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Echipele naționale de juniori, junioare și tineret reprezintă 
„laboratoarele” în care are loc desăvârșirea celor mai talentate 
produse fotbalistice ale României, loturile unde se regăsește 
potențialul maxim de performanță sportivă al cluburilor și 

comunităților din toată țara, precum și din diaspora. 

Organizarea partidelor disputate de aceste reprezentative 
reprezintă deopotrivă o sărbătoare care are puterea de 
a promova valorile sociale și comunitare ale fotbalului, o 
responsabilitate în formarea și afirmarea fotbaliștilor români 
și mândria de a îmbrățișa cu întreaga comunitate spiritul 

“tricolorilor”. 

De la sosirea autocarului echipei naționale, până la intonarea 
imnului național pe stadionul orașului, de la bucuria copiilor 
care așteaptă fotbaliștii îmbrăcați în galben lângă terenurile 
de antrenament, până la victoriile României care devin repere 

pentru generații de spectatori din orice colț al țării.

Hai România!
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CONDIȚII GENERALE

Distanțe

Infrastructura hotelieră

• Un hotel de 4 stele pentru ambele echipe, cu cazare pe câte un etaj 
distinct pentru echipe / o echipă pe 2 etaje succesive, sau două hoteluri 
de 4 stele;

• Cerințe minime pentru fiecare echipă:
  • 10 camere DBL Twin pentru jucători/jucătoare;
  • 10 camere SGL pentru staff;
  • 1 cameră fără paturi pentru echipament;
  • Cameră fără paturi pentru minimum două mese de masaj;
  • Sală pentru ședințe cu capacitate de minimum 25 persoane și 

dotată cu flipchart, videoproiector, markere.
• Spațiu dedicat în restaurant de minimum 30 persoane pentru servirea 

tuturor meselor în regim bufet;
• Servicii de spălătorie pentru echipament cu predare seara și preluare a  

doua zi dimineața;
• Încă un hotel/pensiune de 4 stele, pentru arbitri, doar în cazul în care 

arbitrii delegați nu locuiesc în regiunea respectivă.

TEREN/TERENURI DE ANTRENAMENT
Maximum 30 de minute

STADION DE DISPUTARE A PARTIDELOR
Maximum 30 de minute

AEROPORT INTERNAȚIONAL
Maximum 2 ore

hotel

4-4-2 4-3-3

3 1

#1

hotel
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Stadionul de joc

• Capacitate: minimum 1.000 de locuri, toate pe scaune, 
plus tribună VIP cu minimum 50 locuri acoperite și spațiu 
pentru protocol;

• Dimensiunile terenului: 100-105 m x 64-68 m;
• Gazon în condiții optime, cu înălțimea firului ierbii de maximum 3 cm 

(2,5 cm optim);
• 2 bănci de rezerve acoperite, fiecare cu minimum 15 locuri, plus alte 2 

locuri acoperite între bănci și spațiu pentru echipajul medical între bănci;
• Pentru jocurile care se vor disputa în nocturnă, instalația trebuie să aibă 

o putere de minimum 1.400 lucși și să prevadă un generator electric de 
rezervă;

• Certificate de securitate și de iluminat valabile;
• Minimum 1 cabinet medical pentru spectatori în fiecare tribună;
• Minimum 1 punct de vânzare (mâncare, băuturi non-alcoolice) pentru 

spectatori în fiecare tribună a stadionului;
• Minimum 5 catarge pentru arborarea steagurilor / spațiu dedicat 

acestora;
• 2 vestiare pentru echipe, fiecare dotat cu:
  • spațiu (șezut, cuier, dulăpior) pentru minimum 25 de persoane;
  • masă de masaj;
  • flipchart / tablă magnetică;
  • minimum 5 dușuri, 1 WC, 3 pisoare, 1 chiuvetă cu oglindă.
• 1 vestiar pentru arbitri, dotat cu:
  • minimum 5 locuri (scaune, cuiere/dulăpioare);
  • minimum 1 duș, 1 pisoar, 1 chiuvetă cu oglindă.
• 1 cabinet medical în zona vestiarelor;
• 1 stație de control doping în zona vestiarelor, prevăzută cu spațiu de 

așteptare pentru minimum 7 persoane, sală de testare, frigider, WC, 
chiuvetă cu oglindă și, eventual, un duș;

• 1 vestiar pentru copiii de mingi;
• dacă este posibil, 2 vestiare mai mici pentru antrenorii celor două echipe, 

dotate cu scaune (bănci), dulăpioare/cuiere, o chiuvetă și un duș.

3 1

#1
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Facilități media

• Tribuna presei - minimum 25 de locuri cu pupitru și cu prize electrice, 
plus alte minimum 20 de locuri fără pupitru;

• Sală de conferințe de presă cu minim 25 de locuri;
• Sală de lucru pentru presă, cu minimum 20 de locuri;
• Platformă centrală, plus poziție de comentator, pentru transmisia live a 

meciurilor.

Parking

• Parcare VIP;
• Parcare pentru cele 2 autocare ale echipelor şi 10 autoturisme ale 

oficialilor.
• Minimum 500 metri pătrați, cu ieșire neobturată de copaci, clădiri etc. 

spre sud, pentru OB Van Area (zona carelor TV necesare transmisiei live), 
clar delimitată și securizată prin garduri înalte de minimum 2 metri.

• Din motive de securitate nu este recomandabil să fie amplasate sub 
tribune locuri de parcare pentru spectatori. Această recomandare se 
referă la noile proiecte pentru construcţia de stadioane.

Sectorul rezervat suporterilor echipei vizitatoare.
Cel puţin 5% din capacitatea stadionului trebuie pusă la dispoziţia exclusivă 
a suporterilor echipei care joacă în deplasare, într-o zonă separată prin 
garduri fixe şi solide cu o înălţime care să asigure securizarea perimetrului, 
precum și cu o cale de acces/defluire distinctă. Această zonă trebuie să 
aibă instalații sanitare, punct de prim ajutor, punct(e) de desfacere a 
băuturilor și mâncării total distincte față de cele pentru suporterii gazdă, 
inclusiv spațiu pentru persoanele cu dizabilități.

Sistemul de sonorizare şi comunicare cu publicul.
Trebuie să fie performant şi conectat la un generator electric pentru a se 
putea comunica cu spectatorii în cazul unei căderi generale de tensiune. 



- 7 -

În plus, stadioanele trebuie să fie dotate cu cel puțin o 
tabelă electronică sau un ecran video. De regulă, tabela 
se montează deasupra uneia dintre peluze. Se recomandă 
dotarea stadionului cu două tabele pentru afișaj.

Instalaţiile sanitare pentru spectatori.
Toalete pentru ambele sexe precum şi pisoare trebuie să fie dispuse în 
toate sectoarele de tribună. Raportul de toalete pentru bărbaţi şi cele 
pentru femei trebuie să fie de 80% la 20%. Toate cabinele cu toalete trebuie 
dotate cu lavoare şi uscătoare de mâini.

Facilităţile pentru spectatorii cu dizabilităţi.
Stadionul trebuie prevăzut cu acces distinct pentru persoanele cu 
dizabilităţi şi însoţitorii acestora într-un sector special amenajat. Cel puțin 
20 de locuri pentru scaune cu rotile trebuie să fie disponibile, iar în imediata 
apropiere a acestui sector trebuie să existe o toaletă specială la fiecare 15 
spectatori cu dizabilități şi un punct de desfacere a băuturilor răcoritoare 
şi a alimentelor.

Internet.
Internet WiFI cea mai bună calitate trebuie pus la dispoziție la întreaga 
tribună a presei (inclusiv pozițiile de comentatori), pe teren pentru 
fotoreporteri, sala de conferințe precum și în zona vestiarelor (îndeosebi 
camera delegatului, birou, vestiarul arbitrilor, vestiarele echipelor).

Centrul de comandă.
Acesta trebuie să aibă minimum 20 m2, situat la un etaj cât mai înalt, astfel 
încât să ofere o perfectă vizibilitate de ansamblu a întregului stadion. 
Trebuie echipat cu monitoare color, conectate atât cu sistemul de camere 
cu circuit închis (îndreptate în afara și în interiorul arenei), precum și 
cu monitoare suplimentare, care să ofere în timp real date furnizate de 
sistemul de control electronic al biletelor.
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Terenul/terenurile de antrenament

• Câte un teren pentru fiecare echipă, cu aceeași calitate și respectând 
aceleași prevederi regulamentare ca în situația stadionului de joc;

• Vestiar pentru minimum 25 de persoane, cu cel puțin 3 dușuri, 2 pisoare, 
1 WC și 1 chiuvetă cu oglindă.

Diverse
• La jocuri vor fi necesari minimum 12 copii de mingi, precum și un număr 

de voluntari, care va fi comunicat de la meci la meci;
• Stadionul trebuie pus la dispoziția FRF fără niciun material de promovare 

a altor sponsori decât cei ai Echipelor Naționale, prin neutralizarea 
brandingului existent la nivelul terenului și în zonele adiacente 
stadionului (sala conferințelor de presă, zona VIP/loje, tribune, spațiu 
exterior);

• Asigurarea unei zone în jurul stadionului, dar în incinta perimetrului 
acestuia, pentru activitățile de fan engagement Arena Fanilor și 
comerciale ale FRF și partenerilor FRF, cu acces la electricitate, amprenta 
urmând să se stabilească de comun acord cu reprezentanții FRF și 
adaptat la specificul stadionului.

OBSERVAȚII
• Trebuie respectat principiul segregării totale (jucători, oficiali, presă, 

suporteri gazdă, suporteri oaspeți).
  • Sunt interzise tribunele temporare, elementele structurale 

suplimentare în interiorul porților;
  • FIFA şi UEFA recomandă ca toate facilităţile pentru jucători şi 

oficiali (vestiarele), precum şi facilităţile pentru VIP şi mass-media 
să se afle la tribuna principală. De asemenea, sectoarele presei 
şi VIP trebuie să fie astfel amplasate încât accesul la aceste zone 
să fie complet separat. Nu este acceptabil ca prin zona exclusivă 
de primire a VIP sau în zona vestiarelor jucătorilor și oficialilor să 
circule alte persoane decât cele autorizate. 

4-4-2 4-3-3
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Cerințe suplimentare față de condițiile generale 
necesare organizării turneelor de calificare

la nivel U17 și U19

• Aeroportul internațional trebuie să opereze curse regulate, nu low cost;

• Un singur hotel de 4 stele care să găzduiască toate echipele respectând 
condițiile generale ceea ce înseamnă un minimum de:

  • 4 etaje (câte unul per echipă) sau, dacă nu e posibil, 8 etaje (două 
etaje/echipă);

  • 40 camere DBL Twin + 40 camere SGL + 4 camere pentru 
echipament + 4 camere pentru masaj + 4 săli de ședință (toate 
conform condițiilor generale);

  • restaurant suficient de mare pentru a organiza toate mesele zilnice 
în sistem bufet pentru toate cele patru echipe;

  • spațiu pentru recreere (tenis de masă, biliard etc.).
• În plus, minimum 15 camere SGL (1 - Delegatul UEFA, minimum                                

7 - Comitetul Local de Organizare, 4 - șoferii autocarelor echipelor,               
3 - însoțitorii echipelor oaspete);

• În plus, un birou al competiției care să poată găzdui minimum 10 
persoane, dotat cu o multifuncțională color și internet de cea mai bună 
calitate;

• Dacă există posibilitatea, facilități de efectuare a refacerii și recuperării;
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• Există și opțiunea de a caza cele patru echipe în două 
hoteluri, ceea ce înseamnă înjumătățirea per hotel a 
facilităților enumerate mai sus;

• Un alt hotel de 4 stele pentru arbitri și observatori, 
însemnând un total de 10 camere SGL, o sală de ședințe 
complet dotată, centru SPA;

• Două stadioane de joc, respectând toate condițiile generale, dar cu 
dimensiunile terenului de joc 105 m x 68 m;

• În plus față de cerințele de infrastructură din cadrul condițiilor generale, 
un Birou al Delegatului UEFA și un Birou al Comitetului Local de 
Organizare, fiecare dotat cu multifuncțională color și internet;

• 4 terenuri de antrenament, respectând condițiile generale. În cazul 
disputării meciurilor oficiale în nocturnă, cel puțin două terenuri de 
antrenament trebuie dotate cu astfel de instalație.
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Cerințe suplimentare față de condițiile generale 
pentru organizarea meciurilor

echipei naționale Under 21

FACILITĂȚI INFRASTRUCTURĂ

• Aeroportul internațional trebuie să opereze curse regulate, nu low cost;

• Minimum 3 hoteluri de 4 (chiar 5) stele: câte unul pentru fiecare echipă, 
precum și unul pentru arbitri, dotate potrivit condițiilor generale;

• Capacitatea minimă a stadionului este de 5.000 de locuri;

• Tribună VIP de minimum 100 de locuri, toate acoperite, plus spațiu 
pentru protocol;

• Instalație de nocturnă cu o intensitate de minimum 1.400 lucși și 
generator electric de rezervă care să asigure 2/3 din valorile echivalente 
de intensitate luminoasă, instantaneu și fără întrerupere (se recomandă 
proiectarea instalației de nocturnă astfel încât să poată fi mărită 
intensitatea luminoasă până la 2.000 de lucși);

• Dimensiunea terenului de joc de 105 m x 68 m.

FACILITĂȚI MASS-MEDIA

• Masa presei cu minimum 50 de locuri cu pupitru, dotate conform 
condițiilor generale, alte minimum 30 locuri fără pupitru plus minimum 
5 poziții de comentatori tv ( o poziție e alcătuită din 3 scaune și pupitru, 
pozițiile fiind despărțite între ele de plexiglas);

• Sală de conferințe de presă cu minimum 50 de locuri, precum și 
posibilități de filmare de pe podium, plus split box;

• Sală de lucru pentru presă cu minimum 30 de locuri și sală de lucru 
pentru reporteri cu minimum 15 locuri;

• La tribuna principală, chiar pe axul central al terenului se va amenaja 
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o platformă de minimum 12 mp (6 m x 2 m) pentru trei 
camere TV principale. Pentru asigurarea unei calităţi 
optime a imaginii platforma trebuie să se afle la o înălţime 
care să asigure un unghi de 15-20° de la planul orizontal 
la punctul de centru al terenului.

• Două platforme pentru camere TV se vor amenaja la limita 
de 16 m a fiecărei suprafețe de pedeapsă;

• La fiecare peluză, pe axul longitudinal al terenului se va amenaja câte o 
platformă pentru camera TV;

• La tribuna a II-a se vor amenaja trei platforme TV, două pe 16 m şi una 
pe axul central al terenului;

• Toate platformele, cu excepţia celei pentru camera TV principală, vor 
avea minimum 4 mp şi vor fi, pe cât posibil, la aceeaşi înălţime cu 
platforma pentru camera TV principală;

• Pentru vederea de ansamblu al stadionului se va amplasa o cameră TV 
pe unul din stâlpii nocturnei sau pe coronamentul acoperişului;

• Minimum 2 studiouri TV, având dimensiuni minime de 5 m x 5 m x 2,5 
m, cel puțin unul din ele cu vizibilitate neobturată asupra întregului 
teren de joc;

• Zonă pentru flash interviuri post-meci cu 4 poziții, una de minimum 4 m 
X 3 m, amplasate într-o zonă cât mai apropiată de vestiarele echipelor;

• Zonă mixtă pentru declarații de presă, între ieșirea de la vestiare și 
autocarele echipelor, în care să încapă minimum 50 de persoane.

PARKING

• OB Van Area de minimum 1.000 m2;

• Parcare VIP;

• Locurile de parcare pentru spectatori trebuie asigurate de jur împrejurul 
stadionului pe o rază de maximum 1 km, acoperind circa 10% din 
capacitatea stadionului, cu locuri de parcare distincte pentru suporterii 
echipei oaspete.



NE BUCURĂM ÎMPREUNĂ.
SUFERIM ÎMPREUNĂ.

LUPTĂM ÎMPREUNĂ.



NE BUCURĂM ÎMPREUNĂ.
SUFERIM ÎMPREUNĂ.

LUPTĂM ÎMPREUNĂ.




