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1. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament stabilește modul de 
organizare și desfășurare a Turneului 
republican de fotbal (TRF) ”CUPA 
GUVERNULUI”. 

1.2 Regulamentul de organizare şi desfășurare a 
TRF ”CUPA GUVERNULUI” este elaborat de 
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) și 
este aprobat prin Ordin al Ministerul Educației, 
Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 
(MECC). 

 

2. OBIECTIVE 

 propagarea modului sănătos de viață; 

 popularizarea fotbalului în Republica Moldova; 

 antrenarea elevilor în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, în general, şi a fotbalului, în 
special, pentru fortificarea sănătății; 

 stimularea interesului elevilor de implicare în 
activitățile sportive extra-curriculare din 
instituțiile de învățământ preuniversitar din 
Republica Moldova; 

 cultivarea în rândul elevilor a spiritului de fair-
play; 

 favorizarea creării unei identități sportive 
pentru fiecare instituție de învățământ; 

 eficientizarea competițiilor sportive organizate 
la nivelul fiecărei instituții de învățământ; 

 atragerea şi implicarea factorilor de decizie ai 
instituții de învățământ, ale altor persoane 
fizice sau juridice, în organizarea şi derularea 
activităților sportive școlare. 

 

3. ORGANIZARE  

3.1. TRF ”CUPA GUVERNULUI” este organizat și 
desfășurat de MECC în parteneriat cu FMF în 
conformitate cu prevederile prezentului 
Regulament, Calendarul acțiunilor sportive 
naționale și internaționale al MECC, precum şi 
cu prevederile regulamentului tehnic al jocului 
de fotbal. 

3.2. TRF ”CUPA GUVERNULUI”, prin intermediul 
direcțiilor educație, tineret și sport (DETS), în 
funcție de aria de competență, răspunde de 
coordonarea, îndrumarea, controlul şi 
adoptarea măsurilor care se impun pentru buna 
organizare şi desfășurare a TRF ”CUPA 
GUVERNULUI” la toate etapele acestuia. 

3.3. DETS răspunde în fața conducerii MECC de buna 
organizare şi desfășurare a competițiilor TRF 
”CUPA GUVERNULUI” din raza raionului 
(municipiului), în conformitate cu prevederile 
prezentului Regulament. În vederea exercitării 

acestei atribuții, DETS emite ordine 
corespunzătoare. 

3.4. Pentru buna organizare şi desfășurare a TRF 
”CUPA GUVERNULUI”, DETS solicită sprijinul 
autorităților şi comunităților locale, al 
asociațiilor teritoriale de fotbal, al oficiilor 
regionale de dezvoltare ale FMF, și altor 
persoane juridice şi fizice, care doresc să sprijine 
această competiție. 

3.5. La nivelul fiecărei instituții de învățământ se 
organizează şi se desfăşoară campionatul de 
fotbal al instituției de învățământ. 

 

4. PARTICIPANŢI 

4.1. La TRF ”CUPA GUVERNULUI” au drept de 
participare elevi cu anul de naștere 2005-2006 
din instituțiile de învățământ preuniversitar (cu 
excepția elevilor din liceele cu profil sportiv). 

4.2. Participarea la competiții este permisă doar cu 
avizul pozitiv al medicului instituției de 
învățământ. 

4.3. Toți membrii echipei vor aparține UNEI instituții 
de învățământ. 

4.4. Dacă într-o instituție de învățământ numărul 
elevilor de vârsta corespunzătoare este 
insuficient pentru organizarea echipei, în acest 
caz, ca excepție, se permite formarea unei 
echipe unificate pe baza a cel mult 2 instituții de 
învățământ (care se confruntă cu această 
problemă) din aceeași comună (cu condiția 
prezentării actelor justificative, vizate de 
managerii instituțiilor respective). 

4.5. Componența echipei  - 20 persoane (18 jucători, 
1 antrenor şi 1 reprezentat). 

4.6. Echipele sunt obligate să poarte denumirea 
instituției reprezentate. 

 

5. CONDIŢIILE DE DESFĂȘURARE 

5.1. Meciurile din cadrul TRF „CUPA GUVERNULUI” 
se vor desfășura în conformitate cu regulile FIFA, 
pe terenuri de fotbal cu suprafață naturală sau 
artificială cu dimensiuni standard. Dimensiunea 
porții – 7,32 m x 2,44 m. 

5.2. Durata meciului: 

 La etapele I-III - 2 reprize a câte 20 min., cu 
pauză de 10 min. între reprize; 

 La etapa a IV (semifinale și finale) - 2 reprize 
a câte 30 min., cu pauză de 10 min. între 
reprize. 
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În funcție de anumite circumstanțe, 
organizatorii pot modifica durata meciurilor. 
Aceste modificări vor fi stabilite în cadrul 
ședințelor de validare.    

5.3. Pe durata meciului pot fi efectuate maxim 9 
schimbări de jucători, cu condiția că în repriza a 
doua se vor efectua cel mult 3 schimbări (cu 
excepția cazului, în care jucătorul s-a accidentat 
și nu mai poate continua jocul). 

6. ETAPELE DE DESFĂȘURARE ȘI ATRIBUȚIILE 
ORGANIZATORILOR 

6.1. TRF ”CUPA GUVERNULUI” se organizează în 4 
etape: 

a) etapa raională (inclusiv pe mun. Chișinău); 
b) etapa regională preliminară; 
c) etapa regională finală 
d) etapa finală (semifinale și finale). 

 

Etapa a I-a (raională) 

Organizatori şi responsabili DETS raionale/municipale 

Parteneri consiliile raionale, asociațiile teritoriale de fotbal 

Participanţi echipele instituțiilor de învățământ din raza unui raion 

Termeni  până la 13.09.2019 

Locul desfăşurării Terenurile de fotbal din gestiunea APL 

Etapa a II-a (regională preliminară) 

Organizatori şi responsabili DETS raionale/municipale 

Parteneri Oficiile regionale de dezvoltare ale FMF, asociațiile teritoriale de fotbal, APL 

Participanţi Echipele clasate pe primul loc la etapa raională 

Termeni  19.09.2019 

Locul desfăşurării vezi p. 11.2 

Etapa a III-a (regională finală) 

Organizatori şi responsabili DETS raionale/municipale 

Parteneri Oficiile regionale de dezvoltare ale FMF, asociațiile teritoriale de fotbal, APL 

Participanţi Echipele clasate pe primul loc la etapa regională preliminară 

Termeni  26.09.2019 

Locul desfăşurării vezi p. 11.3 

Etapa a IV-a (finală) 

Organizatori şi responsabili MECC, FMF 

Parteneri APL 

Participanţi vezi p. 11.6 

Termeni  

02.10.2019  

 sosirea echipelor - până la ora 12.00 

 meciurile semifinale 
03.10.2019 

 finala mică și finala mare; 

 ceremonia de închidere 

Locul desfăşurării 
Cazarea - tabăra de odihnă „Cristiano” (s. Slobozia Dușca, r-nul Criuleni) 
Disputarea meciurilor semifinale – stadionul raional Criuleni 
Disputarea meciurilor finale – se va determina ulterior 

  
6.2. Organizatorii etapelor TRF ”CUPA GUVERNULUI” 

au următoarele atribuții: 

a) asigură și răspund de buna organizare şi 
desfășurare a Turneului conform prevederilor 
regulamentare; 

b) popularizează și promovează TRF ”CUPA 
GUVERNULUI” la nivelul ariei de competență 
și a etapei de desfășurare (în activitățile de 
promovare este interzisă categoric 
publicitatea tutunului şi alcoolului); 

c) asigură transmiterea documentelor oficiale 
ale TRF ”CUPA GUVERNULUI” (Regulament, 
ordine, dispoziții, scrisori, etc.) tuturor 
instituțiilor de învățământ; 

d) anunța participanților, în scris, înainte cu cel 
puțin 5 zile lucrătoare, locul și programul de 
desfășurare a meciurilor, data și locul ședinței 
de validare (după necesitate, va fi anunțat 
suplimentar locul de cazare şi masă pentru 
participanți, mijloacele de transport local care 
pot fi utilizate, alte informații utile); 

e) asigură baza sportivă corespunzătoare; 
f) asigură, cu sprijinul reprezentanților 

asociațiilor teritoriale de fotbal, oficiilor 
regionale de dezvoltare ale FMF, procesul de 
validare a echipelor la etapele TRF ”CUPA 
GUVERNULUI”, pe care le organizează; 

g) asigură arbitrarea meciurilor (conform p. 7 
din prezentul Regulament); 
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h) asigură asistența medicală autorizată; 
i) asigură măsurile privind ordinea şi securitatea 

tuturor participanților; 
j) înregistrează contestațiile și asigură 

soluționarea acestora în conformitate cu 
prevederile regulamentare; 

k) perfectează rapoarte cu privire la 
desfășurarea etapelor TRF ”CUPA 
GUVERNULUI”, pe care le organizează, şi le 
transmit MECC și FMF în termen de 5 zile 
lucrătoare (conform Anexei 3 din prezentul 
Regulament); 

l) imediat după încheierea etapelor I-III, pun la 
dispoziția echipelor participante informația 
cu privire la rezultatele etapelor respective 
(clasamentul și rezultatele meciurilor 
disputate).  

m) sunt responsabili de stabilirea corectă a 
clasamentelor finale ale etapelor TRF ”CUPA 
GUVERNULUI”, pe care le organizează; 

n) organizează, la etapa finală, festivitatea de 
premiere (la etapele 1-3 – în funcție de 
posibilități); 

o) asigură publicitatea în mass-media; 
p) atrage sponsori pentru organizarea şi 

desfășurarea TRF ”CUPA GUVERNULUI”; 
q) întocmește şi asigură păstrarea unui dosar al 

TRF ”CUPA GUVERNULUI”, care va conține 
toate documentele referitoare la organizarea 
și desfășurarea fiecărei etape a competiției. 
 
 

7. ARBITRAREA MECIURILOR 

Meciurile din cadrul TRF ”CUPA GUVERNULUI” vor fi 
deservite de arbitri, desemnați în funcție de etapa de 
desfășurare, și anume: 

 etapele I - arbitri locali, desemnați de 
asociațiile teritoriale de fotbal; 

 etapa a II-a și a III-a - arbitri desemnați de 
oficiile regionale de dezvoltare ale FMF; 

 etapa finală - arbitri desemnați de Comitetul 
de Arbitri al FMF. 

 
8. CONDIȚIILE DE ÎNSCRIERE ŞI VALIDARE 

8.1. Înscrierea participanților la etapele TRF ”CUPA 
GUVERNULUI” se face în baza: 

a) formularul de înscriere, eliberat de instituția 
de învățământ (conform anexei 1). 

b) certificatului de naștere al elevului (în 
original și copie); 

c) buletinul de identitate al conducătorul 
oficial al echipei (în original și copie); 

d) fișa participantului (conform anexei 2), 
eliberată de instituția de învățământ, la care 
elevul este înscris (care conține şi avizul 
medical favorabil). 

8.2. Echipele participante la TRF ”CUPA 
GUVERNULUI” vor fi însoțite în competiţii numai 
de către persoane angajate ale instituției de 
învățământ participante, desemnate în calitate 
de conducători oficiali în formularul de înscriere.  

8.3. Pentru înscrierea la TRF ”CUPA GUVERNULUI”, 
instituțiile de învățământ, prin conducătorii 
oficiali, sunt obligate să perfecteze și să 
prezinte organizatorilor toate documentele 
precizate în prezentul Regulament. 

8.4. FMF va utiliza și va asigura protecția datelor cu 
caracter personal ale participanților la TRF 
”CUPA GUVERNULUI” (în condițiile prevăzute 
de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind 
protecția datelor cu caracter personal). 

8.5. Pe perioada deplasărilor şi desfăşurării 
competițiilor conducătorul oficial al echipei,  
este direct răspunzător de: 

 corectitudinea perfectării actelor necesare 
participării la competiţie; 

 respectarea întocmai a prevederilor 
prezentului Regulament; 

 respectarea Regulamentului tehnic al 
jocului de fotbal; 

 asigurarea securității, integrității şi 
disciplinei elevilor, precum şi de respectarea 
prevederilor Regulamentului de către 
aceștia. 

8.6. În cazul depistării încălcărilor (falsurilor) în 
perfectarea actelor, echipa respectivă nu va fi 
admisă la concurs. 

8.7. În situația în care, în raportul de joc vor fi 
trecuți jucători, care nu se regăsesc în 
formularul de înscriere  al echipei, sau dacă 
echipa folosește alți jucători, decât cei înscriși 
în raportul de joc, inclusiv jucători ce nu 
corespund prevederilor p. 4 din prezentul 
Regulament, echipei respective i se acordă 
înfrângere tehnică (0:3), iar celei adverse – 
victorie tehnică (3:0). 

8.8. Lista jucătorilor (formularul de înscriere), 
validată la începutul fiecărei etape a Turneului 
nu poate fi modificată pe parcursul acesteia. În 
caz contrar, echipa respectivă este exclusă din 
concurs. 

8.9. Pentru încălcarea prevederilor prezentului 
Regulament, angajații instituțiilor de 
învățământ răspund disciplinar, material sau 
penal, conform Codului de etică al cadrului 
didactic şi legislației în vigoare. 

8.10. Pentru aplicarea prevederilor p. 8.9, 
organizatorii întocmesc un raport scris despre 
persoanele şi abaterile săvârșite de acestea, pe 
care îl transmite către MECC.  
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8.11. Echipele participante sunt obligate să se 
prezinte la meci cu două seturi de echipament 
de culori diferite. Dacă echipamentul ambelor 
echipe este identic, echipa oaspete (din 
program) își va schimba echipamentul. 

8.12. Echipele, care nu se prezintă la meci la ora 
indicată în program, nu mai au drept de 
participare la concurs. 

8.13. Dacă echipa, calificată la etapele a II-a și/sau a 
III-a, nu se prezintă la competiții, aceasta va 
oferi organizatorilor o motivare scrisă a 
absenței.   

 

9. REGLEMENTĂRI ADMINISTRATIV-FINANCIARE 

9.1. TRF ”CUPA GUVERNULUI” este o competiție de 
performanță. Cuantumul cheltuielilor se 
stabilește conform prevederilor actelor 
normative în vigoare privind normele financiare 
pentru activitatea sportivă. 

9.2. Cheltuielile privind organizarea şi desfășurarea 
TRF ”CUPA GUVERNULUI” sunt suportate din 
surse bugetare, extrabugetare, precum şi din 
alte surse, după cum urmează: 

a) etapa I: 

 cheltuielile privind transportul și hrana 
participanților sunt suportate de către 
instituțiile de învățământ participante; 

 cheltuielile privind hrană arbitrilor și a 
medicului sunt suportate de către DETS 
raionale/municipale 

b) etapa a II-a și a III-a:   

 cheltuielile privind transportul și hrana 
participanților sunt suportate de către 
DETS raionale/municipale;  

 cheltuielile privind hrană arbitrilor și a 
medicului sunt suportate de către DETS 
raionale/municipale, în raza cărora se 
desfășoară competițiile; 

 cheltuielile privind hrana și remunerarea 
muncii Colegiului Principal de Arbitri și 
delegarea persoanelor responsabile 
pentru monitorizare sunt suportate de 
către MECC. 

c) etapa a IV-a (semifinale și finale): 

 cheltuielile privind transportul 
participanților sunt suportate de către 
DETS raionale/municipale;  

 cheltuielile privind hrana participanților, 
transportul, hrana și remunerarea 
muncii Colegiului Principal de Arbitri și a 
arbitrilor, precum și cheltuielile legate 
de procurarea cupei Turneului, 

diplomelor şi medaliilor sunt suportate 
de către MECC; 

 cheltuielile privind cazarea 
participanților la meciurile semifinale și 
finale, a Colegiului Principal de Arbitri și 
a arbitrilor sunt suportate de către FMF. 
Totodată, FMF va pune la dispoziție 4 
mingi oficiale de joc.   

 

10. CONTESTAŢII 

10.1. Contestațiile cu privire la organizarea şi 
desfășurarea competițiilor din cadrul 
TRF ”CUPA GUVERNULUI” sunt formulate în 
scris de către conducătorul oficial al echipei, 
care le înaintează Comisiei de contestare. 

10.2. Orice contestație se depune în timp de 20 
minute după încheierea meciului. 

10.3. Comisia de contestare examinează contestațiile 
la fața locului, în prezență tuturor membrilor 
acesteia. Deciziile Comisiei de contestare şi 
efectele acestora se consemnează într-un 
proces-verbal şi în raportul tehnic al meciului și 
se comunică tuturor conducătorilor oficiali ai 
echipelor participante, precum și instituțiilor de 
învățământ şi DETS, la care aparțin echipele 
vizate în contestație. 

10.4. Comisia de contestare se constituie din: 

a) reprezentantul organizatorului etapei; 
b) reprezentantul partenerului (din cadrul APL, 

asociației teritoriale de fotbal, oficiului 
regional de dezvoltare al FMF); 

c) arbitrul meciului; 
d) conducătorii oficiali ai echipelor. 

10.5. Contestația va fi acceptată și examinată doar 
dacă are ca obiect încălcări ale prevederilor p. 4 
și p. 8.6-8.8 din prezentul Regulament. 

 

11. SISTEMUL DE DISPUTARE A TURNEULUI 

11.1. La etapa I sistemul de disputare al TRF ”CUPA 
GUVERNULUI” va fi stabilit de către 
organizatori. 

11.2. La etapa a II-a (regională preliminară), 
echipele calificate vor fi repartizate în grupe 
preliminare conform amplasării geografice, și 
anume: 

Zona Nord 

 Grupa A: Glodeni (gazdă), Bălți, Fălești 

 Grupa B: Ocnița (gazdă), Briceni, Edineț 

 Grupa C: Drochia (gazdă), Dondușeni, 
Râșcani, Sângerei 

 Grupa D: Soroca (gazdă), Șoldănești, 
Rezina, Florești 
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Zona Centru 

 Grupa E. Telenești (gazdă), Orhei, 
Strășeni 

 Grupa F: Ungheni (gazdă), Nisporeni, 
Călărași 

 Grupa G: Ialoveni (gazdă), Hâncești, 
Criuleni, Chișinău 

 Grupa H: Anenii Noi (gazdă), Dubăsari, 
Căușeni, Ștefan-Vodă 

Zona Sud 

 Grupa I: Cahul (gazdă), Taraclia, 
Vulcănești 

 Grupa J: Cantemir (gazdă), Leova, 
Comrat 

 Grupa K: Basarabeasca (gazdă), Cimișlia, 
Ceadâr-Lunga 

11.3. La etapa a III-a (regională finală), echipele 
calificate vor disputa meciurile finale din 
cadrul zonelor Nord, Centru și Sud, care se 
vor desfășura după cum urmează: 

 Zona Nord – meciurile finale vor fi 
găzduite de echipa învingătoare din 
Grupa C 

 Zona Centru -  meciurile finale vor fi 
găzduite de echipa învingătoare din 
Grupa G 

 Zona Sud - meciurile finale vor fi 
găzduite de echipa învingătoare din 
Grupa J 

11.4. Dacă, la etapa a II-a și a III-a, în cadrul unei 
grupe, la competiție participă 3 echipe, în 
acest caz meciurile se dispută conform 
sistemului ”fiecare cu fiecare” (după regula 
tabelei Berger), cu numere de ordine ale 
echipelor, stabilite prin tragere la sorți în 
cadrul ședinței de validare: 

I II III 

1-4 4-3 2-4 

2-3 1-2 3-1 

11.5. Dacă, la etapa a II-a și a III-a, în cadrul unei 
grupe, la competiție participă 4 echipe, în 
acest caz meciurile se vor disputa conform 
sistemului eliminator, cu numere de ordine 
ale echipelor, stabilite prin tragere la sorți în 
cadrul ședinței de validare. 

11.6. La etapa finală se vor califica echipele 
învingătoare din cele 3 zone, precum și 1 
echipă clasata pe locul 2 din zona cu cel mai 
mare număr de echipe participante la etapa a 
II-a. 

Daca la etapa a II-a, în 2 sau fiecare din cele 3 
zone vor participa un număr egal de echipe, 

cea mai buna echipă clasată pe locul 2 se va 
determina conform criteriilor stabilite la p. 
11.10.    

11.7. La etapa finală meciurile se vor disputa 
conform sistemului eliminator, perechile 
semifinaliste fiind stabilite prin tragere la sorți 
în cadrul ședinței de validare.  

11.8. Sosirea echipelor la locul desfășurării 
meciurilor din cadrul etapei a II-a și III-a este 
stabilită pentru ora 10.00. Începutul 
meciurilor – ora 11.00. 

11.9. La meciurile din cadrul TRF ”CUPA 
GUVERNULUI”, disputate conform sistemului 
”fiecare cu fiecare”, se vor acorda 3 puncte 
pentru victorie, 1 punct pentru egalitate şi 0 
puncte pentru înfrângere. Clasamentele finale 
se stabilesc în baza punctelor acumulate. 

11.10. În situația în care, la finalul etapelor, 
disputate conform sistemului ”fiecare cu 
fiecare”, două sau mai multe echipe se află la 
egalitate de puncte, clasamentul se va stabili 
pe baza aplicării, în ordine, a următoarelor 
criterii: 

 rezultatul jocului direct (pentru două 
echipe aflate la egalitate de puncte); 

 numărul mai mare de puncte obținute în 
jocurile directe disputate între 3 și mai 
multe echipe, aflate la egalitate de 
puncte;  

 golaverajul mai bun în jocurile directe;  

 numărul mai mare de goluri marcate în 
jocurile directe;  

 golaverajul general mai bun (diferența 
dintre golurile marcate și cele primite în 
toate jocurile din grupă); 

 numărul mai mare de goluri marcate în 
toate jocurile din grupă 

Dacă după aplicarea acestor criterii egalitatea 
persistă, se va lua în calcul criteriul Fair-Play. 
Astfel, se acordă câte 1 punct pentru fiecare 
cartonaș galben primit, 3 puncte pentru un 
cartonaș roșu primit prin cumul de 
avertismente și 4 puncte pentru un cartonaș 
roșu primit direct. Echipa cu cele mai puține 
puncte va fi desemnată câștigătoare. 
Cartonașele care se vor lua în calcul vor fi cele 
din etapa respectivă. 

Dacă și după aplicarea criteriului Fair-Play 
egalitatea persistă, clasamentul se va stabili 
pe baza tragerii la sorți.    

11.11. În cazul în care, la meciurile disputate 
conform sistemului eliminator și la meciurile 
finale, la expirarea timpului regulamentar de 
joc, echipele se află la egalitate, se vor 
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executa direct lovituri de departajare. Fiecare 
echipă va executa câte 5 lovituri de la 11 m. 
Dacă după executarea celor 5 lovituri de 
departajare egalitatea persistă, se va executa 
alternativ, de către fiecare echipă (alți jucători 
decât cei care au executat prima serie de 5 
lovituri), câte o lovitură de pedeapsă, până 
când diferența va fi de un gol. 

11.12. În funcție de anumite circumstanțe, 
organizatorii își rezervă dreptul de a modifica 
sistemul de disputare a turneului la anumite 
etape ale acestuia. Aceste modificări vor fi 
stabilite în cadrul ședințelor de validare.    

 

12. TITLURI ŞI PREMII 

12.1. Echipa învingătoare a meciului final este 
declarată deținătoarea Cupei Guvernului și va 
primi, din partea MECC, trofeul competiției. 
Membrii echipei învingătoare vor primi 
diplome, medalii de gradul respectiv și premii 
bănești. 

12.2. Echipele, clasate pe locurile 2 și 3, și membrii 
acestora vor primi, din partea MECC, diplome, 
medalii de gradul respectiv și premii bănești, 
iar membrii echipei clasate pe locul 4 vor 
primi diplome de participare. 

12.3. FMF va oferi cadouri echipelor participante. 

12.4. În afara distincțiilor, la toate etapele TRF 
„CUPA GUVERNULUI”, se mai pot acorda și 

alte premii de către organizatori, autoritățile 
publice locale, sponsori, etc. 

  

13. DISPOZIȚII FINALE 

13.1. După încheierea etapelor I-III ale TRF „CUPA 
GUVERNULUI”, organizatorii perfectează 
rapoarte (conform Anexei 3 din prezentul 
Regulament) și, împreună cu formularele de 
înscriere (conform Anexei 1 din prezentul 
Regulament), în termen de 5 zile lucrătoare,  
le transmit în format electronic (scanat) MECC 
și FMF. 

Totodată, imediat după încheierea etapelor 
I-III, organizatorii vor pune la dispoziția 
echipelor participante informația cu privire 
la rezultatele etapelor respective 
(clasamentul și rezultatele meciurilor 
disputate). 

13.2. Contactele persoanelor responsabile: 

 în cadrul MECC: ONICA Vasile,  
e-mail: vasile.onica@mecc.gov.md 

 în cadrul FMF: CHICU Valentin,  
e-mail: valentin.chicu@fmf.md; 

 în cadrul CSPLN: VOLOȘIN Vsevolod,  
tel.: 022 553081 

13.3. Anexa 1 (Formular de înscriere), Anexa 2 (Fișa 
participantului) şi Anexa 3 (Raport privind 
participarea instituțiilor de învățământ la TRF 
„CUPA GUVERNULUI”) fac parte integrantă a 
prezentului Regulament. 

 
 
 

 
 

Remarcă: 
Prezentul Regulament servește drept invitație la competiții  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vasile.onica@mecc.gov.md
mailto:valentin.chicu@fmf.md
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Anexa 1. 
 

Instituția de învățământ …………………………… 
…………………………………………………………………… 
Localitatea ………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………… 
E-mail ………………………………………………………… 
Data ………………………………………………………….. 

 

 
FORMULAR DE ÎNSCRIERE* 
(se completează pentru fiecare etapă) 

 
La etapa ….... a Turneul Republican de fotbal „CUPA GUVERNULUI”, organizată în 
………………………….…., la data de ………………, ne înscriem şi participăm cu echipa instituției 
noastre în următoarea componență: 

 
Nr. 

 

Numele și prenumele participantului 
(conform actului de identitate) 

Data, luna 
și anul  

nașterii 

Cod numeric 
personal 

Anul de 
studii 
(clasa) 

Viza medicului 
(semnătura şi 

ștampila) 

1      
2      
3      
4      

5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      

Conducătorul oficial al echipei 
(nume, prenume): 

 
Antrenor: 

 

 

La competiţii sunt admise ____ persoane.   
Viza medicului ___________________________________________________________ 

(nume, prenume, semnătura, ștampila) 
 

Prin depunerea prezentului Formular de înscriere, noi, subsemnații, declarăm că am luat 
cunoștință cu prevederile Regulamentului TRF „CUPA GUVERNULUI” şi garantăm respectarea 
acestora pe durata întregii competiţii. 
 

Conducătorul oficial al echipei: __________________________________________ 
(nume, prenume, semnătura) 

Directorul instituţiei de învăţământ ______________________________________ 
(nume, prenume, semnătura, ștampila) 

Şeful DETS raionale/municipale*_________________________________________ 
(nume, prenume, semnătura, ştampila) 

 
*Formularul de înscriere se va completa, în mod obligatoriu, pe calculator.   
**Semnătura este necesară numai la etapele II și III.  
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Anexa 2. 
 
Instituția de învățământ ……………………………………………… 

Localitatea ………………………………………………………………….. 

Adresa ………………………………………………………………………… 

Telefon ……………………………………………………………………….. 

E-mail ………………………………………………………………………….. 

Data ……………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

FIŞA PARTICIPANTULUI* 
 

Nume  

Prenume  

Ziua, luna, anul naşterii  

Adeverinţa de naştere  
(seria, numărul, locul şi data eliberării)  

Cod numeric personal  

Domiciliul  

Telefon  
(părinți/tutore) 

 

E-mail  

Clasa  

Numărul şi data ordinului de 
înmatriculare 

 

Viza medicului  
(nume, prenume, semnătura, ştampila) 

 

 
 
Noi, subsemnații, confirmăm că elevul îndeplinește condițiile de participare la TRF de fotbal 
„CUPA GUVERNULUI”, conform prevederilor prezentului Regulament. 
 
 
Conducătorul oficial al echipei: __________________________________________ 

(nume, prenume, semnătura) 

 
 
Directorul instituţiei de învăţământ ______________________________________ 

(nume, prenume, semnătura, ștampila) 

 
 

*Fișa participantului se va completa, în mod obligatoriu, pe calculator.   

 

Fotografia recenta 
(2019) a elevului, 
pe care se aplică 
ştampila istituției 

de învăţământ 
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Anexa 3. 
 
DETS ……………………………………………… 

Adresa …………………………………………… 

Telefon ………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………. 

Data ………………………………………………. 

 

 
R A P O R T* 

privind participarea instituțiilor de învățământ 
la Turneul Republican de fotbal „CUPA GUVERNULUI” 

 

Etapa Turneului 
I  

(raională) 
II  

(regională preliminară) 
III 

(regională finală) 

Organizator  
(numele, prenumele, 
funcția): 

  
 

Data desfășurării   
 

Locul desfășurării   
 

Numărul de echipe   
 

Numărul de 
participanți 

  
 

Clasament 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
….. 

1. 
2. 
3. 
4. 

1. 
2. 
3. 
4. 

 
 

Organizator _____________________________ 
     (semnătura) 

 
 
Șeful DETS _____________________________________________________________ 

(nume, prenume, semnătura, ștampila) 

 
 
*Raportul se va completa, în mod obligatoriu, pe calculator.   


