyon, Elveția. Este o confederație continentală a organismului de 

guvernământ mondial al fotbalului FIFA, cu sediul în Zurich, Elveția.6
 

1.3.3.6 Structura U.E.F.A. 
 

Organele de conducere prin care acționează UEFA sunt Congresul UEFA, 

Comitetul executiv al UEFA, Președintele UEFA și organele de administrare a 

justiției.7 Congresul UEFA este organul suprem de control al UEFA. În fiecare an 

este organizat un Congres UEFA, la care participă reprezentanți ai 55 de asociații 

naționale ale UEFA. Congresul extraordinar al UEFA poate fi convocat de Comitetul 

Executiv al UEFA sau la cererea scrisă a unei cincimi sau a mai multor asociații 

membre UEFA, care să menționeze elementele care urmează să fie înscrise pe 

ordinea de zi. Comitetul executiv al UEFA este organismul executiv suprem al 

UEFA. Acesta cuprinde președintele UEFA și alți 16 membri, inclusiv cel puțin o 

femeie aleasă de un Congres UEFA, precum și doi membri aleși de Asociația 

Clubului European (ECA) și un membru ales de Ligile Europene, ratificat de 

Congres, toate cu aceleași drepturi și îndatoriri că ceilalți membri ai Comitetului 

Executiv. 

Președintele UEFA reprezintă UEFA și prezidează Congresul UEFA, 

precum și întâlnirile Comitetului Executiv al UEFA. În caz de egalitate în orice vot, 

Președintele UEFA are votul decisiv. 

 

 

 

 

 

5 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/history/index.html 
6 Idem 18 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/UEFA 

http://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/history/index.html
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Organele de administrare a justiției acționează ca organe disciplinare ale 

UEFA, adică Organismul de Control, Etică și Disciplină și Organul de Apel; 

inspectorii de etică și disciplină și organul de control financiar al cluburilor (CFCB). 

Litigiile dintre UEFA și asociații, ligi, cluburi, jucători și oficiali sau 

dispute de o dimensiune europeană între asociații, ligi, cluburi, jucători și funcționari 

pot fi de asemenea, soluționate de către Curtea de Arbitraj pentru Sport (CAS), cu 

sediul la Lausanne, Elveția.8 

Comitetul de Stadioane și de Securitate din cadrul UEFA: 
 

-acordă consultanță cu privire la elaborarea și implementarea unor politici și 

standarde de securitate; 

-asistă administrația UEFA la înființarea și desfășurarea vizitelor de inspecție a 

stadionului, inclusiv a locurilor pentru finale și faze eliminatorii; 

-face recomandări cu privire la eventualele modificări la Regulamentul UEFA 

privind infrastructura stadionului și la Regulamentul UE privind siguranța și 

securitatea; 

-monitorizează evoluțiile relevante în domeniul stadioanelor și al securității. 

Comitetul de Stadioane și Securitate este sprijinit în activitatea sa de către 

Comitetul pentru Construcții și Management al Stadionului.9
 

1.3.3.7 Competițiile organizate de UEFA 
 

Competițiile contintentale organizate în Europa de UEFA sunt destinate 

echipelor naționale de fotbal, cluburilor profesioniste, atât la nivel de seniori, cât și 

la nivel de copii și juniori, precum și echipelor de fotbal feminin. 

Cele mai importante competiții internaționale între țări sunt turneele finale 

ale Campionatului European de Fotbal, unde se califică echipele ce parcurg grupe 

preliminarii de calificare. Competiția a fost înființată în anul 1958 și se joacă o dată 

la 4 ani, în diferite țări de pe continentul European. Competiția se desfășoară în 

sistem grupe și apoi sistem eliminatoriu. 

 

 

8 https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid=2052238.html 
9 https://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/security/index.html 

http://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/newsid%3D2052238.html
http://www.uefa.com/insideuefa/protecting-the-game/security/index.html
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În ceea ce privește competiile între cluburi, UEFA organizează în principal 

două mari competiții, UEFA Champions League și Europa League, competiții ce se 

desfășoară anual în sistem calificări, grupe și eliminatoriu. UEFA Champions 

League este competiția regină la nivel de cluburi, cel mai titrat club fiind Real 

Madrid.10
 

1.3.3.8 Organizarea fotbalului în România 
 

Fotbalul în România este condus de Federația Română de Fotbal (FRF), for 

înființat în anul 1909, afiliat la FIFA în 1930 și la UEFA în anul 1954. Federația 

Română de Fotbal organizează în principal competițiile fotbalistice de Liga a 2-a, 

Liga a 3-a și Cupa României. Pe lângă acestea, mai organizează competiții de copii 

și juniori. 

În ceea ce privește Liga 1, primul eșalon competițional al țării, Liga 

Profesionistă de Fotbal organizează această competiție, respectând statutele și 

regulamentele FRF. 

Competițiile județene de seniori și juniori sunt organizate de către 

Asociațiile Județene de Fotbal, conform regulamentelor și statutelor proprii. 

În cadrul fiecărui for organizator există comisii specializate în domeniul 

siguranței competițiilor de fotbal, precum și comisii jurisdicționale care aplică 

sancțiuni în cazul nerespectării normelor în vigoare în ceea ce privește organizarea 

meciurilor de fotbal, precum și pentru comportamentul neregulamentar al 

spectatorilor.11
 

1.3.4 Importanța fotbalului, impactul asupra societății și a ordinii publice 
 

O anchetă la scară largă lansată de FIFA în vara anului 2006 indică faptul 

că peste 265 de milioane de oameni joacă în mod regulat fotbal în întreaga lume, 

 

 

 

 
 

10 http://www.uefa.com/uefachampionsleague/index.html 
11 www.frf.ro 

http://www.uefa.com/uefachampionsleague/index.html
http://www.frf.ro/
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alături de aproape cinci milioane de arbitri, arbitri asistenți și oficialități care sunt, 

de asemenea, direct implicați în joc. 

Fotbalul este jucat în întreaga lume de peste 1,5 milioane de echipe și în 

300.000 de cluburi; majoritatea oamenilor, totuși, joacă în afara sferei competițiilor 

organizate oficial.12
 

Având în vedere faptul că este cel mai mediatizat sport, (sportul rege), în 

fotbal se învârt foarte mulți bani rezultați din marketing, publicitate, sponsorizări, 

vânzări de bilete, etc. Salariile jucătorilor și costurile de transfer al acestora au ajuns 

în prezent la zeci de milioane de euro. 

Fotbalul naște pasiuni și joacă un rol foarte important în viață comunităților 

locale și a țărilor unde se practică. Mass-media contribuie din plin la dezvoltarea 

popularității acestui sport în lume, atât în presă scrisă, cât și în televiziune fiind 

dezbateri pe larg legate de sportul rege. 

Având în vedere popularitatea de care se bucură fobalul, impactul asupra 

ordinii publice este foarte mare, iar o lipsă a măsurilor de ordine și siguranță, ar crea 

o dezordine și ar reprezenta o amenințare la adresa siguranței cetațenilor. 

Terorismul reprezintă un factor nou de risc privind siguranța competițiilor 

de fotbal și reprezintă o amenințare reală asupra ordinii și siguranței publice. 

Exemplele privind incidentele petrecute la meciurile de fotbal sunt multe, 

acestea creând un impact asupra ordinii publice si siguranței cetațenilor. 

II. Aspecte privind violența în fotbal 

2.1 Studiu de caz: Tragedia de la Heysel 
 

Pe data de 29 martie 1985, capitala Belgiei, Bruxelles, avea să găzduiască 

una dintre cele mai triste partide din istoria fotbalului, acest lucru reprezentând un 

moment de cotitură în istoria securității competițiilor de fotbal. Stadionul Heysel a 

 

12 Fifa Survey – Big Count, 2006 
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fost ales de către U.E.F.A. ca fiind stadionul de disputare a finalei Cupei 

Campionilor Europeni, decizie neinspirată la acea vreme a forului organizator, având 

în vedere starea tehnică precară a stadionului.13 Având o vechime de 55 de ani, 

stadionul avea zone care se surpau, gardul exterior era construit din bolțari subrezi, 

iar fanii care nu aveau bilet de acces la această partidă au spart bucăți mari din zid 

pentru a pătrunde pe stadion.14
 

Partida s-a disputat între două puteri ale fotbalului European, formația 

engleză Liverpool FC și formația italiană Juventus Torino. 

Confruntările dintre fani au început înaintea partidei, când spectatorii din 

sectoarele X și Z au început să arunce cu rachete și petarde. Ulterior, când partida a 

început, fanii celor două echipe aflate în sectoarele învecinate au început să arunce 

cu pietre. În acel moment, o parte din grupul suporterilor englezi au început să sară 

gardul ce despărțea sectoarele X și Z, îndreptându-se spre suporterii italieni, care, de 

frică au încercat să fugă și să sară peste peretele stadionului. Sub greutate și având 

în vedere vechimea construcției, zidul a cedat și s-a prăbușit. Bilanțul total al 

victimelor a fost de 39 de morți și 600 de răniți (32 de cetățeni italieni, dintre care 2 

minori, 2 cetățeni francezi, 4 cetățeni belgieni și 1 cetățean nord-irlandez).15
 

Această tragedie a însemnat un moment zero în ceea ce privește măsurile 

privind securitatea competiilor de fotbal. Urmare a incidentelor provocate de fanii 

englezi, U.E.F.A. a sancționat echipele englezești cu interdicția de a participa în 

competițiile europene pentru o perioada de 5 ani, acest lucru având consecințe 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 https://ro.wikipedia.org/wiki/Stadionul_Regele_Baudouin 
14 https://ro.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_pe_Stadionul_Heysel 
15 http://web.archive.org/web/20060520113640/http://www.liverpoolfc.tv/lfc_story/a_1985.shtml 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stadionul_Regele_Baudouin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Tragedia_de_pe_Stadionul_Heysel
http://www.liverpoolfc.tv/lfc_story/a_1985.shtml
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După tragedia de la Heysel ,cluburile englezești au început să impună reguli 

stricte pentru a le fi mai ușor să prevină faptele de violență la meciurile din 

campionat.16
 

2.2 Huliganismul - Cauze 
 

Huliganismul în fotbal, cunoscut odată ca "boala britanică", a fost de mulți 

ani un motiv major de îngrijorare în întreaga Europă - în special în Germania, 

Olanda, Italia și Belgia, precum și în Marea Britanie. De asemenea, în Grecia, 

Republica Cehă, Danemarca și Austria au fost observate perturbări semnificative la 

meciurile de fotbal. Dezbaterile recente din Parlamentul European și de la nivelul 

guvernelor naționale din multe țări ale Uniunii Europene au evidențiat un sentiment 

tot mai mare de frustrare față de incapacitatea aparentă de a reduce sau redirecționa 

comportamentul antisocial al unei minorități de susținători ai fotbalului care 

constituie problema. Iar spectrul de 38 de fani ai echipei Juventus de pe stadionul 

Heysel continuă să bântuie orice dezbatere despre cauzele și vindecarea violenței în 

fotbal. 

Cercetarea contemporană privind violența în fotbal este acum în mare 

măsură europeană, reflectată în mai multe conferințe recente din Marea Britanie și 

Italia, precum și în publicații majore din ultimii ani. Cu toate acestea, în ciuda 

popularității continue a subiectului, trebuie să apară încă un consens autentic cu 

privire la originea problemei, indiferent de țară, și cele mai eficiente mijloace de 

combatere a fenomenului. Eșecul manifestat al unor abordări teoretice a determinat 

și pe unii cercetători să se întoarcă la explicații mai simpliste - unele sugerând 

interdicții ulterioare privind alcoolul ca o modalitate de a rezolva problemele, în 

special în Marea Britanie, chiar dacă cercetarea lor anterioară nu a reușit să constate 

că băutura a fost un factor semnificativ. 

2.3 Violența în fotbal – evoluție istorică 
 

 
 

16 https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Report 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taylor_Report
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2.3.1 Originile medievale: 
 

Fotbalul a fost asociat cu violența încă de la începuturile sale din Anglia 

secolului al XIII-lea. Forma inițială populară a jocului, cel mai adesea jucată în 

marțea Shrove și Zilele Sfinte, a implicat doar bătălii ușor structurate între tinerii 

satelor și orașelor învecinate. Prezența unei mingi, sub formă de vezică a porcului, 

umflată și legată, confecționată de piele, a fost aproape un pretext pentru această 

ocazie semi-legitimată de a rezolva scoruri vechi, dispute de teren și de a se angaja 

într-o agresiune tribală. 

2.3.2 Îmblânzirea jocului prin reguli 
 

Thomas Arnold, directorul școlii de rugby din 1828 a reușit să înlăture jocul 

sălbatic și brutal. În primul rând el a asigurat controlul comandanților asupra 

sistemului barbar prin faptul că, mai degrabă decât încercarea de a interzice fotbalul, 

așa cum făcuseră ceilalți maeștri, el a legitimizat jocul și i-a încurajat pe elevi să 

formalizeze un set de reguli care să îl guverneze. Treptat, jocul nou rafinat și 

respectabil a pătruns în restul societății. În această formă, fotbalul a fost exportat pe 

continent.17
 

2.3.3 Exportul jocului 
 

În Danemarca, de exemplu, meciurile de fotbal de la începutul anilor 1900 

au fost vizionate de mulțimi mari, dar bine manevrate de gărzile regale. Pariurile au 

fost absente ca și poliția. Comportamentul nepotrivit al spectatorilor a fost considerat 

o problemă sudică continentală. În Suedia, rivalitățile locale au fost mai pronunțate 

ca și distincțiile de clasă socială în această perioadă. Spectatorii au fost în mare parte 

separați în clasele superioare și clasele muncitoare. 

În Franța, natura nobilă a importului britanic a fost transferată către mase. 

La începutul anilor 1900, numărul de jucători aristocrați s-a diminuat pe măsură ce 

sportul a câștigat popularitate în rândul clasei de mijloc. La începutul secolului, 

 

17 A se vedea Football violence in Europe - A report to the Amsterdam Group prepared by Giovanni 

Carnibella, Anne Fox, Kate Fox Joe McCann, James Marsh, Peter Marsh, July 1996 
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cluburile de fotbal englezești au apărut în întreaga Europă. Dar, după cum subliniază 

Pierre Lanfranchi, membrii fondatori ai acestor cluburi erau în mare parte membri 

ai profesiilor practice - ingineri, tehnicieni, comercianți, medici - sau studenți 

universitari.18 Perioada interbelică a înregistrat o creștere a sentimentului naționalist 

pe continent și, tangențial, o amplificare a entuziasmului public pentru fotbal. 

2.3.4 Întoarcerea la clasa muncitoare 
 

În Anglia, pasiunea spectatorului noului secol a început să perturbe 

apărătorii standardelor victoriene conservatoare. În ciuda administrării și 

perfecționării jocului de fotbal de la începutul anilor 1900, acest sport a rămas o 

distracție de clasă muncitoare, cu majoritatea noilor terenuri construite aproape de 

inima comunităților muncitorești. Descrierile comportamentului mulțimii la aceste 

meciuri urbane au variat foarte mult în funcție de fundalul scriitorului. 

Cu siguranță, noul fotbal bazat pe reguli nu a fost lipsit de violență. 
 

2.3.5 O nouă dezordine 
 

Invazia terenurilor din Marea Britanie a avut loc chiar și în anii 1880, dar a 

fost mai des cauzată de o suprapopulare simplă decât de atacurile organizate. Și în 

timp ce alte tulburări violente de pe terase nu erau neobișnuite, violențele erau, de 

obicei, considerate izbucniri inteligibile ale senzației colective. 

Tulburările s-au axat în principal pe activitatea de pe teren și pe nedreptățile 

percepute pentru jucători, sau pentru mulțime, ca în cazul Hampden de mai sus. 

Rapoartele privind lupta dintre fanii de pe terase sunt relativ puține. Unii istorici 

suspectează că lipsa relativă a rapoartelor privind comportamentul neplăcut al 

mulțimii, raportată la abundența atacurilor asupra jucătorilor și oficialilor, nu indică 

absența unei astfel de violențe, ci mai degrabă o atitudine indulgentă față de 

tulburările mulțimii care, de fapt, nu interferează cu jocul. Acest lucru poate fi 

explicat prin faptul că, în cadrul stadionului, arbitrii nu raportau incidente la 

 

 

18 100 years of Football: The FIFA centennial book – Lanfranchi Pierre, Weidenfeld & Nicolson, 2004 
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Federația Engleză de Fotbal. În cazul în care violența se muta pe terenul de joc, 

atunci se consemnau în rapoarte. 19
 

2.3.6 Liniștea dintre cele două războaie mondiale 
 

Deși nicio perioadă din istoria fotbalului englez nu a fost complet lipsită de 

incidente, anii interbelici au înregistrat o scădere a intensității evenimentelor 

neplăcute. Nemulțumirea legată de deteriorarea standardelor de comportament pe 

terase a fost precipitată de dezamăgirea populației și de jocul excesiv de violent pe 

teren. 

2.3.7 Noii huligani 
 

Nivelurile ridicate de solidaritate națională ar fi putut contribui la 

continuarea acestei tendințe pacifiste după cel de-al doilea război Mondial, în anii 

1950, dar până în 1960 o nouă formă de patriotism zelos a devenit îndrăzneață, fiind 

îndreptată împotriva imigranților, o atitudine manifestată de mulți huligani de fotbal. 

Mulți sociologi plasează televiziunea ca având un rol important în creșterea violenței 

spectatorilor, după anii ’50. Televiziunea nu numai că a permis fanilor să vizioneze 

jocuri la domiciliu, ci a făcut publică violența fanilor. 

2.3.8 Huliganismul în Europa 
 

Pregătirile la nivel național pentru găzduirea turneului mondial din 1966, 

au subliniat necesitatea de a rezolva problema înainte ca un astfel de comportament 

britanic să fie difuzat pe plan internațional. Deși în următorul deceniu huliganismul 

de fotbal urma să fie numit "boala britanică" care a infectat spectatorii continentali 

civilizați, mai multe rapoarte ar putea dezvălui tulpini diferite ale bolii în Europa. 

Nici în prezent Europa nu este scutită de incidente la meciurile din 

competițiile între țări, precum și cele dintre echipele de club. Deși pare că aceste 

competiții europene reprezintă un model perfect pentru publicul spectator, în 

 

 

 
 

19 Emotional Hooligan: Post-Subcultural Research and the Histories of Britain’s Football Gangs 
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realitate există unele rivalități între suporteri care se rezolvă în general pe străzile 

orașelor unde au loc partidele. 

UEFA anunță permanent proceduri disciplinare împotriva echipelor care nu 

respectă regulamentele în ceea ce privește organizarea competițiilor de fotbal, dar și 

în ceea ce privește comportamentul fanilor. Adesea, sancțiunile sunt aplicate pentru 

folosirea materialelor pirotehnice, aruncarea obiectelor în teren, afișarea unor 

bannere ilicite, folosirea aparatelor de tip laser, blocarea scărilor de acces și nu în 

ultimul rând comportamentul rasist.20
 

2.4 Explicații ale huliganismului în fotbalul englez 
 

În Anglia au fost propuse cinci explicații generale ale huliganismului în 

fotbal, fiecare susținută de mass-media și de politicieni. Aceste explicații, cel puțin 

parțial contradictorii, sunt că huliganismul în fotbal este cauzat de: consumul excesiv 

de alcool, incidente violente pe terenul de joc, arbitraj părtinitor și incompetent, 

şomaj și permisivitate. 

2.5 Fenomenul Ultras în România 
 

În România post decembristă, s-a dezvoltat fenomenul ultras, bazat pe 

modelul italian. În italiană cuvântul “ultra” înseamnă “dincolo de granițe”, arătând 

faptul că suporterii vor să fie cu totul și cu totul speciali, prin încurajarea echipei 

favorite dincolo de limite, în foarte multe cazuri duse la extrem. 

Diferența dintre grupurile de tip ultras și cele de tip hooligans este aceea, în 

opinia unor specialiști, că cele de tip hooligans urmăresc exercitarea de acte violente 

împotriva rivalilor, iar cele de tip ultras urmăresc susținerea echipei favorite. 

În România, mai multe galerii își revendică titlul de cei mai fanatici ultrași. 

Astfel, galeriile echipelor tradiționale Steaua București, Dinamo București, Rapid 

București, Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova și Poli Timisioara, sunt cele mai 

 

 

20 https://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/index.html 

http://www.uefa.com/insideuefa/disciplinary/index.html
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numeroase și organizate grupări de acest gen. Prezența lor la meciurile echipelor 

favorite este constanța, coregrafiile fiind nelipsite. 

La derbyurile tradiționale, spectacolul tribunelor face deliciul celor 

prezenți, însă în foarte multe cazuri există și incidente produse de ultrașii echipelor, 

atât înaintea partidei, cât și în timpul și după terminarea acesteia. 

2.6 Studiu de caz – incidente petrecute la partida Petrolul Ploiești-Steaua 

București 

În România, un caz deosebit a atras atenția opiniei publice asupra 

violențelor petrecute pe stadion. Astfel, la data de 30 octombrie 2011 s-a disputat 

partida din campionat dintre echipele Petrolul Ploiești și Steaua București, contând 

pentru Liga 1 de fotbal. Partida s-a jucat la Ploiești pe stadionul Ilie Oană, proaspăt 

inaugurat în toamna anului 2011. Fiind bine cunoscută rivalitatea dintre cele două 

echipe, partida a fost catalogată cu grad de risc ridicat astfel că au fost luate măsurile 

de ordine necesare în acest sens. Totuși, în minutul 43, la scorul de 0-1, cand echipa 

oaspete se pregatea sa execute un penalty, un suporter al echipei Petrolul Ploiești a 

pătruns pe terenul de joc și l-a lovit cu pumnul în gură pe fotbalistul echipei Steaua 

București George Galamaz. După ce l-a lovit, acesta l-a scuipat pe fotbalistul care 

se afla ghemuit la pământ. În apărarea colegului lor au sărit fotbaliștii echipei Steaua, 

Novak Martinovici și Răzvan Stanca fiind cei care l-au oprit pe suporterul ploieștean, 

iar ulterior mai mulți jucători steliști s-au năpustit asupra acestuia lovindu-l cu 

picioarele. 

Ulterior, suporterul a fost imobilizat de câțiva stewarzi și scos în afara 

terenului de joc. Arbitrul a eliminat pentru comportare violentă pe cei doi jucători ai 

formației Steaua București, iar lucrurile au degenerat creandu-se o adevărată 

busculadă între fotbaliștii celor două echipe, fapt ce a incitat și publicul spectator 

prezent. Având în vedere că unul dintre cei doi fotbaliști eliminați era portar, 

antrenorul Stelei a efectuat o schimbare și l-a introdus în teren pe Ciprian Tătărușanu 

sa apere poarta roș-albaștrilor. După ce minute bune jocul a fost întrerupt, partida a 
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fost reluată în cele din urma și roș- albaștrii au marcat pentru scorul de 2 la 0. În acel 

moment, portarul nou intrat în teren, Ciprian Tatarușanu, a fost lovit în spate de o 

torță aruncată din peluza galeriei petroliste. Meciul a fost interupt, iar jucatorii au 

fost trimiși la vestiare. Presa din România și presa internațională au relatat pe larg 

acest subiect. 

Sancțiunile dictate de Jandarmeria Ploiești au fost întocmirea unui dosar 

penal pentru suporterul care a pătruns pe teren, fiind acuzat de infracțiunile de lovire 

sau alte violențe, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii 

publice, amendarea organizatorului cu amendă contravențională precum și 

sancționarea firmei de pază pentru nerespectarea planului de acțiune. 

Impotriva agresorului s-a luat măsura arestului preventiv pentru o perioadă 

de 30 de zile, prelungită ulterior, fiind condamnat in cele din urma la 3 ani de 

inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei. 

În ceea ce priveste sancțiunile sportive dictate de Comisia de Disciplină din 

cadrul Federației Române de Fotbal, acestea au fost destul de drastice, Petrolul 

Ploiești pierzând meciul prin forfeit, omologându-se astfel rezultatul partidei 3-0 în 

favoarea echipei Steaua București. De asemenea, împotriva echipei Petrolul Ploiești 

s-a luat măsura interzicerii organizării de jocuri pe propriul stadion pentru 6 etape și 

o penalitate sportiva de 60.000 lei. Jucătorii implicați în altercații au fost exonerați 

de pedepse, având în vedere prevederile regulamentare care absolvă de orice vină 

fotbaliștii care sar în apărarea colegilor lor. 

Acesta a fost practic cel mai grav caz înregistrat la meciurile de fotbal din 

România, creându-se un impact deosebit asupra opiniei publice. 

III. Măsuri adoptate pentru asigurarea ordinii publice și 

siguranței la competițiile de fotbal 

 
 

3.1 Tragedia de pe Hillsborough – studiu de caz 
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Contextul social din Anglia în anii 80 nu era foarte bun. Primul ministru de 

la acea vreme, doamna de fier Margareth Thacher, ezita să ia măsuri ferme împotriva 

huliganilor, din cauza faptului că popularitatea sa era în continuă scădere ca urmare 

a impunerii unor taxe. Lipsa de măsuri ferme a condus la încă o tragedie petrecută 

în Anglia, în anul 1989, la Hillsborough. 

Busculada creata a condus la decesul a 96 de persoane și la rănirea a altor 

766. Cel mai tânăr suporter decedat avea 10 ani, iar cel mai bătrân 67 de ani. 

Majoritatea celor decedați au murit prin asfixiere prin comprimare, stand în picioare. 

93 de persoane au decedat la fața locului, alte două peste câteva zile, iar una la 4 ani 

după tragedie, după ce în toată această perioada s-a aflat în comă. 

Ancheta ce s-a desfășurat ca urmare a acestei tragedii, a fost condusă de 

Lordul Peter Taylor, ce avea la începutul anului 1990 să publice raportul final 

(Raportul Taylor) asupra evenimentelor ce au avut loc la Hillborough, raport ce avea 

să constituie un prim pas spre măsurile de securitate ce trebuiau reglementate în 

Anglia. Conform raportului mai sus menționat, vină pentru producerea tragediei 

aparține poliției engleze, pentru proastă gestionare a situației.21
 

Am considerat așadar aceste evenimente ca fiind punctul de plecare în 

adoptarea și reglementarea unor măsuri de securitate, ce aveau să se propage în toată 

Europa, măsuri ce stau și astăzi la baza unor principii ale securității competițiilor de 

fotbal. 

3.2 Istoricul și evoluția reglementărilor naționale privind securitatea 

competițiilor sportive 

3.2.1 Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, 

a ordinii și liniștii publice 

 

 

 

 

 

 
 

21 Taylor Report, Ianuarie 1990 
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Primul act normativ adoptat după Revoluția din 1989 care a făcut referire 

la subiectul competiilor sportive a fost Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor 

de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. 

3.2.2 Premisele adaptării legislației naționale la normele europene 
 

În anul 1998, Parlamentul României a adoptat Legea 53 pentru ratificarea 

Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu 

ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la 

Strasbourg la 19 august 1985. 

Astfel cum am amintit în capitolele anterioare, Convenția europeană a fost 

adoptată după tragedia de la finală Cupei Campionilor Europeni de la Heysel din 

1985. 

3.2.3 Primul act normativ specific competițiilor sportive 
 

A fost așadar adoptată o prima formă, concretizată în Hotărârea de Guvern 

nr. 791/2004 pentru prevenirea şi sancţionarea actelor de violenţă şi ieşirilor 

necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive. 

Acest act normativ a introdus în reglementările sale pentru prima dată 

conceptul de obligații ale organizatorilor competiilor sportive, precum și obligații 

ale spectatorilor. Au fost așadar instituite obligații de comportament responsabil. 

Organizatorii competițiilor sportive şi forţele de ordine trebuie să ofere 

spectatorilor un nivel ridicat de securitate. 

3.2.4 Prevenirea și combaterea violenței în sport într-o nouă formă juridică 
 

Ordonanța nr. 11/2006 pentru prevenirea și combaterea violenței în sport a 

fost adopată pe 26.01.2006 și a adus câteva modificări față de actul normativ 

anterior. 

Astfel, legiuitorul a înțeles să clarifice anumite aspecte și să definească mai 

clar anumite concepte. În acest sens, au căpătat o importanță deosebită conceptele 

de competiție sportivă, joc sportiv, organizator de competiții sau joc sportiv, oficial, 
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asigurarea ordinii publice, restabilirea ordinii publice, controlul corporal preventiv, 

și, unul dintre cele mai importante elemente, gradul de risc al unei competiții. 

3.2.5 Actuala reglementare privind securitatea competițiilor de fotbal din 

România 

În prezent, actul normativ în vigoare care reglementează elementele de 

securitate a competițiilor sportive, îl reprezintă Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 

privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor 

sportive. 

La nivelul anului 2008, Legea 4 a reprezentat o revoluționare a măsurilor 

de securitate pentru prevenirea și combaterea violenței la competițiile sportive, 

legiuitorul inspirându-se din acte normative adoptate în statele vest-europene. 

Astfel, cu titlu de exemplu, au fost avute în vedere normele legale în materie din 

Anglia, Belgia, Franța, Italia, precum și recomandările instituțiilor europene. 

Reamintesc faptul că România este membră a Uniunii Europene din anul 2007. 

La explicarea termenilor și expresiilor inserate în noul text de lege putem 

observa concepte noi cum ar fi starea vădită de ebrietate (ulterior stare vădită de 

beție), controlul corporal și al bagajelor, interzicerea accesului la competițiile 

sportive, baza sportivă, arenă sportivă, zona imediată, zona apropiată, comandantul 

forțelor de ordine, șef al dispozitivului de ordine și siguranță, responsabil de ordine 

și siguranță, monitor de securitate, ofițer de informare, punct de comandă și PNI. 

3.2.5.1 Procedura stabilirii gradului de risc al jocurilor de fotbal 
 

Procedura stabilirii gradului de risc al jocurilor de fotbal, a fost întocmită și 

semnată de IGJR, FRF și LPF în iulie 2016. 

Criteriile în baza cărora este stabilit gradul de risc al jocului de fotbal sunt 

următoarele: 

a) Participarea unor persoane cunoscute că având un comportament huliganic, sau 

care aparțin unor grupări cunoscute cu un comportament huliganic 

b) Istoricul faptelor de dezordine publică săvârșite la meciurile precedente 
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c) Intențiile cunoscute ale suporterilor de a protesta împotriva deciziilor conducerii 

cluburilor ori organizatorilor competiției, ori împotriva rezultatelor slabe ale echipei 

d) Resursele suporterilor – consum de alcool sau substanțe interzise, folosirea 

materialelor pirotehnice 

e) Rivalitatea între suporterii celor două echipe 

f) Amenințările teroriste.22
 

3.2.5.2 Măsurile de ordine și siguranță 
 

Față de reglementarea anterioară, Legea 4/2008 a impus ca pentru jocurile 

cu grad de risc mediu și grad de risc ridicat, asigurarea ordinii publice în zona 

imediată și în zona apropiată să se facă cu dispozitivele de jandarmi de la unitatea 

de jandarmi competentă. 

În interiorul arenelor sportive este de subliniat faptul că pentru asigurarea 

măsurilor de ordine s-a renunțat la dispozitivele de jandarmi, organizatorii putând 

astfel să încheie contracte de prestări servicii cu societăți de pază sau cu Poliția 

Locală, aceasta purtând întreagă responsabilitate. 

În ceea ce privește partidele cu grad scăzut de risc, în interiorul arenei 

sportive se poate asigura ordinea și siguranța prin intermediul personalului propriu. 

În caz de incidente grave, restabilirea ordinii în incinta stadionului se va 

face la inițiativa comandantului, de către dispozitivul de jandarmi, cu aprobarea 

prefectului sau a reprezentantului prefectului. În situația în care împotriva forțelor 

de ordine sau a altor persoane se exercită violențe, sau există indicii că suporterii 

pregătesc săvârșirea unor fapte penale, nu mai este necesară aprobarea prefectului, 

iar la solicitarea comandatului forțelor de ordine, oficialii de joc putând întrerupe 

parțial sau total partida. 

Pentru documentare, am expus în Anexa nr. 1 un plan de acțiune pe care l- 

am considerat complet și complex, plan de acțiune pe are l-am avut în vedere la 

 

 

 

 
 

22 Procedura stabilirii gradului de risc al jocurilor de fotbal – iulie 2016 
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partida AFC Astra 2-ACS Petrolul 52, partidă la care am fost delegat observator de 

joc din partea Federației Române de Fotbal. 

Totodată,   apariția   noilor   reglementării    în    domeniu    a   modificat și 

sancțiunile aplicate pentru încălcarea normelor de ordine publică și siguranță la 

competițiile de fotbal. 

3.3 Aspecte privind organizarea activității fotbalistice 
 

În ceea ce privește competițiile de fotbal, pe lângă reglementările în 

vigoare, Federația Română de Fotbal a adoptat Regulamentul de Organizare a 

Activității Fotbalistice (R.O.A.F.) regulament ce prevede, pe lângă regulile sportive, 

și reguli privind măsurile de ordine și siguranță, precum și măsurile de organizare 

instituite pentru meciurile de fotbal. 

3.3.1 Asistența medicala 
 

Un prim punct esențial, este obligația cluburilor de a asigura asistență 

medicală pe toată durata desfășurării jocurilor, fiind obligatorie prezența unui medic 

sau asistent medical, după caz, în funcție de eșalonul competițional. 

Având în vedere tragediile petrecute pe terenul de fotbal, soldate cu decesul 

unor fotbaliști, ambulanțele prezente la stadion vor fi echipate corespunzător, astfel 

încât să fie acordate îngrijire medicale de prim ajutor. Organizatorii sunt obligați să 

asigure prezența la stadion a două ambulanțe, sau a unei ambulanțe și a unui 

autoturism (marcat cu cruce roșie), și vor fi menționate în raportul de arbitraj și în 

raportul observatorului de joc. Mașinile vor fi poziționate în așa fel încât să poată 

interveni de urgență în momentul în care vor fi solicitate, având acces în teren prin 

porți de mari dimensiuni. 

3.3.2 Organizarea jocurilor 
 

Pe lângă reglementările din Legea 4/2008, ROAF-ul instituie la rândul său 

obligația cluburilor de a numi un responsabil de ordine și siguranță, care să asigure 
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coordonarea măsurilor privind siguranța competițiilor, precum și legătură cu forțele 

de ordine, societatea de pază și alte instituții. 

3.3.3 Măsurile de ordine 
 

În ceea ce privește măsurile de ordine și siguranță, ROAF-ul păstrează în 

mare aceleași direcții trasate de Legea 4/2008, cu mici precizări adaptate strict 

competițiilor de fotbal. 

ROAF-ul instituie de asemenea și reglementări în ceea ce privește 

comportamentul rasist. 

Accesul în incinta terenului de joc și la vestiare: Pentru a asigura protecția 

tuturor persoanelor participante la competițiile de fotbal, ROAF-ul instituie 

reglementări clare, suplimentare față de Legea 4/2008, privind accesul în incinta 

terenului de joc și la vestiare. 

Astfel, în incinta terenul de joc este permis accesul următoarelor persoane: 

jucătorii celor două echipe înscriși în raportul de arbitraj, 6 oficiali din fiecare echipă 

(antrenori, delegați, medici, maseuri, etc.). Toate aceste persoane pot lua loc pe 

banca tehnică pe toată durata partidei. O singură persoană va da indicații tehnice 

echipei, restul fiind obligați să stea așezați pe scaune. 

De asemenea, în terenul de joc mai au acces arbitrii și observatorii delegați, 

medicul delegat, șoferul autosanitarei alături de brancardieri echipați corespunzător, 

personalul de pompieri cu autospecială pentru intervenție, cel mult câte un 

fotoreporter de la fiecare organ de presă purtând o vestă distinctă (așezați în spatele 

liniei de poartă și în spatele panourilor publicitare), operatorii TV, 8-12 copii de 

mingi, reprezentanți ai societăților de pază și protecție. 

Accesul la vestiare: ROAF-ul impune reguli stricte în ceea ce privește 

accesul la vestiarele echipelor. Astfel, la vestiare și pe culoare au acces maxim doi 

conducători de la fiecare echipă, observatorii partidei, persoanele trecute pe raportul 

de arbitraj, responsabilul de ordine și siguranță al clubului organizator, ofițerul de 
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presă, reprezentanții forțelor de ordine și ai societăților de pază, doar în caz de 

incidente. 

La vestiarele arbitrilor au acces numai observatorii, medicul delegat, sau 

alte persoane solicitate în mod expres de arbitru. Culoarul de acces către vestiarul 

arbitrilor va fi păzit întotdeauna de două persoane specializate în pază și protecție. 

3.4 Rolul și importanța observatorului de joc (delegat de joc): 
 

Pentru meciurile din Liga 1, Liga a 2-a și Liga a 3-a, precum și cele din 

fazele superioare ale Cupei României, pe lângă arbitrii și observator de arbitrii, LPF 

și FRF după caz deleagă observatori de joc. 

Observatorul de joc (delegatul de joc), potrivit dispozițiilor art. 64 alin. 9 

din ROAF, supraveghează organizarea jocurilor, asigurând respectarea dispozițiilor 

regulamentare. Acesta, poate solicită organizatorilor să ia cele mai bune măsuri în 

vederea menținerii și restabilirii ordinii în incinta terenului, stadion și zona 

imediată.23
 

Pe parcursul cercetării doctorale am îndeplinit funcția de observator de joc 

la 43 de partide la nivel național, competiții organizate la nivelul Ligii a 2-a și Ligii 

a 3-a. De asemenea, am observat la nivelul județului Prahova, peste 50 de meciuri în 

calitate de observator. In Anexa nr. 2 este prezentat un raport complet de observare 

pentru partida AFC Astra 2 – ACS Petrolul 52 . 

3.5 Analiza sanctiunilor prevazute de Regulamentul Disciplinar 
 

Federația Română de Fotbal a adoptat un Regulament Disciplinar pentru 

abaterile de la Statutul și regulamentele sale. Astfel, conform Regulamentului 

Disciplinar, pentru nerespectarea dispozițiilor privind organizarea jocurilor, precum 

și pentru nerespectarea dispozițiilor privind securitatea competițiilor, pot fi 

sancționate cluburile și oficialii responsabili. 

 

 

 
 

23 Art. 64 alin. 9 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice 
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În ceea ce privește sancțiunile aplicabile cluburilor pentru nerespectarea 

dispozițiilor ROAF referitoare la organizarea partidei, acestea pot fi următoarele: 

interzicerea organizării jocurilor pe stadionul propriu; interzicerea jocurilor pe un 

anumit stadion; excluderea din competiții; pierderea jocului prin forfait; 

retrogradarea într-un eșalon inferior; neprogramarea pentru jocurile următoare; 

interzicerea dreptului de promovare. 

3.6 Practica Comisiei de Disciplină 
 

Pe parcursul cercetării doctorale, au fost analizate hotărârile pronunțate de 

Comisiile de Disciplină, pentru abaterile referitoare la nerespectarea măsurilor de 

ordine și siguranță, precum și cele pentru nererespectarea de către spectatori a 

dispozițiilor legale în materie. Astfel, în perioada 2016-2018, în calitate de 

Președinte al Comisiei de Disciplină din cadrul AJF Prahova, am analizat abaterile 

provocate la nivel județean. La nivel național, fiind vorba de fotbalul profesionist, 

altfel sunt respectate dispozițiile legale și sancțiunile impuse de Comisiile de 

Discipină. 

Astfel, am considerat relevant expunerea a trei hotărâri ale Comisiei de 

Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, ce vizează meciuri cu grad ridicat 

de risc și rivalități istorice între echipe. 

3.7 Pirotehnie la meciurile de fotbal 
 

În 2016 UEFA a emis un studiu și un raport care au examinat riscurile de 

securitate ce decurg din folosirea materialelor pirotehnice în stadione. Acest raport 

examinează tipurile de dispozitive pirotehnice utilizate de membrii publicului 

stadioanelor de fotbal. A fost analizat efectul acestor dispozitive pirotehnice asupra 

sănătății și siguranței umane. 24
 

3.7.1 Explozivi, materiale pirotehnice și focuri de artificii 
 

 

 
 

24 Pyrotechnics in Stadia Health and Safety issues relating to the use of pyrotechnics in football stadia Dr. 

Tom Smith CarnDu Ltd UK November 2016 
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Diferitele tipuri de dispozitive pirotehnice similare pot conține cantități 

diferite de compoziție pirotehnica, concepute pentru arderea pentru durate mai lungi 

(sau mai scurte) și pot produce diferite produse secundare de ardere. 

3.7.2 Standardele și directivele europene privind articolele pirotehnice 
 

Directiva Europeană (2013/29 / UE) privind articolele pirotehnice este în 

vigoare și armonizată. 

Standardele derivate din aceasta au intrat în totalitate în vigoare în iulie 

2017. Aceasta prezinta 8 tipuri de articole pirotehnice în funcție de tipurile lor 

generice (de exemplu focuri de artificii, materiale pirotehnice, sau alte articole 

pirotehnice). 

3.7.3 Tipuri de materiale pirotehnice și efectele de tip pirotehnic 
 

Toate dispozitivele pirotehnice au câteva trăsături comune care sunt 

importante în considerarea potențialul distructiv pe care l-ar putea crea. 

Materialele pirotehnice ard la temperaturi înalte, produc combustie toxica, 

au potențial de a funcționa anormal, sunt explozibile. Principalele tipuri de materiale 

pirotehnice care au fost folosite în trecut în stadioane sunt: Torțe de mână, Torțe de 

semnalizare, Dispozitive de fum, Stroboscoape, Petarde, Fântâni, Artificii. 

Alte tipuri care au fost folosite rar sau pot fi, în opinia noastră, folosite în viitor 

includ: Rachete, Lumânări romane, Dispozitive single-shot, "Torturi", Mine, 

Fluiere25. 

3.7.4 Probleme de sănătate și siguranță care apar în urmă utilizării 

materialelor pirotehnice în stadioane 

Marea majoritate a dispozitivelor pirotehnice nu sunt destinate a fi aruncate 

din mână. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, aceasta este exact metoda 

folosită de către persoane în stadioane. 

 

25 Pyrotechnics in Stadia Health and Safety issues relating to the use of pyrotechnics in football stadia Dr 

Tom Smith CarnDu Ltd UK November 2016 
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1. Arsuri – carne; 2. Arsuri – haine; 3. Arsuri - structuri și alte elemente; 4. 

Efecte explozive – persoane; 5. Efecte explozive – structure; 6. Fumul – 

efecte toxice; 7. Fumul – efecte cornice; 8.Impactul asupra ochilor, a 

capului, etc.; 9.Vedere; 10. Auzul; 11. Panică 

3.7.5 Folosirea materialelor pirotehnice și explozive la meciurile de fotbal din 

România 

În România, legea aplicabilă în domeniul materialelor pirotehnice este 

Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Potrivit dispozițiior acestei 

legi, producerea și procesarea materiilor explozive se face numai de către persoanele 

juridice, cu autorizație specială.26
 

 

 

IV. Aspecte privind securitatea stadioanelor de fotbal 

4.1 Stadionul - Noțiune și istoric 
 

Stadionul este o construcție destinată de obicei evenimentelor sportive, însă 

acesta poate fi gazdă și unor alte tipuri de evenimente, cum ar fi concerte, expoziții, 

etc. Originea cuvântului stadion provine din orașul Olympia, din Grecia Antică, 

locul unde se desfășurau primele jocuri olimpice, atestate documentar pentru prima 

oară în anul 776 i.Hr. Cuvântul stadion reprezenta o unitate de măsură de 192 m, ce 

însemna distanța pe care un atlet trebuia să o parcurgă.27
 

Arhitectura stadioanelor a cunoscut o evoluție considerabilă, astfel că în 

prezent, putem observa adevărate construcții gigant, cu elemente și sisteme de 

siguranță moderne. În ultimele trei decenii, putem observa că abordarea proiectelor 

de construcție a stadioanelor a cunoscut o modificare considerabilă, în sensul că, în 

prezent, designul modern pune accentul pe desfășurarea competițiilor de fotbal, cu 

elementele specifice acestui joc. S-a renunțat în foarte multe situații la pistă de 

 

 
26 Legea 126/1995 privind regimul materialelor explozive 
27 https://en.wikipedia.org/wiki/Stadium#cite_ref-David_C._Young_p._20_3-1 
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atletism ce înconjura terenul de joc, pentru o mai bună acustică și crearea unei 

atmosfere frumoase în timpul meciului. 28
 

4.2 Clasificarea stadioanelor. 
 

UEFA a stabilit în anul 2010 un sistem de clasificare a stadioanelor pentru 

competițiile desfășurate în Europa. Acest sistem de clasificare este concretizat într- 

un Regulament privind infrastructura stadioanelor, în care bineînțeles sunt 

specificate și criterii de securitate. Categoriile sunt numerotate de la 1 la 4 în funcție 

de facilitățile pe care le oferă stadionul, categoria a patra fiind cea mai importantă. 

4.3 Construcția stadioanelor 
 

În zilele noastre, renovarea stadioanelor existente, precum și construcția de 

noi stadioane, este o prioritate pentru forurile conducătoare ale fotbalului, atât pe 

plan internațional, cât și pe plan național. 

Dezvoltatorii de stadioane din secolul XXI trebuie să țină cont de câteva 

elemente importante, după cum urmează: a. Stadionul trebuie să aibă un design 

ospitalier, oferind confort și siguranță publicului spectator; b. Stadioanele reprezintă 

adevărate monumente arhitecturale și reprezintă cu siguranță o imagine a comunității 

locale; c. Se pot construi stadioane impresionante cu bugete relativ reduse, astfel că 

și cluburile mai mici pot visa la stadioane cu design deosebit; d. Stadioanele sunt 

menite să servească comunității locale, fiind potrivite pentru evenimente sportive, 

cât și pentru alte tipuri de evenimente.; e. Facilitățile oferite de stadioane trebuie să 

maximizeze potențialul commercial; f. Tehnologiile folosite trebuie să asigure 

publicului spectator cele mai bune facilitați.29
 

Ghidul UEFA pentru stadioane de calitate reprezintă un îndrumar perfect 

pentru cei care vor să construiască stadioane. 

 

 

 

 

28 Ghidul UEFA pentru stadioane de calitate, pag. 6 

 
29 Ghidul UEFA pentru stadioane de calitate 
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4.4 Omologarea stadioanelor din România, conform dispozițiilor 

Regulamentului de Organizare a Activității Fotbalistice 

Omologarea stadioanelor pe care se dispută meciurile oficiale se face de 

către Federația Română de Fotbal, Liga Profesionistă de Fotbal și Asociațiile 

Județene de Fotbal, în funcție de competițiile organizate. La omologarea 

stadioanelor participa o comisie formată dintr-un reprezentant al forului organizator, 

proprietarul bazei sportive, un reprezentant ISU, un reprezentant al Jandarmeriei, un 

reprezentant al clubului, precum și Responsabilul de Ordine și Siguranță. 

4.5 Stadioanele din România 
 

În România, în ultimii 10 ani, autoritățile locale au demarat construcția unor 

stadioane noi, moderne, menite să asigure un grad ridicat de securitate pentru 

publicul spectator. Astfel, în Piatra Neamț, Cluj Napoca, Ploiești, Craiova și 

București au fost construite stadioane pe care se pot desfășura meciuri internaționale 

între țări și între cluburi. 

 

 
V. U.E.F.A. Euro 2016 - Franța – ultima competiție internațională 

majoră organizată în Europa și U.E.F.A. Euro 2020 -România - 

următoarea competiție majoră în Europa 

5.1 U.E.F.A. Euro 2016 – Franța – ultima competiție internațională majoră 

organizată în Europa 

Campionatul European de Fotbal din Franța din 2016 a fost ultima mare 

competiție organizată sub egida UEFA pe Bătrânul Continent, fiind totodată și cea 

mai importantă din punct de vedere al numărului echipelor participante, al 

suporterilor prezenți, al stadioanelor și orașelor folosite. 

La aceste cifre impresionante, securitatea reprezenta oricum o mare 

provocare, în primul rând prin gestionarea relației dintre public și privat, abordarea 

UEFA și regulile, legile și cultura națională. Îmbinarea resurselor din cele două zone, 
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public și privat a fost cu atât mai importantă având în vedere situația delicată în care 

se regăsea Franța în acel moment. 

Contextul în care s-a desfășurat Euro 2016 a fost unul cu totul deosebit în 

condițiile în care, începând cu ianuarie 2015, Franța a fost lovită de o serie de atacuri 

teroriste de mare amploare, care au lăsat în urmă 162 de morți și au ridicat serioase 

semne de întrebare cu privire la securitatea din Hexagon. 

Pentru a reuși ca toate aceste resurse să întrunească împreună acest set 

complex de cerințe, a fost nevoie de o consultare și o coordonare importantă și 

permanentă între organizatori și autoritățile din Franța. Toți cei implicați au fost 

nevoiți să semneze un Memorandum de Înțelegere a securității. Au fost stabilite mai 

multe grupuri pentru a acoperi toate aspectele, de la securitate cibernetică, apărare 

împotriva atacurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, supraveghere a 

poliției, etc. 

5.2 U.E.F.A. Euro 2020 – România – următoarea competiție majoră organizată 

în Europa 

Într-o încercare de a sărbători 60 de ani de existența, U.E.F.A. a hotărât să 

acorde statutul de gazdă al Campionatului European din 2020 către 13 orașe 

europene: Londra, Munchen, Baku, Saint Petersburg, Roma, Copenhaga, 

Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapesta, Bruxelles, Glasgow și București. Având în 

vedere faptul că lucrările stadionului erau în întârziere, orașul Bruxelles a fost 

descalificat, rămânând așadar 12 orașe. 

Bucureștiul, a câștigat prin depunerea dosarului de candidatură statutul de 

oraș gazdă. Astfel, Arena Națională va găzdui 4 meciuri la europeanul din 2020, 3 

în faza grupelor și 1 în faza eliminatorie a optimilor de finală. Deocamdată nu se 

cunoaște care sunt partidele ce se vor desfășura la București, nefiind începute 

calificările pentru această competiție. 
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Iminența organizării meciurilor de la Campionatul European de fotbal din 

2020 la București trebuie să determine autoritățile din țară să aibă în vedere toate 

elementele de siguranță ale spectatorilor impuse de UEFA în dosarul de candidatură. 

Experiență organizării finalei Europa League din anul 2012 constituie un 

avantaj pentru Arena Națională. 

VI. Terorismul – factor nou de risc privind securitatea 

competițiilor de fotbal 

În ultimii ani au fost numeroase atacuri teroriste în Europa, cum ar fi cele 

din Manchester, Londra, Paris, Nisa, Toulouse, Stockholm, Copenhaga, Berlin, 

Istanbul, etc. Am identificat așadar terorismul că fiind un factor nou de risc pentru 

securitatea competițiilor de fotbal. 

Stadioanele sunt considerate de multe ori ca fiind paradisuri sigure și 

simboluri ale identității naționale, reprezentând o țintă de preferat pentru teroriști. În 

plus, realizarea unui atac televizat la nivel mondial, cum ar fi atacul olimpic din 

1972, este o metodă foarte tentantă de a câștiga publicitate la scară largă fără costuri. 

Evenimentele sportive sunt de asemenea obiective atrăgătoare din punct de 

vedere emoțional, deoarece acestea sunt locuri unde oamenii se duc frecvent să se 

relaxeze, să se bucure și să se simtă în siguranță, înconjurați de mii de oameni care 

se bucură de o experiență similară. Prin amenințarea unor astfel de evenimente 

festive, teroriștii încearcă să înalțe această noțiune, aducând frică în inimile 

oamenilor obișnuiți, care îi împiedică să meargă la aceste adunări publice. 

Rezultatul este un anumit grad de paralizie a societății. Terorismul are 

implicații profunde asupra nivelurilor sociale, psihologice și politice. Atacurile 

asupra personalităților sau evenimentelor sportive pot, de asemenea, să afecteze 

serios reputația conducerii politice, subminând în cele din urmă autoritatea statului. 

Acesta este motivul pentru care grupurile internaționale de terorism vor continua să 

vizeze cele mai importante festivități sportive pentru atacurile lor. Deteriorarea 
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imaginii publice a țării are efecte negative numeroase, care ar putea duce chiar la 

destabilizarea politică. 

În acest sens și România va trebui să fie pregătită pentru a avea cele mai 

bune soluții împotriva terorismului în eventualitatea apariției unor astfel de atacuri 

la Campionatul European din 2020. Astfel, România va trebui să pregătească 

adevărati specialiști în domeniul antitero care să facă față cu brio unor situații 

nedorite. 

VII. Proiect de metodologie privind aplicarea măsurilor de ordine 

publică și siguranță la meciurile disputate la București la Euro 2020 

 
 

1. Titlul propus: Metodologia aplicării măsurilor de ordine și siguranță la meciurile 

disputate la București cu ocazia Campionatului European de Fotbal din 2020. 

2. Preambul: Bucureștiul, a câștigat prin depunerea dosarului de candidatură 

statutul de oraș gazdă. Astfel, Arena Națională va găzdui 4 meciuri la europeanul 

din 2020, 3 în faza grupelor și 1 în faza eliminatorie a optimilor de finală. 

Deocamdată nu se cunoaște care sunt partidele ce se vor desfășura la București, 

nefiind începute calificările pentru această competiție. 

3. Expunere de motive: 
 

Iminența organizării meciurilor de la Campionatul European de fotbal din 

2020 la București trebuie să determine autoritățile din țară să aibă în vedere toate 

elementele de siguranță ale spectatorilor, jucătorilor și oficialilor, impuse de UEFA 

în dosarul de candidatură. 

Securitatea la asemenea nivel poate fi asigurată numai având o strategie 

comună între toate părțile implicate. Coordonarea între organizatori și autoritățile 

publice e esențială, la fel ca și analizele dinamice asupra potențialelor riscuri.Trebuie 

să fim capabili să răspundem rapid în fața unor situații neprevăzute și să intervenim 

adaptat, fără a schimba total însă modelul deja stabilit. 
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4. Factori noi de risc: 
 

La stabilirea ansamblului de măsuri de ordine și siguranță, România trebuie 

să aibă în vedere factorii noi de risc privind securitatea competițiilor de fotbal. 

Astfel, terorismul reprezintă un factor nou de risc privind siguranța competițiilor de 

fotbal și reprezintă o amenințare reală asupra ordinii și siguranței publice. 

Terorismul are implicații profunde asupra nivelurilor sociale, psihologice și politice. 

Atacurile asupra personalităților sau evenimentelor sportive pot, de asemenea, să 

afecteze serios reputația conducerii politice, subminând în cele din urmă autoritatea 

statului. De asemenea, actele de violență nu sunt nici ele absente la competițiile de 

fotbal. 

5. Plan de acțiune: 
 

În ceea ce privește stabilirea gradului de risc, opinăm faptul că toate 

partidele trebuie catalogate cu un grad ridicat de risc, autoritățile fiind în alertă 

permanentă cu privire la posibilitatea producerii unor evenimente neplăcute. 

5.1 Stadionul 
 

Stadionul ales pentru disputarea partidelor este Arena Națională din 

București. Arena Națională este cel mai mare stadion al României și este situat în 

București, pe vechiul amplasament al Stadionului Lia Manoliu. 

În ceea ce privește terenurile de antrenament, echipele participante vor 

folosi stadioanele Ghencea, Giulești, Dinamo și Arcul de Triumf. Astfel autoritățile 

vor aloca forțe de ordine suficiente pentru a asigura securitatea acestor echipe pe 

traseele de deplasare către terenurile de antrenament, în timpul antrenamentelor, 

precum și deplasarea de la terenuri la hoteluri. 

5.2 Mijloace de transport in comun 
 

Bucureștiul este suficient de bine conectat la majoritatea destinațiilor 

europene, atât prin aer, cât și pe uscat, deși în contextul Euro 2020 aeroportul va 
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ocupa un rol esențial pentru transportul suporterilor. În ceea ce privește transportul 

auto, este nevoie de finalizarea autostrăzilor ce leagă Bucureștiul de vestul țării. 

Analiza gradului de încărcare a infrastructurii se va face obligatoriu dupa 

terminarea meciurilor preliminare și efectuarea tragerii la sorți a grupelor. În funcție 

de echipele care vor sosi la București pentru disputarea partidelor, se vor lua 

măsurile de organizare și siguranță ce se impun. 

Aeroportul, centrul orașului și stadionul trebuie să fie legate de rețelele de 

transport, iar capacitățile ar trebui să fie sporite considerabil. De asemenea, este 

prioritară construcția unei noi linii de metrou care leagă aeroportul de centrul 

orașului. Accesibilitatea ultimului kilometru al stadionului trebuie asigurată de 

suficiente stații de transport public (linie de metrou planificată, tramvai și autobuz) 

la distanță scurtă de mers pe jos. Capacitatea aeroportului internațional al 

Bucureștiului este suficientă pentru a face față traficului general așteptat în 2020 și 

volumului suplimentar al turneului. Autoritatea aviației civile din România a 

confirmat că nu există restricții privind zborurile de noapte. 

5.3 Asigurarea securității echipelor vizitatoare 
 

Cazarea echipelor vizitatoare se va face la hoteluri de lux, situate în centrul 

Bucureștiului, menite să asigure echipelor un confort sporit și o stare de liniște 

deplină, cum ar fi: Hilton, Marriot, Intercontinental, Grand Hotel Continental, 

Athenee Palace, Sheraton, Capșa. 

În acest sens, forțele de ordine vor fi prezente la locurile de cazare ale 

echipelor, asigurându-se că în apropierea hotelurilor nu vor fi parcate autoturisme 

altele în afară de cele cu tichete parking și că nu vor pătrunde alte persoane în afară 

de jucătorii, oficialii celor două echipe precum și organizatorii și staffurile 

hotelurilor. 

De asemenea Forțele de ordine trebuie să însoțească în permanență echipele 

pe traseele de deplasare de la hotel la terenurile de antrenament, de la hotel la 
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Stadionul Național Arena, precum și la plimbările de relaxare ale jucătorilor prin 

parcuri, malluri, monumente, muzee și așa mai departe. 

În zilele de disputare ale meciurilor, este important ca echipelor să le fie 

alocate inclusiv premergător de poliție pentru a evita aglomerația din trafic și pentru 

a ajunge cu exactitate la stadion. 

La stadion măsurile de ordine și siguranță vor fi luate cu ajutorul 

societăților de pază specializate, în acest sens fiind alocat un număr suficient de 

stewarzi care să asigure protecția jucătorilor și ai oficialilor celor două echipe 

înaintea, în timpul și după terminarea partidei. 

5.4 Măsuri generale privind Euro 2020 
 

România va trebui să se alinieze normelor europene privind siguranța și 

securitatea pe stadioane și în zonele dedicate fanilor, dar adevărata provocare vine 

din împărțirea responsabilităților, asigurarea infrastructurii și dispunerea forțelor de 

ordine pentru bună desfășurare a evenimentului din țară noastră. Este nevoie de     o 

consultare, o coordonare importantă și permanentă între organizatori și autoritățile 

din România. De asemenea, trebuie realizate planuri detaliate ca răspunsuri pentru 

potențiale atacuri, iar exercițiile de pregătire trebuie să fie organizate în București. 

Din analiza actelor normative în vigoare rezultă faptul că textele de lege 

sunt adaptate în parte la cerințele actuale privind securitatea competițiilor de fotbal, 

multe texte legale fiind învechite sau fără sens. 

5.5 Măsuri speciale de ordine privind securitatea competiției 
 

Asigurarea măsurilor de ordine publică pe traseele de afluire și defluire, în 

zona imediată și în zona apropiată, se va face exclusiv de forțele de ordine formate 

din dispozitive de jandarmi, polițiști și polițiști locali. 

Dispozitivul pentru asigurarea măsurilor de ordine publică în incinta arenei 

sportive, paza vestiarelor, protecţia sportivilor, arbitrilor, a oficialilor de joc, precum 

și îndrumarea suporterilor în tribună se va efectua de către dispozitive de stewarzi 
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bine pregătiți în acest sens. De asemenea, stewarzii sunt obligați să asigure ordinea 

și siguranța în tribune, pe gazon, zona media, zona VIP, intrările pe stadion, zonele 

cu acces restricționat, zonele accesibile echipelor. 

În acest sens, este nevoie de o consultare, o coordonare importantă și 

permanentă între organizatori și autoritățile din România, dar și între sectorul public 

și cel privat. 

5.6 Măsuri antitero: 
 

Ca măsuri de prevenire a atacurilor teroriste, România va trebui să 

pregătească adevărați specialiști în domeniul antitero care să facă față cu brio unor 

situații nedorite. 

Se vor utiliza noi tehnologii de prevenire a atacurilor teroriste, serviciile de 

informații trebuind să participe activ la asigurarea securității acestei competiții. 

Instituirea celor 7 inele de securitate după modelul israelian (incinta 

stadionului, punctele de acces, perimetrul de securitate, punctele de comandă și 

control, controlul vamal, verificările, serviciile de informații) este esențială pentru a 

preveni atacuri teroriste pe durata desfășurării Euro 2020. 

VIII. Concluzii 

Ca rezultat al demersului nostru, am constatat faptul că există factori noi de 

risc privind securitatea competițiilor de fotbal. Creșterea violenței pe stadioane și 

amenințările teroriste sunt factori noi de risc în contextul actual al competițiilor de 

fotbal. Implicațiile pe care acești factori le comportă nu trebuie ignorate de 

autoritățile competențe, mai ales în contextul organizării Campionatului European 

din 2020 pe teritoriul țării noastre. 

În ceea ce privește terorismul, este foarte important ca obiectivele noastre 

să fie precise, în sensul de a avea un nivel ridicat de cunoștințe pentru a ne proteja 

împotriva atacurilor teroriste. Scopul este să facem față realităților teroriste, să 

înțelegem modul în care teroriștii acționează, să reflectăm asupra modalităților în 
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care să răspundem atacurilor teroriste și să discutăm cele mai bune practici în 

combaterea terorismului. 

În acest sens și România va trebui să fie pregătită pentru a avea cele mai 

bune soluții împotriva terorismului în eventualitatea apariției unor astfel de atacuri 

la Campionatul European din 2020. Astfel, România va trebui să pregătească 

adevărati specialiști în domeniul antitero care să facă față cu brio unor situații 

nedorite. 

Desigur, România va trebui să se alinieze normelor europene privind 

siguranța și securitatea pe stadioane și în zonele dedicate fanilor, dar adevărata 

provocare vine din împărțirea responsabilităților, asigurarea infrastructurii și 

dispunerea forțelor de ordine pentru buna desfășurare a evenimentului din țară 

noastră. Este nevoie de o consultare și o coordonare importantă și permanentă între 

organizatori și autoritățile din România. De asemenea, trebuie realizate planuri 

detaliate că răspunsuri pentru potențiale atacuri, iar exercițiile de pregătire trebuie să 

fie organizate în București. 

Din analiza actelor normative în vigoare rezultă faptul că textele de lege 

sunt adaptate în parte la cerințele actuale privind securitatea competițiilor de fotbal, 

multe texte legale fiind învechite sau fără sens. 

Abordarea aleasă în ceea ce privește măsurile de siguranță trebuie să fie un 

mix între factorul uman și sistemele tehnice și electronice, sisteme de acces, CCTV, 

sisteme anti-drone, dar și unități dotate cu câini special antrenați, și nu în ultimul 

rând monitorizarea rețelelor sociale. 

Pentru competiția din 2020, organizatorii trebuie să aibă în vedere creșterea 

personalului însărcinat cu paza pe stadioane. 

De asemenea, se vor lansa unele aplicații pentru telefoanele inteligente, 

realizate astfel încât să alerteze deținătorii în privința unor posibile atacuri teroriste 

în limba engleză și franceză. Aceste tipuri de aplicații ar trebuie să ofere persoanelor 
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care monitorizează indicații precise cu privire la locația posesorului ei și să ofere 

acestuia o listă cu acțiunile ce trebuie întreprinse în cazul unui atentat. 

Luând din nou exemplul Euro 2016, România trebuie să se alinieze 

cerințelor privind siguranța structurii clădirilor. În acest sens, stadioanele și bazele 

de antrenament, hotelurile și toate celelalte clădiri destinate competiției trebuie să se 

ridice la standardele UEFA, dar și la standardele locale în cazul în care acestea sunt 

mai exigente decât cele ale forului european de fotbal. 

Același principiu se folosește și în privința prevenirii și intervenției în caz 

de incendiu, cu amendamentul că statul ar trebui să considere angajarea unor 

specialiști care să controleze dacă totul este în ordine din acest punct de vedere. 

Evident că și numărul maxim al spectatorilor este bine reglementat în funcție de 

capacitatea stadionului cu ajutorul unui algoritm, iar respectarea capacității maxime 

este esențială pentru siguranța spectatorilor. 

În ceea ce privește violența pe stadioane, programele de prevenire pot fi de 

mare diversitate: măsuri educative şi sociale, ameliorarea relaţiilor dintre cluburi şi 

suporteri, promovarea dialogului cu cluburile rivale, controlul spectatorilor prin 

camere de supraveghere moderne, intervenţii “amicale dar ferme” ale poliţiei, 

investiţii în infrastructură, întărirea rolului social al cluburilor, organizarea mai bună 

a vânzării de bilete, legislaţie adecvată şi multe altele. 

Pe parcursul cercetării doctorale am identificat factori care direct sau 

indirect ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de organizare a partidelor de 

fotbal. 

În prezent, lipsa fondurilor bănești și teama oamenilor de afaceri și a 

autorităților locale de a investi în fotbal, nu reprezintă decât un impediment pentru 

îmbunătățirea infrastructurii. Am constatat faptul că, pe stadioanele noi, moderne, 

publicul spectator este mult mai educat și încearcă să respecte obligațiile impuse de 

lege. În acest sens, se impun schimbări legislative majore care să permită 

autorităților locale să se implice mai mult în finanțarea activităților fotbalistice 
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și îmbunătățirea infrastructurii. Un stadion bine construit implică eforturi 

financiare deosebite, în schimb oferă spectatorului un grad sporit de siguranță și 

confort. 

De asemenea, autoritățile locale trebuie să sprijine mai mult măsurile de 

ordine și siguranță, implicându-se activ, prin alocarea gratuită a personalului de pază 

reprezentat de Poliția Locală. S-a constatat faptul că la competițiile fotbalistice 

organizate la ligile inferioare lipsesc în foarte multe situații forțe de ordine, organe 

de poliție sau de poliție locală, iar pasivitatea de care dau dovadă autoritățile locale 

nu fac decât să sporească numărul incidentelor petrecute la competițiile din ligile 

inferioare, județene. 

Actele normative în vigoare privind securitatea competițiilor de fotbal 

trebuie să fie și acestea adaptate condițiilor prezente, inlăturându-se reglementările 

fără sens și procedurile greoaie. 

Procedura de stabilire a gradului de risc este și ea lacunară, trebuind 

adaptată unor condiții ancorate în realitatea prezentă. 

Crearea unui ghid de bune practici privind securitatea competițiilor de 

fotbal trebuie să fie o prioritate, fiind necesar pentru toate persoanele implicate, 

atât organizatori, cât și forțele de ordine, societățile de pază și protecție, ISU, 

medici, autorități, s.a.m.d. 

Cu titlu de propunere, de lege ferenda, se impune modificarea Legii nr. 

4/2008, adaptată la condițiile actuale ale competițiilor de fotbal. 
 

În ceea ce privește Responsabilul de Ordine și Siguranță, din cercetarea 

doctorală rezultă faptul că multe dintre cluburile participante în competiții nu acordă 

o suficientă importantă acestei funcții. În opinia mea, Responsabilul de Ordine și 

Siguranță trebuie să fie o persoană cu studii superioare, instruită de 

Inspectoratele Județene de Jandarmi și care să aibă toate cunoștințele necesare 

asigurării securității competițiilor de fotbal. În unele situații, Responsabilul de 

Ordine și Siguranță care întocmește procesul-verbal cu reprezentanții Jandarmeriei 
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înaintea partidelor, nu se prezintă la meci, în realitate fiind trecută o altă persoană în 

raportul de observare, persoană care în cele mai multe situații nu are cunoștință 

despre măsurile stabilite în planul de acțiune. 

O propunere interesantă ar fi aceea că Responsabilul de Ordine și 

Siguranță să aparțină stadionului și nu clubului organizator, în acest sens, 

funcția respectivă căpătând o importanță deosebită. 

Tot în domeniul educației, este necesară înăsprirea condițiilor de angajare 

a personalului societăților de pază și protecție. S-a constatat faptul că în nenumărate 

rânduri, societățile de pază și protecție angajau personal necalificat, doar pentru ziua 

meciului, făcându-li-se un instructaj sumar. Aceste lucruri au condus la anumite 

breșe în sistemele de siguranță, alimentând crearea unor incidente grave. În fapt, nu 

se respectă niciodată instruirea semestrială a personalului de ordine și siguranță. 

Observatorii de joc trebuie de asemenea să participe la cursuri 

periodice de instruire organizate de Federația Română de Fotbal și 

Jandarmerie. În prezent, cursurile de pregatire se țin o dată la doi ani, la momentul 

susținerii examenului de admitere în corpul de observatori, pentru câteva ore. 

Chiar și organizarea unor cursuri privind chestiunile de arbitraj ar conduce 

la o mai bună înțelegere a Legilor Jocului de către jucători, eliminându-se astfel 

alimentarea stării de tensiune provocată de protestele la deciziile arbitrilor. Este 

cunoscută situația inflamării publicului spectator ca urmare a unor proteste ale 

jucătorilor la unele faze de joc interpretabile. 

Utilizarea unor noi tehnologii pentru prevenirea și combaterea faptelor de 

violență, precum și acțiunilor de terorism, ar spori considerabil securitatea 

competițiilor de fotbal. O atenție deosebită trebuie acordată dronelor, cu ajutorul 

cărora se pot produce atacuri teroriste. 

În foarte multe cazuri, violența pe stadioane se propagă din cauza prezenței 

forțelor de ordine, lucru care irită publicul spectator. Chiar și forța excesivă folosită 

de jandarmi alimentează starea de tensiune. 
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Dorința suporterilor, în special a facțiunilor de tip ultras, este de a folosi 

materiale pirotehnice pe stadioane. Se știe că ceea ce este interzis este și tentant. În 

acest sens, se pot găsi soluții pentru folosirea pe stadioane a unor materiale 

pirotehnice lipsite de risc, sub supravegherea atentă a unui personal artificier 

specializat în pirotehnii pe stadioane. 

Nu în ultimul rând, înăsprirea sancțiunilor poate fi o soluție pentru educarea 

publicului spectator prezent la meciuri. 

Totuși, legile se pot adapta astfel încât spectatorul prezent să nu se simtă 

îngrădit. 
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