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MĂSURI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ
LA MECIUL DE FOTBAL DINTRE ECHIPELE
F.C. BOTOŞANI – F.C. SPARTAKI TSKHINVALI (GEORGIA)
Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău va asigura măsurile specifice de ordine şi
siguranţă publică la meciul de fotbal dintre echipele F.C. Botoşani – FC Spartaki
Tskhinvali (Georgia) în primul tur al Europa League.
Joi, 2 iulie 2015, începând cu ora 20.00, pe stadionul de fotbal Municipal din Botoşani
va avea loc partida de fotbal dintre echipele F.C. Botoşani – FC Spartaki Tskhinvali
(Georgia) în primul tur al Europa League.
Măsurile specifice de securitate şi protecţie a participanţilor la această partidă de fotbal
vor fi asigurate de efective din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău în cooperare cu
alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii în domeniu (poliţie, situaţii
de urgenţă etc.).
În ziua de luni, 29 iunie 2015, la sediul Instituţiei Prefectului din municipiul Botoşani a
avut loc şedinţa de organizare a acestei misiuni, cu participarea reprezentanţilor structurilor
implicate în asigurarea măsurilor de ordine publică, precum şi a altor măsuri specifice pentru
buna desfăşurare a acestei partide – jandarmi, poliţie, situaţii de urgenţă, organizator,
ambulanţă etc. Premergător şi pe timpul desfăşurării acestui meci, jandarmii vor desfăşura
activităţi specifice de prevenire a violenţei cu ocazia jocurilor şi competiţiilor sportive.
RECOMANDĂRI
Pentru buna desfăşurare a acestei partide de fotbal cetăţenii trebuie să respecte măsurile
stabilite de organizatori şi forţele de ordine, pe traseele de deplasare, în apropierea şi în
interiorul bazei sportive.
Recomandăm suporterilor să vină din timp la stadion (accesul în stadion este permis
începând cu ora 18.00) , să nu se implice în incidente care ar putea duce la tulburarea ordinii şi
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liniştii publice, delimitându-se de orice formă de violenţă verbală sau fizică , să acorde o
atenţie deosebită bunurilor şi obiectelor personale şi să solicite imediat, în mod direct sau prin
apel 112, intervenţia forţelor de ordine, atunci când situaţia o impune. De asemenea, au
obligaţia de a prezenta, la solicitarea forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi
siguranţă, materialele de publicitate vizuală aflate asupra lor.
Comercializarea băuturilor alcoolice în zona stadionului este interzisă. La solicitarea
forţelor de ordine sau a personalului de ordine şi siguranţă, cetăţenii au obligaţia de a prezenta
documentele de acces şi actele de identitate.
Este interzisă pătrunderea în incinta bazei sportive fără documente de acces, în stare
vădită de beţie, consumul de băuturi alcoolice, refuzul supunerii la efectuarea controlului
corporal preventiv şi al bagajelor de către forţele de ordine, aruncarea cu obiecte de orice fel,
cu substanţe corozive ori care murdăresc, participarea la scandal, proferarea de injurii, cuvinte
sau expresii jignitoare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva celorlalţi spectatori, oficiali,
jucători sau a bunurilor acestora.
De asemenea, este interzisă ameninţarea cu acte de violenţă faţă de forţele de ordine,
ascunderea feţei cu articole de îmbrăcăminte sau alte accesorii, refuzul de a părăsi imediat
arena sportivă dacă măsura evacuării a fost dispusă de către personalul de ordine şi siguranţă
sau de către forţele de ordine.
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