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1. CONDITII GENERALE 
Competitiile nationale de baschet in salile de sport se vor organiza cu respectarea 
prezentului “Protocol medical”, elaborat in concordanta cu Hotararea de Guvern nr. 
580/2021, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555/28.05.2021, cu Ordinul comun 
al Ministerului Tineretului și Sportului si Ministerului Sanatatii nr. 310/708/18.05.2021, 
publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 522, in data de 20.05.2021, precum și cu 
regulamentele si Statutul Federatiei Romane de Baschet. 
Prezentul “Protocol medical” poate suferi modificari, in functie de situatia epidemiologica 
din Romania si de alte masuri impuse de autoritati in perioada pandemiei COVID-19.  
Conditiile si masurile descrise in prezentul “Protocol medical” au ca scop reducerea la 
minim a riscului aparitiei infectarii cu COVID-19 in randul tuturor participantilor (sportivi, 
antrenori, membri staff-uri echipe, arbitri, comisari, oficiali de masa, personal 
administrativ-organizatoric etc) la competitiile de baschet in salile de sport, respectiv 
pentru turneele din CRM si CRF, sezonul 2020-2021, precum si pentru turneele din LNBM, 
LNBF si Liga 1, sezonul 2020-2021, dar si turneele din Campionatele Nationale de juniori, 
editia 2020-2021.  
Deoarece riscul aparitiei infectarii cu COVID-19 nu poate fi eliminat in totalitate, se 
impune in randul tuturor participantilor un grad ridicat de asumare si de conformare 
voluntara, dar mai ales de responsabilitate, de la sportivi si membri staff-urilor echipelor 
participante, pana la arbitri, observatori si personalul administrativ-organizatoric.  
Toti participantii trebuie sa-si monitorizeze in permanenta starea de sanatate si sa 
respecte cu strictete toate masurile de protejare impotriva infectarii cu COVID-19, 
precum si sa tina cont de recomandarile de a solicita asistenta medicala de urgenta si a 
se izola in cazul aparitiei simptomelor COVID-19. 

1.1. Simptomatologie COVID-19 
La triajul epidemiologic zilnic (intrarea in sala de sport si intrarea in hotelul in care vor fi 
cazati participantii pe durata competiei/turneului) vor fi urmarite si observate cele mai 
frecvente posibile simptome: febra, dificultate respiratorie (reducerea sau cresterea 
frecventei respiratorii), tuse repetata, dureri in gat, stare de oboseala, dureri musculare, 
pierderea gustului sau mirosului etc. In cazul inregistrarii unei temperaturi peste 37,3 
grade C, se va repeta termometrizarea dupa 5 minute de repaus. Daca temperatura 
ridicata se mentine, cadrul medical prezent la competitie/turneu va decide, dupa 
evaluarea starii de sanatate a persoanei respective, daca se impune izolarea de restul 
grupului si daca este cazul sa fie contactate alte autoritati sanitare (medic de familie, 
Salvare etc). 

1.2. Masuri de preventie pentru limitarea raspandirii COVID-19 
- spalarea frecventa a mainilor cu apa si sapun timp de 20 de secunde si folosirea unui 
dezinfectant pentru maini avizat/autorizat; 



- acoperirea gurii si nasului in caz de tuse sau stranut cu plica cotului sau cu o batista de 
hartie si aruncarea imediata a batistei urmata de igienizarea mainilor; 
- evitarea atingerii accidentale a fetei, ochilor, gurii, nasului, cu mainile neigienizate; 
- folosirea pentru dezinfectare doar a produselor biocide avizate/autorizate; 
- curatarea si dezinfectarea riguroasa a tuturor suprafetelor comune, a materialelor si 
echipamentelor sportive dupa fiecare utilizare;  
- dotarea cu dispensere cu dezinfectant pentru maini in toate locatiile unde se 
organizeaza activitatile sportive. 
- purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatii inchise si in spatii deschise, cu exceptia 
momentelor cand sportivii desfasoara antrenamentele sau participa activ la meciuri. 
- respectarea distantarii de 2 metri 
- se limiteaza durata antrenamentelor in timpul turneelor, astfel incat sa se poata stabili 
un orar clar pentru dezinfectia si aerisirea riguroasa a salii (antrenament de 60 de 
minute/echipa in zile libere; antrenament de 45 de minute/echipa in zile cu meciuri). 

1.3. Proceduri in cazul unei suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-2  
In cazul aparitiei unui caz suspect COVID-19 sau a declansarii unui focar, se aplica normele 
prevazute in Ordinul comun MTS si MS, nr. 310/708 din 18.05.2021. In acest sens: 
- Se va amenaja in sala de sport unde se desfasoara activitatea baschetbalistica 
(antrenamente sau competitie) un spatiu de izolare, bine ventilat, si care sa nu comunice 
cu alte incinte sau spatii definite, pentru cel putin o persoana cu simptomatologie COVID-
19. In cazul turneelor, se va rezerva si in cadrul hotelului in care sunt cazati participantii o 
camera de izolare, pentru cel putin o persoana cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea 
este aceea de a izola imediat persoana care prezinta suspiciuni de infectare cu SARS-CoV-
2 de celelalte persoane prezente la antrenamente sau meciuri (din Zona 1) pana la un 
consult de specialitate/evacuare/testare. Se va anunta cazul suspect catre personalul 
medical de la terenul de joc/hotel; contactarea medicului de familie sau a autoritatilor 
sanitare. Spatiile de izolare sunt folosite exclusiv pentru o astfel de situatie. Organizatorul 
va anunta administratorul salii de sport despre caz, urmand ca acesta sa urmeze pasii 
prevazuti in legislatie (aerisirea, curatenia si dezinfectia spatiului etc).   
- In cazul in care, in urma testarilor programate pentru participarea la turneu/competitie, 
se descopera unul sau mai multe cazuri pozitive, se urmeaza toti pasii prevazuti in 
legislatie si indicatiile primite de la medicul de familie si/sau DSP locala. 
- Persoanele al caror test este pozitiv se izoleaza imediat si, in continuare, se vor urma 
procedurile stabilite prin normele legale in vigoare. 
- Persoanele al caror test este negativ si care NU sunt identificate drept contacti in urma 
anchetei epidemiologice realizata de DSP locala isi continua activitatea sportiva. 
- Contactii persoanelor pozitive, stabiliti ca atare in urma anchetei epidemiologice, vor 
urma prevederile legale in vigoare si dispozitiile DSP locala. 
- Pentru ca restul echipei, cu rezultate negative la testarea respectiva, sa poata participa 
la turneu, este necesar ca DSP locala sa precizeze ca acestia (ceilalti componenti ai 



echipei/delegatiei) NU au fost identificati drept contacti cu persoana care are rezultat 
pozitiv la testarea COVID-19. 
- In cazul in care o echipa sau mai multe nu se prezinta la meciurile din cadrul unui turneu 
din CRM/CRF, LNBM/LNBF si Liga 1 din motive medical-epidemiologice, atunci:  
a. turneul programat se va desfasura cu echipele valide (minim doua echipe prezente); 
b. la sfarsitul turului/returului se va programa o bula tampon FRB, in care vor fi prezente 
echipele cu restante, acestea jucandu-se in ordinea etapelor; 
c. pentru restantele care nu mai pot fi jucate, se va acorda forfait tehnic;   
d. pentru toate cazurile neprevazute, Consiliul Director al FRB va analiza si va decide. 
Referitor la o persoana care a avut rezultat pozitiv la testarea COVID-19 si a incheiat 
perioada de izolare stabilita prin normele legale in materie, aceasta poate reveni in 
activitatea sportiva si poate participa la turneele CRM/CRF, LNBM/LNBF, Liga 1 sau CN de 
juniori in baza unei adeverinte medicale eliberata de medicul de familie (sau, in lipsa 
acestuia, de catre Directia de Sanatate Publica locala), prin care se precizeaza ca persoana 
respectiva are statut de vindecat (cu precizarea clara a datei cand a iesit din izolare). In 
conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii 1513/2020, cu modificarile ulterioare 
(Ordinul MS 1819/2020), pacientii care au fost declarati vindecati nu mai trebuie sa fie 
retestati RT-PCR timp de 90 de zile de la vindecare, cu exceptia persoanelor cu 
imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie clar sugestiva. 
In plus, in cazul in care o persoana care participa la activitatea baschetbalistica este supect 
confirmat cu COVID-19, dupa izolarea si ulterior evacuarea acesteia, se vor realiza 
obligatoriu operatiuni de dezinfectare a spatiilor respective, de catre unitati de 
dezinfectie, dezinsectie si deratizare autorizate. 

2. Premergator participarii la turnee din LNBM/F, CRM/F, Liga 1 si CN 
de juniori 
a. Fiecare club sportiv cu echipa participanta in LNBM/LNBF, Liga 1, CRM/F si CN de 
juniori, editia 2020-2021, trebuie sa desemneze o persoana care devine delegat 
responsabil cu verificarea respectarii normelor sanitar-epidemiologice impuse de 
autoritati pentru pregatirea sportiva. In cazul echipelor din CN de juniori, delegatul poate 
fi si antrenorul echipei participante. 
Structura sportiva va informa FRB despre numele delegatului responsabil si datele de 
contact ale acestuia cu cel putin o saptamana inaintea inceperii competitiei. Delegatul 
responsabil al fiecarui club participant la turneele din LNBM/F, CRM/F, Liga I si CN de 
juniori, va informa FRB asupra situatiei medicale a echipei, dar si asupra oricaror altor 
aspecte aparute inaintea si in timpul participarii la competitii (daca exista sau nu cazuri 
COVID-19 in cadrul echipei si daca a fost sau nu declansata vreo ancheta epidemiologica). 
b. Premergator participarii la primul turneu din LNBM/F, CRM/F, Liga 1 si CN de juniori, 
cluburile participante trebuie sa transmita la FRB urmatoarele:  



I). regulamentul de ordine interioara al echipei, in care sunt prevazute explicit si sanctiuni 
pentru nerespectarea normelor sanitar-epidemiologice impuse de autoritati si de 
prezentul protocol medical FRB (cu o saptamana inaintea inceperii competitiei). 
II). o adresa prin care informeaza FRB ca a fost efectuata vizita medicala la policlinicile sau 
ambulatoriile de medicina sportiva din tara. Viza medicala va fi obligatoriu trecuta in 
legitimatia de joc a sportivului (data la care a fost efectuata si data la care expira aceasta). 
III). in cazul sportivilor minori, componenti ai echipei, este necesara o declaratie pe 
proprie raspundere din partea parintilor sau a tutorelui legal ca sunt de acord cu 
participarea sportivului minor la actiunile FRB, in conditiile prezentului “Protocol medical” 
si implicit cu testarea COVID-19. 
IV). o declaratie din partea delegatului responsabil al echipei ca isi asuma raspunderea 
pentru respectarea normelor sanitar-epidemiologice (masca, dezinfectare, distantare 
etc) de catre membrii echipei pe care o reprezinta pe durata participarii in competitie. In 
cazul in care se constata nereguli in randul membrilor echipei se dicteaza sanctiuni, care 
pot merge, in functie de gravitate, pana la eliminarea echipei din competitie. 
V). tabelul nominal, cu intreaga componenta a echipei – sportivi, membri ai staff-ului 
tehnic (antrenori, asistenti, director tehnic), ai staff-ului medical (doctor, kinetoterapeut, 
maseur etc) sau alte persoane oficiale (presedinte/director, scouter etc), dupa fiecare caz 
in parte, conform regulamentelor specifice. 
Inaintea fiecarui turneu, va fi trimisa o lista nominala cu persoanele care vor participa la 
turneul respectiv din LNBM/F, CRM/F, Liga I sau CN de juniori (sportivi, staff, sofer etc) si 
care urmeaza sa efectueze testarea Covid-19. 
c. Stabilirea componentei delegatiei fiecarei echipe participante la turneele din LNBM/F, 
Liga 1, CRM/F, precum si din CN de juniori (maxim 14 sportivi si un staff tehnic esential – 
maxim 21 de persoane in total la competitiile de seniori; suplimentar poate fi doar soferul 
autocarului/microbuzului, dar care nu are voie sa stea pe banca tehnica la jocuri). Aceasta 
lista va fi transmisa la FRB inaintea testarii Covid-19. Totodata, va fi trasmisa si catre 
organizatorul turneului, ca rooming-list (impartire pe camere), pentru eficientizarea 
formalitatilor de cazare, dar numai dupa ce au primit rezultatele testarii Covid-19. 
d. Realizarea listei oficiale de joc (L12) si informarea comisarului FRB inaintea fiecarui 
meci, conform regulamentelor, sau a arbitrului principal, la turneele din CN de juniori. 
Verificarea legitimatiilor de joc si a licentelor de antrenori se va face la sedinta tehnica 
premergatoare turneelor (numai la seniori; in cazul juniorilor, verificarea si validarea va fi 
realizata de arbitrul desemnat responsabil de turneu, inaintea primelor meciuri). Echipele 
pot schimba L12 la fiecare joc, dar numai cu sportivii prezenti in “bula epidemiologica” 
(maxim 14 sportivi/echipa). 
e. Transmiterea unui tabel nominal cu rezultatele testarii Covid-19 premergatoare 
turneelor din LNBM/LNBF, Liga 1, CRM/F, precum si din CN de juniori, pentru detectarea 
virusului Sars-Cov-2 (tabelul contine rezultatele pentru toate persoane care sunt prezente 
in delegatia pentru turneu, inclusiv soferul autocarului echipei). Echipa nu va urca in 



autocar/microbuz si nu va intra in “bula epidemiologica” daca nu are toate rezultatele 
negative de la testarea Covid-19 (in cazul in care apare si un rezultat pozitiv, trebuie sa se 
prezinte si o adresa scrisa din partea DSP locala, prin care se arata ca restul componentilor 
echipei, cu rezultate negative, nu au fost declarati contacti in urma anchetei 
epidemiologice si pot continua activitatea sportiva). In cazul in care se produce o 
schimbare pe lista trimisa la FRB premergator turneului, din varii motive, atunci pentru 
persoana care a fost inlocuita trebuie sa se prezinte rezultatul testarii Covid-19 (rezultat 
negativ), precum si motivul pentru care a fost inlocuita (accidentare etc). Pentru 
inlocuitorul acesteia se prezinta rezultatul negativ al testarii Covid-19, la fel ca la ceilalti 
membri ai echipei. 

2.1. Referitor la calendarul de testare premergator participarii la turnee 
din Cupa Romaniei, Liga Nationala de Baschet, Liga 1 si CN de juniori 
Testele pentru depistarea infectiei cu virusul Sars-Cov-2 prevazute in Anexa 5 din Ordinul 
comun al MTS si MS, nr. 310/708 din 18.05.2021, sunt considerate valabile numai daca 
sunt facute in unitati avizate de Ministerul Sanatatii si efectuate in conformitate cu 
metodele aprobate de Ministerul Sanatatii, prin Ordinul MS, nr. 1513/2020, pentru 
aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de catre directiile de sanatate 
publica judetene si a municipiului Bucuresti, de catre Institutul National de Sanatate 
Publica, de catre unitatile sanitare, precum si de serviciile de ambulanta judetene si 
Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si de medicii de familie a masurilor in domeniul 
sanatatii publice in situatiile de risc epidemiologic de infectare cu virusul Sars-Cov-2, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 
Persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile 
de la finalizarea schemei complete de vaccinare sunt exceptate de la obligatia 
testarii prevazuta in Anexa nr. 5 a Ordinului comun MTS si MS, la pct. E.1. 
Pentru siguranta epidemiologica a competitorilor, echipele participante in LNBM/F, 
CRM/F, Liga 1 si CN de juniori, trebuie sa realizeze testarea Covid-19 a sportivilor si a 
celorlalti membri din staff-ul echipei cu cel mult 48 de ore inainte de data programata 
pentru inceperea competitiei/turneului; testarea este realizata de intreaga delegatie care 
cuprinde persoanele participante la turneu, precum si pe cea a soferului/soferilor 
autocarului propriu cu care se deplaseaza echipa la turneul respectiv. 
Totodata, testarea arbitrilor, comisarilor si a oficialilor de masa (inclusiv statisticienii) 
trebuie sa fie realizata cu cel mult 48 de ore inainte de data inceperii 
competitiei/turneului. 
Atat testarea COVID-19 a sportivilor si a celorlalti membri din staff-ul echipei, cat si 
testarea arbitrilor, comisarilor si a oficialilor de masa (inclusiv statisticienii), se va face nu 
mai mult de o data in interval de 7 zile calendaristice (daca testarea efectuata este alta 
decat prin metoda RT-PCR; se folosesc alte metode de testare aprobate de autoritatile 
sanitare responsabile). 



In cazul aparitiei unui rezultat pozitiv la testarea Covid-19, persoana respectiva trebuie sa 
respecte toate procedurile prevazute in acest sens, respectiv se anunta DSP judeteana 
sau a municipiului Bucuresti si se urmeaza indicatiile primite de la acestea. 
Durata de izolare a cazurilor confirmate va fi in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Persoanele al caror test este negativ si care NU sunt identificate drept contacti in urma 
anchetei epidemiologice realizata de DSP locala isi continua activitatea sportiva. 
Contactii persoanelor pozitive, stabiliti ca atare in urma anchetei epidemiologice, vor 
urma prevederile legale in vigoare si dispozitiile DSP locala. 
Totodata, daca, in orice moment, una dintre persoanele mentionate mai sus dezvolta 
simptome COVID-19 pe durata participarii la un turneu, aceasta se izoleaza imediat si se 
informeaza autoritatile sanitare si DSP locala, urmand procedurile legale in vigoare. 
Medicul structurii sportive organizatoare a unui turneu din LNBM/LNBF, CRM/CRF si Liga 
1 va fi implicat in asigurarea sanatatii si securitatii in munca pe parcursul intregii 
competitii sportive. La CN de juniori, organizatorul turneului trebuie sa asigure minim 
prezenta unui cadru medical autorizat, care va fi implicat in asigurarea sanatatii si 
securitatii in munca pe parcursul intregii competitii sportive.  

2.2. Referitor la transport 
Fiecare echipa participanta la turneele din LNBM/LNBF, Liga I, CRM/CRF si CN de juniori, 
se asigura ca transportul interurban (din localitatea de resedinta pana in localitatea unde 
se desfasoara turneul si retur) se va face cu autocar/microbuz propriu (sau inchiriat in 
acest scop, dar cu regim de uz exclusiv). Se evita opririle pe traseu (in afara celor 
obligatorii prin lege, ce tin de distante mai mari de 200 km). In microbuz/autocar vor urca 
doar persoanele care au rezultate negative la testarea Covid-19 iar pe traseu se respecta 
normele sanitare referitoare la transport. Se va tine cont si de faptul ca pe intreaga durata 
a turneului autocarul/microbuzul propriu va ramane la dispozitia echipei pentru 
transportul zilnic urban, de la hotel la sala de sport (pentru antrenamente sau meciuri) si 
retur, cu respectarea unui program strict, pentru evitarea aglomerarii la iesirea din hotel 
sau la intrarea in sala de sport. In afara persoanelor desemnate ca fiind parte din echipa 
la turneul respectiv, nici o alta persoana nu va urca in autocarul/microbuzul echipei. 
Soferul va efectua obligatoriu testarea Covid-19 (cu cel mult 48 de ore inainte) si trebuie 
sa aiba rezultat negativ. In autocarul/microbuzul echipei, se respecta normele impuse de 
autoritati (distantare; purtarea obligatorie a mastii de protectie; aerisire etc). 
Arbitri, comisarii si oficialii de masa delegati la turnee se vor deplasa interurban cu 
autoturismul personal sau cu autoturismul altor oficiali care sunt testati si au rezultate 
negative, respectand normele impuse de autoritati. 

2.3. Referitor la cazarea si masa echipelor participante si a oficialilor  
Pe perioada desfasurarii turneelor din CRM/CRF, LNBM/F, Liga 1 si CN de juniori, toti 
participantii vor sta izolati in cantonament. Astfel, pentru optimizarea procedurilor 
sanitare si minimalizarea factorilor de risc extern, se recomanda ca toate echipele 
participante, inclusiv arbitri, comisarii si oficialii delegati sa oficieze la turnee, sa fie cazate 



in acelasi hotel stabilit de organizator (dupa obtinerea de rezultate negative la testarile 
COVID-19 si cu procedura de triaj observational). Conform Anexei 5 din Ordinul comun 
MTS si MS in vigoare, cazarea participantilor se poate face si in hoteluri diferite. 
Pentru a se evita aglomeratia la receptia hotelului unde sunt cazate echipele participante, 
formalitatile de cazare vor fi strict respectate. Inaintea sosirii echipelor, camerele si 
spatiile rezervate pentru acestea vor trece printr-un proces de dezinfectie si se va asigura 
o buna aerisire a acestora. La sosirea autocarului/microbuzului echipei, delegatul echipei 
se asigura ca nu este aglomerat in receptia hotelului sau la triajul epidemiologic de la 
intrare (asigurat de personalul medical contractat de organizator). Delegatul echipei se 
asigura de respectarea procedurilor: echipa coboara din autocar/microbuz, fiecare 
participant cu bagajul propriu; se prezinta la triajul epidemiologic cu tabelul nominal al 
echipei (delegatul completeaza cu informatiile medicale necesare); la triajul 
epidemiologic de la sosirea la hotel, delegatul echipei va prezenta personalului medical si 
tabelul cu rezultatele testarilor COVID-19 (vor fi cazate numai persoanele care au 
rezultate negative); totodata, delegatul echipei va anunta receptia de sosirea echipei (in 
baza rooming-list-ului trimis organizatorului, vor fi pregatite cheile/cardurile); dupa ce 
primesc cheile/cardurile, participantii merg direct in camera lor (delegatul va informa 
echipa despre programul de masa si altele). 
Triajul observational de la intrarea in hotel este asigurat de medicul echipei organizatoare 
sau de personal medical de pe Salvare (contractat de organizator in acest sens). La CN 
juniori este asigurat de un cadru medical contractat de echipa organizatoare.  
Tabelul nominal de la triajul observational de la intrarea in hotel este necesar pentru a 
facilita o eventuala ancheta epidemiologica. Daca o persoana nu se supune triajului 
epidemiologic, aceasta nu va avea acces la cazare. 
Toate prevederile referitoare la cazare, masa si transport prevazute pentru sportivi si 
staff-uri echipe, vor fi aplicate si arbitrilor/comisarilor/oficialilor delegati (incusiv 
statisticieni) la turneele din CRM/CRF, LNBM/F, Liga 1 si CN de juniori. 
Participantii trebuie sa inteleaga si sa se conformeze asupra faptului ca, pentru a mentine 
siguranta medicala in cadrul turneului, nu sunt permise iesiri individuale nejustificate din 
hotel sau din sala de sport si nici nu sunt acceptate contacte externe cu terti. Participantii 
la turneu nu vor putea parasi hotelul decat pentru a se deplasa la antrenamente si 
meciurile oficiale sau, in scop de recreere, care va consta in plimbari scurte, in aer liber. 
Masa va fi servita pe terasa sau in restaurantul hotelului, cu respectarea normelor sanitar-
epidemiologice. Pe cat posibil, trebuie evitata aglomerarea, astfel ca se va realiza un 
program strict de masa, de comun acord cu echipele si managerul hotelului. 

2.4. Referitor la sedinta tehnica premergatoare turneelor  
Pe cat posibil, sedinta tehnica pentru LNBM/F, CRM/F si Liga 1 va fi programata in asa fel 
incat sa fie prezenti toti delegatii desemnati ai echipelor participante la turneu. Pentru CN 
de juniori, arbitrul principal, impreuna cu ceilalti oficiali desemnati la turneu, verifica 
documentele echipelor la sala, la primul meci.  



Sedinta tehnica pentru LNBM/F, CRM/F si Liga 1 se va desfasura intr-o sala de conferinte 
de la hotelul echipelor, care sa ofere spatiul necesar distantarii de minim 2 metri intre 
persoane. Se recomanda ca sedinta tehnica sa fie cat mai scurta ca durata iar din partea 
fiecarei echipe va participa o singura persoana (se evita astfel aglomerarea spatiului 
inchis). Participantii vor purta masti de protectie. La sedinta tehnica se va efectua de catre 
comisarii FRB verificarea documentelor echipelor participante. Dupa aceasta verificare 
oficiala, la meciuri vor fi prezentate L12 si legitimatiile de joc ale sportivilor, insotite de 
carnetele si licentele antrenorilor, dar fara sa mai fie verificate inaintea fiecarui meci. Tot 
la sedinta tehnica, delegatii echipelor vor semna pe un tabel FRB prin care se arata ca au 
fost informati despre prevederile Ordinelor comune MTS si MS, precum si despre 
reglementarile din prezentul protocol medical, si ca isi asuma raspunderea ca echipa pe 
care o reprezinta respecta aceste conditii de participare.  
In plus, atat in competitiile de seniori, cat si in cele de juniori, echipele vor fi anuntate 
inainte de inceperea meciurilor despre programarile din cadrul turneului (programul de 
antrenamente; programul de meciuri; programul de plecari si sosiri la si de la sala de 
sport; programul de masa de la hotel etc). 

3. In timpul turneelor din LNBM/F, LIGA 1, CRM/F si CN de juniori 
3.1. Delimitarea zonelor terenului de joc 
Pentru organizarea meciurilor in sala de sport, prin asimilarea normelor in vigoare, se va 
face urmatoarea delimitare a zonelor la terenul de joc: 
ZONA 1: Zona terenului de joc:  
Aceasta zona cuprinde sectoarele – terenul oficial de baschet si imprejurimile acestuia pe 
o distanta de minim 4-6 metri de la liniile de tusa; masa oficiala si bancile tehnice; 
ZONA 2: Zona tribunelor si anexelor:  
Aceasta cuprinde o zona limitrofa terenului de joc – tribune (inclusiv zona mass-media), 
spatii administrative, camera antidoping, zona intrare/iesire spre/de la terenul de joc. 
Daca in sala de sport unde se desfasoara meciurile respective, cu precadere in salile 
pentru CN de juniori, nu exista suficient spatiu pentru delimitarea Zonei 2, atunci accesul 
celor care nu sunt testati Covid-19 si nu stau in bula epidemiologica va fi restrictionat 
pentru a asigura conditii de siguranta pentru participanti. 
ZONA 3: Zona exterioara salii de sport: 
Aceasta cuprinde – parcarea (pentru autocarele/microbuzele echipelor, autoturismele 
oficialilor; Jandarmerie, Salvare etc) si intrarile de acces in sala de sport. 
Limitarea numarului de persoane care au acces in fiecare zona, astfel: 
Zona 1: maxim 60 de persoane (24 sportivi; 18 membri staff echipe; 10 oficiali - 3 arbitri 
+ 1 comisar + 4 oficiali masa + 2 statisticieni; 2 personal medical/Salvare; 2-3 reprezentanti 
ai organizatorului; 3-4 reprezentanti ai producatorului TV). In CN Juniori, mai ales acolo 
unde meciurile se desfasoara in sali de sport de scoala/liceu, in Zona 1 vor fi maxim 50 de 
persoane. 



Zona 2 (tribune + anexe): in functie de capacitatea salii de sport respective, este permis 
accesul - reprezentanti personal organizatoric si FRB; reprezentanti ISU, Paza si Securitate, 
Administrativ; echipaj/operatori TV; reprezentanti mass-media cu acreditare prealabila - 
numarul maxim al reprezentantilor mass-media este stabilit in functie de spatiul existent 
la masa presei din tribuna, care va fi organizat cu respectarea distantarii. In plus, pentru 
accesul spectatorilor, se aplica prevederile legale in vigoare si cele din Anexa 1 a 
Prezentului Protocol Medical FRB. 
Zona 3: Reprezentanti Jandarmerie, Salvare, ISU; personal administrativ/organizare/FRB; 
echipaj car de transmisie-regie TV; soferii autocarelor echipelor. 
Pentru evitarea oricarui dubiu, in ZONA 1, in functie de capacitatea salii de sport si a 
spatiului existent, poate fi suplimentat doar numarul personalului medical (2 
brancardieri); nici o alta persoana decat cele specificate mai sus nu are acces in ZONA 1. 
Spectatorii au acces in tribune numai in conditiile legale prevazute pentru competitiile 
in spatii inchise.  
Toate persoanele prezente la meciul oficial (aflate in ZONA 1 si 2) sunt obligate sa treaca 
printr-o procedura de triaj epidemiologic (chestionar, termometrizare) inainte de a 
patrunde in sala de sport. Persoanele care nu intrunesc criteriile triajului epidemiologic 
nu au acces la terenul de baschet sau in imprejurimile acestuia si in tribune. 

3.2. Proceduri ce trebuie respectate in pregatirea si desfasurarea 
meciurilor si antrenamentelor 
a. Introducerea in regulamentele interne proprii ale echipelor a respectarii obligatorii a 
masurilor de preventie a infectarii cu SARS-CoV-2 comunicate de autoritati si mai ales a 
faptului ca pe perioada turneelor din CRM/CRF, LNBM/LNBF, Liga I si CN de juniori sunt 
interzise plecarile/iesirile individuale din hotel/sala de sport si contactul cu terte persoane 
(rude, prieteni etc).  
b. Realizarea unui triaj epidemiologic pentru antrenamente, care va fi efectuat la sosirea 
echipei la sala de sport de catre personal medical specializat (doctorul echipei 
organizatoare) iar datele vor fi trecute pe un tabel de catre deleagatul oficial al echipei 
(termometrizare, simptomatologie). Pentru meciurile de seniori, la acest punct de triaj 
observational este utila prezenta echipajului medical de pe Salvare (ulterior, acest echipaj 
medical asigura si asistenta medicala pe durata meciurilor). Pentru CN de juniori este 
obligatorie prezenta unui cadru medical (asistenta medicala autorizata). 
c). Toate spatiile de acces vor avea la intrare covoras dezinfectant de exterior (de instalat 
la intrarile in hotel si sala de sport; zilnic substanta dezinfectanta va fi schimbata). Vor fi 
disponibile recipiente sau vor fi instalate aparate/dispensere cu dezinfectant pentru maini 
avizat/autorizat la intrarea in sala de sport, dar si in imediata apropiere a terenului de joc. 
Inainte ca delegatiile echipelor sa ajunga la sala, va fi facuta dezinfectarea suprafetei de 
joc, a mesei oficiale, a bancilor de rezerve (scaune), a panourilor si mingilor de baschet. 
Totodata, va fi realizata dezinfectarea incaperilor si spatiilor comune (toalete, cabinet 
medical etc). Operatiunea de dezinfectare va fi realizata inainte si imediat dupa fiecare 



meci, astfel incat zona sa fie optima din punct de vedere medical pana la sosirea 
urmatoarelor echipe (se respecta un program clar, cu pauze dupa fiecare meci, necesar 
dezinfectarii suprafetelor din ZONA 1, precum si a mingilor de joc). Persoanele 
responsabile cu curatenia si dezinfectarea acestora, precum si intreg personalul 
administrativ-organizatoric, vor efectua triajul epidemiologic la intrarea in tura. 
Personalul administrativ va purta in permanenta masca de protectie si va pastra 
distantarea fata de sportivi, membrii staff-urilor si oficialii jocului. 
d. Fiecare echipa va avea la dispozitie una/doua toalete proprii. La fel, oficialii si arbitrii 
vor avea la dispozitie toaleta proprie. 
f. In timpul unui meci, fiecare sportiv sau membru din staff-ul tehnic va folosi doar 
obiectele personale (prosoape, sticle de apa etc), nefiind premise in nici un moment 
schimburi de obiecte personale. Totodata, in timpul incalzirii, fiecare sportiv va lucra cu 
materialele propri (salteluta, corzi elastice etc).  
g. Fiecare jucator/oficial de echipa va veni la sala cu rucsac propriu, pentru depozitarea 
echipamentului/materialelor necesare. 
h. Sosirea echipelor la sala si plecarea acestora – cele doua echipe vor ajunge la teren 
decalat, dupa un orar prestabilit, asa cum este prevazut in anexa, denumit “Protocol 
special de meci”. Preferabil sa existe doua zone distincte – una pentru intrarea echipelor 
si una pentru iesirea echipelor (cu respectarea circuitului). Nu este permisa intarzierea 
plecarii dupa meci si nici nu este permisa prezenta la urmatorul meci in tribune. Se va 
organiza un orar al sosirilor si plecarilor, care trebuie respectat de toti participantii, in asa 
fel incat se evita suprapopularea unor zone. 
i. Inaintea meciului, sedintele tehnico-tactice ale echipelor nu se vor tine la sala de joc. 
j. La incalzirea comuna, fiecare echipa va folosi setul propriu de mingi. Mingile de joc sunt 
puse la dispozitie de catre organizator si vor fi dezinfectate periodic (la time-out-uri; in 
pauzele dintre sferturi). 
k. este obligatoriu ca bauturile (energizante, hidratante etc) folosite de sportivi sau 
membrii staff-urilor sa fie puse in sticle personalizate. Acestea sunt folosite individual si 
nu se transmit de la o persoana la alta. 
l. Cu sase minute inainte de inceperea jocului se va efectua, daca este posibil, prezentarea 
echipelor, cu respectarea distantarii. 
m. In timpul meciului, nu vor purta masca jucatorii prezenti pe terenul de joc, antrenorii 
principali care acorda indicatii tactice, precum si arbitri nominalizati sa oficieze jocul.  
n. Oficialii delegati la meci (arbitri, oficiali masa, comisar) vor ajunge la teren conform 
“Protocolului special de meci”, anexa a prezentului Protocol. Masa oficiala va fi organizata 
in asa fel incat intre oficiali sa fie mentinuta distantarea. Oficialii si arbitri vin la teren 
direct echipati in uniformele de joc. 
o. FRB realizeaza un “Protocol special de meci” (pe minute, cu toate regulile care trebuiesc 
respectate de participanti), anexa la prezentul Protocol medical, acesta urmand sa fie 
respectat de toti participantii pe durata competitiei. 



3.3. Referitor la accesul mass-media la meciuri 
Toti reprezentantii presei care doresc sa asiste la meci (in functie de spatiul existent in 
zona presei, se accepta prezenta acestora intr-o zona desemnata clar in tribune, cat mai 
departe de terenul de joc; pentru a putea fi prezente cat mai multe institutii de presa, se 
recomanda acceptarea a cate unui reprezentant pentru fiecare institutie de presa; in cazul 
in care nu exista mai multe cereri, se pot elibera acreditari pentru 2 reprezentanti de 
fiecare institutie de presa), trebuie sa ia legatura in prealabil cu organizatorul si sa solicite 
o acreditare mass-media in acest sens. Totodata, reprezentantii mass-media acreditati, 
trebuie sa declare ca sunt de acord sa respecte normele de igiena si sa se supuna triajului 
observational la intrarea in sala de sport. Daca exista solicitari in acest sens, se 
organizeaza o zona pentru reprezentantii presei (daca spatiul din ZONA 2 o permite, cu 
respectarea distantarii de 2 metri, numarul maxim de persoane fiind limitat de spatiul fizic 
existent in tribuna pentru masa presei). In cazul transmisiilor TV, operatorii TV nu vor 
patrunde pe suprafata de joc si nici in zona din imediata apropiere a bancilor de rezerva. 
In timpul unui meci, in Zona 1 au acces doar maxim 4 persoane reprezentand 
producatorul TV al turneului (operatori TV si asistenti). Conferintele de presa se pot 
organiza in mediul on-line de catre fiecare echipa in parte imediat dupa meci. In plus, 
imediat dupa meci, doar detinatorul drepturilor TV poate realiza 1-2 flash-interviuri langa 
terenul de joc, intr-o zona special amenajata. Daca reprezentantii mass-media doresc 
interviuri, acestea se pot organiza numai in afara Zonei 1, acolo unde spatiul o permite, 
cu respectarea atat a distantarii, cat si cu evitarea interactiunii fizice cu participantii la 
turneu. 

4. REGULI GENERALE PENTRU BAZA SPORTIVA IN CARE SE DESFASOARA 
COMPETITIA 
In interiorul salii de sport se delimiteaza toate zonele, prin afisaje vizibile pentru ZONA 1 
si ZONA 2. 
Fiecare punct de acces in sala de sport trebuie sa fie pazit. 
Organizarea unui circuit de intrare si a unui circuit de iesire (cu evitarea intersectarii 
echipelor participante). 
Organizarea triajului observational al participantilor la activitatea sportiva si masurarea 
temperaturii la intrarea in sala de sport; in functie de raspusuri si de temperatura 
masurata, personalul medical permite accesul in baza sportiva (triajul este realizat de 
personal medical care asigura asistenta la meci sau de medicul/cadrul medical contractat 
de echipa organizatoare). 
La accesul in sala de sport, persoanele trebuie sa fie inregistrate intr-un tabel nominal, 
pentru a se facilita ancheta epidemiologica in cazul unui caz de infectare cu SARS-CoV-2. 
Au acces in sala de sport persoanele participante la turneele din CRM/CRF, LNBM/LNBF, 
Liga I si CN de juniori, personalul administrativ-organizatoric, reprezentantii mass-media 
acreditati, precum si spectatorii in limitele legale in vigoare, dar se va tine obligatoriu cont 



de capacitate, pentru a se evita aglomerarea unor zone din tribune (in cazul in care sala 
este mult prea mica, mai ales la CN de juniori, atunci accesul va fi limitat). 
Accesul se face in baza unui program prealabil, calculat in asa fel incat sa permita suficient 
timp intre meciuri pentru dezinfectarea spatiului si sa evite aglomaratia. 
Spectatorii pot avea acces in tribune, numai in conditiile legale prevazute pentru 
competitiile in spatii inchise.  
In grupurile sanitare se vor asigura produse de igienizare a mainilor (apa, sapun) și 
dezinfectant pentru maini avizat/autorizat. 
Elementele folosite de mai multe persoane (de ex: manere usi, balustrade, podelele etc) 
trebuie sa fie dezinfectate periodic cu produse biocide avizate/autorizate in acest scop. 
Personalul salii de sport va desfasura activitatile de curatenie si dezinfectie, conform 
orarului stabilit, si va purta echipament adecvat de protectie impotriva infectarii cu virusul 
SARS-CoV-2 (masca, manusi). 
Asigurarea unor cosuri de gunoi inchise cu capac actionat cu pedala, pentru colectarea 
mastilor de protectie si manusilor de protectie, precum si alte cosuri de gunoi pentru 
colectarea deseurilor, care sa fie disponibile in fiecare zona a celor doua banci tehnice, 
dar si la usile de acces in sala de sport. 
Se vor instala anunturi/afisaje informative in locuri vizibile cu regulile si indicatiile privind 
masurile pentru combaterea raspandirii infectiei cu COVID-19 
In sala de sport trebuie sa fie asigurat un spatiu de izolare, bine ventilat, care sa nu 
comunice cu celelalte spatii definite, pentru a fi folosit in cazul in care o persoana prezinta 
simptomatologie COVID-19.  

5. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA PROTOCOLULUI MEDICAL  
- Nedesemnarea de catre club a unui delegat al echipei, responsabil cu organizarea, 
coordonarea si repectarea de catre componentii echipei a normelor impuse de autoritati, 
precum si a prevederilor prezentului protocol medical - se sanctioneaza cu interzicerea 
accesului echipei respective la turneul din CRM/F, LNBM/LNBF, LIGA 1 sau CN de juniori.  
- Netransmiterea catre FRB a tabelului cu participantii din partea echipei, care au fost 
testati pentru depistarea COVID 19, precum si a rezultatelor testarilor – se sanctioneaza 
cu interzicerea accesului echipei respective la turneul CRM/F, LNBM/LNBF, LIGA 1 sau CN 
de juniori. 
- Refuzul delegatului echipei de a semna la sedinta tehnica ca este informat despre 
prezentul Protocol medical si ca isi asuma raspunderea pentru respectarea tuturor 
normelor si regulilor de catre componentii echipei pe care o reprezinta – excluderea 
echipei respective de la turneul CRM/CRF, LNBM/LNBF, LIGA 1 sau CN de juniori. 
- Incalcarea interdictiei de a vizita, la spatiul de cazare, reprezentanti ai altor 
echipe/grupuri – se poate ajunge pana la excluderea echipei respective de la turneul 
CRM/F, LNBM/LNBF, LIGA 1 sau CN de juniori. 



- Incalcarea interdictiei de a parasi hotelul in alte scopuri decat cele prevazute in prezentul 
protocol medical - se poate ajunge pana la excluderea echipei respective de la turneul 
CRM/F, LNBM/LNBF, LIGA 1 sau CN de juniori. 
- Nerespectarea obligatiei de informare a FRB in legatura cu posibila depistarea a unui caz 
suspect de COVID-19 pe perioada desfasurarii evenimentului – excluderea echipei din 
competitia respectiva si sanctionarea delegatului echipei. 
- Nerespectarea obligatiilor de folosire a echipamentelor sportive, a celor de protectie, a 
recipientelor personalizate pentru hidratare/energizare si a reguli de distantare sociala – 
se poate ajunge pana la excluderea echipei din turneul CRM/F, LNBM/LNBF, LIGA 1 sau 
CN de juniori. 
- Nerespectarea obligatiei de informare a FRB in legatura cu depistarea unui caz suspect 
de COVID-19 pe perioada desfasurarii antrenamentelor pe plan local, precum si 
nerespectarea obligatiei informarii ulterioare in legatura cu rezultatul anchetei 
epidemiologice - Interzicerea participarii echipei la turneul CRM/F, LNBM/LNBF, LIGA 1 
sau CN de juniori. 
In functie de gravitatea abaterilor, sanctiunile pentru echipe/participanti pot fi:  
a). Pana la interzicerea participarii echipei la eveniment (in cazul unor nereguli grave 
inaintea inceperii evenimentului)  
b). Excluderea participantului sau chiar a echipei de la eveniment (in cazul unor nereguli 
grave constatate pe perioada evenimentului) 
c). Pierderea meciurilor prin forfait tehnic  
d). Penalitate pecuniara sau suspendare pentru o perioada determinata (pentru abateri 
individuale, care nu produc efecte asupra echipei). 
In functie de gravitatea abaterilor, sanctiunile pentru arbitri si oficiali pot fi: 
a). Abatere minora: se acorda un avertisment  
b). Abateri grave: se aplica o suspendare de la delegare pentru o perioada determinata, 
in functie de gravitate 
Orice alte abateri, care nu se refera strict la prevederi din prezentul Protocol medical, 
se vor sanctiona conform Regulamentului de Disciplina si a regulamentelor FRB (RGOCB, 
RSCR, RSLNB, RSCN juniori). 
 

ANEXA 1 
Accesul spectatorilor la competitiile de baschet in spatii inchise 

 
In baza deciziei Consiliului Director al FRB din 01.06.2021, prezentul Protocol Medical a 
fost actualizat, tinand cont noile prevederi din Hotararea de Guvern nr. 580/2021, 
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 555/28.05.2021, precum si din Ordinul comun 
nr. 310/708/2021 al Ministerului Tineretului si Sportului si Ministerului Sanatatii, publicat 
in Monitorul Oficial in data de 20 mai 2021, Partea I, nr. 522. 
 



1. Competitiile de baschet in spatii inchise (sali de sport) se pot desfasura pe teritoriul 
Romaniei cu participarea spectatorilor PANA LA 25% din capacitatea maxima a tribunelor. 
Participarea este permisa urmatoarelor categorii: 
- persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului Sars-Cov-2 pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 
- persoanele care prezinta 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 afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara 
confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2. 
2. Competitiile de baschet in spatii inchise (sali de sport) se pot desfasura pe teritoriul 
Romaniei cu participarea spectatorilor PESTE 25% din capacitatea maxima a tribunelor. 
Participarea este permisa urmatoarelor categorii: 
- persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului Sars-Cov-2 pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau, 
- persoanele care prezinta 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, 
NUMAI DACA acestea se vaccineaza la intrarea in incinta, in conditiile Ordinului comun 
MTS si MS. 
3. Accesul in salile de sport - Toate portile de acces in interiorul arenei sportive vor fi 
deschise. Organizatorul va comunica spectatorilor orele recomandate pentru sosirea la 
eveniment, precum si poarta de acces recomandata, pentru a minimiza riscul de creare a 
aglomeratiei in aceste puncte. De asemenea, vor exista marcaje care sa ajute persoanele 
sa pastreze distanta de siguranta de minim 1,5 m. Accesul in incinta va fi permis in urma 
triajului observational. Nu se va permite accesul persoanelor care prezinta simptome 
evidente de infectie respiratorie (tuse, stranut, rinoree etc). In cazul unei temperaturi 
peste 37,3°C, se repeta termometrizarea dupa 5 minute de repaus. Daca temperatura 
ridicata se mentine, persoana in cauza va fi izolata de restul grupului si i se va recomanda 
sa contacteze autoritatile sanitare. Controlul de securitate de la porti se va face doar 
vizual, spectatorii fiind rugati in prealabil sa colaboreze cu stewarzii si sa prezinte de buna 
voie obiectele pe care le detin in buzunare si/sau genti. Daca este necesar, verificarea 
corporala va fi efectuata de stewarzi, care vor folosi masti de protectie, manusi de unica 
folosinta. Accesul in arena va fi permis doar cu genti mai mici sau egale cu o coala A4. Nu 
se permite accesul cu mancare sau bautura din exterior.  
Purtarea mastii de protectie de catre spectatori este obligatorie in sala de sport. 
Organizatorul are obligatia de a marca in mod corespunzator spatiile unde spectatorii se 
pot aseza in tribune, tinand cont de gradul de ocupare al acestora (PANA LA 25%). 
4. Organizatorul va respecta pentru accesul spectatorilor in sala de sport toate normele 
prevazute in Anexa 1 si Anexa 7 din Ordinul comun al MTS si MS in vigoare. 
Daca se solicita de catre autoritati, spectatorii isi vor da acordul in prealabil privind 
procesarea datelor cu caracter personal (GDPR). Baza de date cu participantii la 



evenimentul sportiv va fi transmisa de organizator catre Directia de Sanatate Publica 
locala, pentru eventuale verificari necesare in cazul aparitiei unor cazuri Covid-19. 
 
 


