
 
Reguli privind accesul spectatorilor la jocurile de handbal  

 

 

Categorii eligibile de spectatori 

Conform Ordinului comun MTS/MS în vigoare, precum și a H.G. nr. 531/2021 cu modificările și 

completările din 27 mai 2021, pot participa ca spectatori la evenimentele sportive în spații închise 

(inclusiv copii), persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2 pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a 

zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS COV-2.  

 

Triajul epidemiologic 

Accesul în sală nu este permis persoanelor care prezintă febră, tuse, dureri în gât, dificultăți de 

respirație . 

- La intrarea în sală se va efectua un triaj observațional (de tipul: tuse frecventă, strănut 

frecvent, stare generală modificată) și se va verifica temperatura cu ajutorul unui 

termometru non contact. Dacă temperatura înregistrată depășește 37 , 3 °C se va repeta 

măsurarea temperaturii după o perioadă de cinci minute. 

- Dacă se constata menținerea unei temperaturi mai mare de 37,3 °C sau prezența altor 

simptome respiratorii, ne rezervăm dreptul de a refuza accesul persoanelor în cauză în 

locație. Astfel, atât persoanele care prezintă simptome de infecție respiratorie, cât și cele 

care refuză să le fie verificată temperatura sau să completeze registrul de triaj și/sau 

declarația, nu vor avea acces în sală.  

 

Accesul spectatorilor la eveniment 

Accesul spectatorilor la jocurile de handbal se poate face în urma: 

- Prezentării biletului (unde este cazul) 

- Predării unei copii a certificatului de vaccinare anti-COVID-19 (pentru care au trecut 

minim 10 zile de la rapel) sau a copiei rezultatului negativ la testul COVID (RT-PCR nu 

mai vechi de 72 de ore, antigen nu mai vechi de 24 de ore) sau a copiei certificatului de 

ieșire din carantină (să nu fi trecut 90 de zile de la confirmare).  

- Predării declarației GDPR/pe proprie răspundere. Declarația poate fi descărcată de pe site-

ul F.R.H. (www.frh.ro), secțiunea „Documente utile”. 

- Efectuării triajului observațional și a termometrizării 

- Completării registrului de triaj  

 

În plus, pentru a avea acces în sală, spectatorii trebuie să respecte următoarele cerințe și măsuri de 

protecție impuse: 

 

− Purtarea măștii de protecție este obligatorie atât pentru accesul în sală, cât și pe toată durata 

evenimentului sportiv. Masca trebuie să acopere nasul și gura.  

− Accesul spectatorilor la turnee se va face începând cu 30 de minute înainte de începerea 

fiecărui joc. După începerea jocului nu se va mai permite accesul în sală. Spectatorii sunt 

rugați să părăsească sala imediat după încheierea jocului.  



− La pauza jocului, nu va fi permisă părăsirea săli. În cazul în care spectatorii vor ieșit din 

sală, nu vor mai putea reintra la respectivul joc. 

− Păstrarea distanței de minim 1.5 m este obligatorie în orice zonă din incintă. 

− Suporterii au obligativitatea de a ocupa același loc în tribună pe toată durata jocului.  

 

Este interzisă intrarea la eveniment cu următoarele obiecte: 

- Droguri 

- Sticle 

- Mâncare 

- Băutură 

- Produse cosmetice 

- Genți mai mari decât o foaie de hârtie A4 

- Artificii 

- Lasere 

- Spray-uri 

- Bannere 

- Cuțite, arme, obiecte contondente 

- Articole pirotehnice 

- Animale 

- Umbrele 

- Materiale inflamabile sau explozive 

- Orice tip de obiecte care îi pot răni pe ceilalți participanți la eveniment 

 

Este permis accesul cu: 

− Aparate de fotografiat compacte 

− Baterii externe 

− Medicamente 

− Insulină 

− Picături – uz medicinal 

− Spray inhalator pentru astm 

 

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

declarații și Art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor.  

 


