REGULAMENT
privind accesul persoanelor în sediul Federației Române de Fotbal

Paza și ordinea în cadrul Casei Fotbalului se asigură de către personal specializat,
clădirea fiind dotată cu sistem de supraveghere video permanent, exterior și interior, la toate
nivelele.
Accesul persoanelor în incinta clădirii se face în conformitate cu prevederile prezentului
regulament.

1.Accesul membrilor Comitetului Executiv, angajaților FRF și al membrilor comisiilor
FRF
Accesul se poate face numai în baza legitimației speciale eliberată de FRF, pe poarta
principală(dinspre stadion),pe poarta din str. Vasile Șerbănică sau pe poarta pentru accesul
autovehiculelor.
Accesul autovehiculelor în parcarea interioară se poate face numai cu aprobarea Administrației
FRF, în limita locurilor disponibile, cu ajutorul telecomenzii distribuită în acest scop.

2.Accesul vizitatorilor
Accesul se poate face în zilele lucrătoare, în intervalul orar 9.00-16.00, numai pe poarta
principală(dinspre stadion), în baza unui ecuson eliberat de la Recepția clădirii în schimbul unui
act de identitate(B.I., C.I., pașaport, legitimație de serviciu), prezentat de vizitator.Actul de
identitate se returnează la sfârșitul vizitei, odată cu predarea ecusonului.
Numele și prenumele vizitatorului, intervalul orar al vizitei și compartimentul vizitat se
înregistrează în evidența electronică.
Persoanele care solicită accesul la conducerea FRF, vor putea intra în clădire, în condițiile
precizate mai sus, dar numai după primirea confirmării telefonice din partea celui căutat.

În cazul în care,în Casa Fotbalului se organizează cursuri, conferințe, seminarii sau alte
activități de acest gen, responsabilul acțiunii va preda la Recepție lista participanților,în baza
căreia se va permite accesul.
Accesul presei în Casa Fotbalului se poate face numai prin intermediul Direcției presă și
relații publice din cadrul FRF.

3.Persoanele care, pe perioada cât se află în Casa Fotbalului, săvârșesc acte de tulburare a
ordinei , ori au o comportare jignitoare la adresa oficialilor sau personalului FRF, vor fi
evacuate din incintă și li se va interzice accesul în sediul FRF pe perioade limitate. Decizia
va aparține Administrației FRF, pe baza unui referat motivat.
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