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        Casa Fotbalului, Str. Vasile Șerbănică nr.12, sector 2, 022186 
          București, România, Tel: 021 325 06 70 | Fax: 021 302 91 58 

     

 

 

PROCES-VERBAL 
DE OMOLOGARE SPORTIVĂ A STADIONULUI 

____________  .....................................................  ______________   
PENTRU SEZONUL 2019-2020 

                                      încheiat astăzi .................... 

 
 

1. ADRESA STADIONULUI ...................................................................... 

 

........................................................................................................... 
 
2. PROPRIETAR .................................................................................... 

 
3. CLUB DEȚINĂTOR ............................................................................. 
 

 

COMISIA DE VERIFICARE ȘI OMOLOGARE este formată din următoarele 
persoane reprezentând: 

 
Federația Română de Fotbal …………………….......……………………………................ 

 
Reprezentant proprietar stadion ...........………………………………........……………… 

 
Reprezentant club ................................................................................ 

 
 

Comisia de verificare și omologare a procedat la verificări și măsurători, a 
studiat documentația de construcție/instalare/funcționare aferentă  

stadionului și a constatat următoarele: 

 

I. TERENUL DE JOC are următoarele caracteristici: 
 

a) Lungimea .......... metri, lățimea ......... metri 

b) Este acoperit în întregime cu gazon/iarbă naturală/gazon artificial    

DA □ / NU □ 
c) Este prevăzut cu sistem de drenare astfel încât să nu devină  

impracticabil datorită acumulărilor de apă                                                                                     

          DA □ / NU □   
d) Este perfect neted, nu prezintă denivelări sau înclinări ale suprafeței     

DA □ / NU □ 
e) Este prevăzut cu porți, plase și steaguri de dimensiuni regulamentare      

DA □ / NU □ 



2 

 

                                                      -2- 

 
 

f) Stâlpii porților și barele transversale sunt realizate din aluminiu sau  

alt material similar, au formă rotundă sau eliptică, sunt de culoare  

albă și au dimensiunile de 7,32 m/2,44 m, corespunzând Legilor  
Jocului emise de IFAB                       DA □ / NU □ 

g) Are în dotare o poartă de rezervă care poate fi instalată imediat.       

DA □ / NU □ 
h) Este marcat regulamentar (inclusiv suprafața tehnică si linia  

fotografilor) și dotat cu steagurile de colț                                                                 

DA □ / NU □ 
i) În exteriorul liniilor de margine și a liniilor de poartă exista un spațiu  

de siguranță, iar panourile publicitare sunt amplasate conform ROAF,  

la minim 3 metri       DA □ / NU □ 

j) Tunelul de acces în teren asigură protecția deplină și siguranța  
jucătorilor, arbitrilor și oficialilor                                  DA □ / NU □ 

k) Băncile de rezerve au 13 locuri pe scaune din material plastic, sunt 
amplasate regulamentar (la minim 5 metri în stânga și dreapta liniei 

mediane) și au acoperiș de protecție din material plastic/policarbonat                                                                                                    
          DA □ / NU □ 

l) Este imprejmuit cu un gard din plasă de sârmă/alt material 
(…………………………………………………………….) cu înălțimea de minim 2 metri. 

Gardul este prevăzut cu porți de acces pe fiecare latură a terenului  
pentru a permite ieșirea spectatorilor din tribune spre incinta terenului  

de joc, în cazul în care se impune evacuarea.                                                                                                      
          DA □ / NU □ 

MENȚIUNI (privind punctele a-l)  
………………………………………………................................................................ 

………………………………………………………………………………………………........................ 
………………………………………………………………………………………………........................ 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 

 

II. CAPACITATEA STADIONULUI 
 

1. Stadionul are o capacitate totală de .............. locuri, între care: 

a) .................. locuri pe scaune.  
b) ………………….. locuri acoperite, în zona …………………………………………………… 

Scaunele trebuie să fie numerotate, fixate individual, cu spătar de minim  

30 cm și confecționate dintr-un material incasabil si ignifug.     

DA □ / NU □ 
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2. Stadionul este compus din:  

• tribuna I (.……….. locuri) 

• tribuna a II-a (.……….. locuri)  
• peluza I (.……….. locuri)  

• peluza a II-a (.……….. locuri)  
Se consemnează între paranteze capacitatea fiecărui sector 

3. Există un sector mass-media la tribuna …………………………………… cu  

o capacitate de ……………. locuri. Acest sector trebuie să fie amplasat  
central (astfel încât să confere jurnaliștilor acreditați vizibilitate deplină 

asupra terenului de joc), să fie dotat cu pupitre pentru cel puțin 20 de  

locuri. Pupitrele trebuie să fie racordate la alimentarea cu energie  

electrică și la Internet. DA □ / NU □ 
4. Tribuna oficială este amenajată în ………………………………………….. și are  

o capacitate de …………………. locuri                    DA □ / NU □ 

5. În stadion există un număr de ........ toalete pentru ambele sexe și  
un număr de .......... pisoare. 
 

MENȚIUNI (privind punctele 1-5) 
………………………………………………….....................…………………………………………………

………………………………………….........................……………………………………………….……
………………………………………..........................………………………………………………………

……………………………………............................................................................
.......................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

 
III. FACILITĂȚILE, AMENAJĂRILE ȘI DOTĂRILE STADIONULUI 

 
1. VESTIARELE au dotările regulamentare și următoarele caracteristici: 

a. VESTIARUL ECHIPEI GAZDĂ: Suprafața ............. mp, dușuri ..............., 
toalete .......... , pisoare .......   

Este dotat cu bănci/scaune și cuiere pentru 25 de persoane, masă de  

masaj                  DA □ / NU □ 

b. VESTIARUL ECHIPEI OASPETE: Suprafața …………… mp, dușuri ………………, 
toalete ………….. , pisoare ………  

Este dotat cu bănci/scaune și cuiere pentru 25 de persoane, masă de  

masaj                  DA □ / NU □ 

c. VESTIARUL ARBITRILOR: Suprafața …………….. mp, dușuri ……………….., 
toalete …………., pisoare ………  

Este dotat cu bănci și cuiere, birou și 4 scaune            DA □ / NU □ 

d. CAMERA OBSERVATORILOR: Suprafața ………… mp.  

Este dotată cu birou și 2 scaune              DA □ / NU □ 
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e. CAMERA DE CONTROL DOPING: Suprafața ……………. mp 

Este dotată cu masă, 8 scaune și frigider. Toaleta și chiuveta sunt  

amplasate într-o cameră alaturată în care accesul din camera de control 

doping se face direct.                 DA □ / NU □ 
f. CABINETUL MEDICAL:        DA □ / NU □ 

Suprafața ………………. mp. Este dotat cu pat, dulap/vitrină pentru 

medicamente, cântar.          
g. PUNCTE DE PRIM AJUTOR PENTRU SPECTATORI:     DA □ / NU □ 

Sunt amenajate la ……..…………………………………………................................... 

Sunt dotate și semnalizate corespunzător, aprobate de autoritățile 
competente.                 

2. TABELA DE MARCAJ: electronică/manuală*      DA □ / NU □ 

 cu cronometru/fără cronometru*   

3. TABELA PENTRU SCHIMBĂRI DE JUCĂTORI: manuală/electronică* 
* Se încercuiește varianta existentă.       DA □ / NU □ 

4. INSTALAȚIA DE NOCTURNĂ**:        DA □ / NU □ 
Are capacitatea de ………. lucși (se va anexa certificatul eliberat de firma 

constructoare).  
Are generator de rezervă/sursă alternativă de energie electrică.                                                                                       

   DA □ / NU □ 
     ** Nu este obligatorie la Liga a II-a; capacitate minimă: 1.000 lucși. 

5. STAȚIA DE AMPLIFICARE:                                                        
Trebuie să fie fixă, montată pe stalpi sau pe acoperișul tribunei, pe fiecare 

latură a stadionului, acolo unde există tribună pentru spectatori    
                   DA □ / NU □ 

6. POSTURI DE TRANSMISIE: 
Număr ……………           DA □ / NU □ 

Pentru comentatorii Tv .........  
Pentru comentatorii radio ..........        

7. INSTALAȚIILE de încălzire, electricitate şi apă funcționează normal:     
   DA □ / NU □ 

8. LOCURI DE PARCARE:         DA □ / NU □ 

 a) pentru echipe si oficiali ........... 

 b) pentru VIP ........... 
 c) pentru spectatori ........... 

 d) pentru autovehiculele si aparatura posturilor Tv ………… 

9. ZONA MIXTĂ:             DA □ / NU □ 

Este amenajată la .......……………………………………………………………. 
10. SALA DE CONFERINȚE DE PRESĂ:         DA □ / NU □ 

Are suprafață de ………… mp. 

Încăperea se va folosi și ca zonă de lucru pentru mass-media.  
Este dotată cu pupitru, ……… scaune și un piedestal pe care se montează 

trepiedele camerelor Tv.        

11. ZONA DE OSPITALITATE:          DA □ / NU □ 

Este amenajată în …………………………………………………………………………………………… 

pentru ………….. persoane. 
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12. ACCESUL CONTROLAT al publicului se face prin ............. porți  

prevăzute cu ............ turnichete*.      DA □ / NU □ 

13. SUPRAVEGHEREA VIDEO a porților și tribunelor se face cu …… camere  

de luat vederi, dintre care:                DA □ / NU □ 
- exterioare …………. 

- interioare ………….   

     * Prevederile de la punctul 12 nu sunt obligatorii la Liga a II-a.                              
14. PUNCTUL DE COMANDĂ este situat la .............................................,  

are suprafața de ........ mp, are vedere generală asupra interiorului 

stadionului și este dotat cu mijloace de comunicare și monitoare cuplate  
la instalația de supraveghere video, după caz.       DA □ / NU □ 

15. SECTORUL DESTINAT SUPORTERILOR OASPEȚI:  

Are capacitatea de ……….. locuri  

Este separat de terenul de joc și, lateral, de celelalte sectoare prin gard  
din plasă/panouri transparente cu înălțimea de cel puțin 2,00 metri. 

Este dotat cu ………. toalete, ……… pisoare și instalație de alimentare cu  
apă potabilă (punct desfacere băuturi răcoritoare) proprii acestui sector. 

  DA □ / NU □ 
16. FACILITĂȚI PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI  

(căi speciale de acces/rampe, toalete și puncte de vânzare a băuturilor 
răcoritoare)               DA □ / NU □    

Capacitatea sectorului este de locuri ......, situate la …………..................... 
 

MENȚIUNI (privind punctele 1–16) 
........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………....................... 
......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

 
 

Prezentul proces-verbal de omologare sportivă este însoțit de:  

 

- CERTIFICATUL DE SECURITATE emis de autoritatea locală competentă  
            DA □ / NU □ 

- PLANUL DE EVACUARE aprobat de autoritățile competente    

  DA □ / NU □ 
- SCHIȚA INSTALAȚIEI DE NOCTURNĂ            

  DA □ / NU □ 

- CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI pentru sezonul pentru  

care se face omologarea sportivă            

  DA □ / NU □ 
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CONCLUZII: În conformitate cu cele menționate în acest proces-verbal, 

comisia constată că stadionul întrunește condițiile sportive pentru 

dessfășurarea jocurilor oficiale, în ediția de campionat 2019-2020.  

DA □ 

NU □ 

PROVIZORIU □   

 
    * În cazul neomologării sau omologării provizorii, vor fi descrise mai jos 

amenajările, dotările, lucrările care nu corespund cerințelor, remedierile care se 

impun a fi realizate, precum și termenele pentru executarea acestora, astfel: 
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Urmare a celor constatate, noi, membrii comisiei de omologare sportivă,  

am încheiat prezentul proces–verbal în 3 (trei) exemplare. 

 

 
 

 

REPREZENTANT FRF                         
 

.................................................                   

Semnătura                                                                                               
 

.................................................                         

 

 
     

REPREZENTANT CLUB        
 

.................................................          
Semnătura                     

                                                       
……………………….............................          

 
 

  
REPREZENTANT PROPRIETAR STADION        

 
.................................................                   

Semnătura                                                                                               
 

.................................................                         
 


