
 

APROBAT 

                                                                             De către Comitetul Executiv  FMF  

                                                                           Prin hotărîrea nr.      din 11.06.2021 

 

 

REGULAMENTUL 

 SUPERCUPEI R. MOLDOVA  LA FOTBAL, 

EDIŢIA 2021 

 

Meciul: FC Sfintul Gheorghe – FC Sheriff 

Locul disputării: mun.Balti, Stadionul municipal Balti. 

Data: 26 iunie 2021, ora -20.00 

           1. Supercupa Republicii Moldova , ediţia 2021, este organizată de      către 

Federaţia Moldovenească de Fotbal, dotată cu un trofeu, care se va disputa 

între echipa campioana FC Sheriff, ediţia 2020/2021 şi echipa deţinătoare a 

Cupei Moldovei  FC Sfintul Gheorghe, ediţia 2020/2021. 

          2. Legitimarea echipelor: FC Sfintul Gheorghe pe data de 21.06.2021 , 

         FC Sheriff pe data de 22.06.2021.                                               

              Fiecare club prezintă la compartimentul competiţii următoarele acte: 

- Tabelul nominal al jucătorilor, completat în (2 exemplare, familiile 

jucătorilor strict conform buletinilor de identitate), cu semnătura şi 

ştampila administraţiei, medicul clubului. 

- Tabelul nominal al administraţiei (2 exemplare). 

- Tabelul nominal al staff-ului tehnic (2 exemplare). 

- Chestionarul clubului. 

- Certificatul medical pentru fiecare jucător eliberat de către Centrul 

Naţional de Medicină Sportivă “Atletmed” sau Centrul Medical de 

Diagnosticare și Tratare “Medin” . 

- Copia buletinului de identitate – obligatoriu. 

- Pentru jucătorii şi angajaţii stranieri – copia paşaportului, decizia de 

acordare a dreptului de muncă şi decizia acordării dreptului de şedere 



(permisul de şedere) sau adeverinţei corespunzătoare eliberate de către 

Agenţia Naţională pentru ocuparea forţei de muncă de către Biroul 

Migraţie şi Azil al MAI. 

- Actele susmenționate inclusiv în mod obligatoriu întroduse prin 

intermediul programului electronic “Comet FMF”. 

 

3.  Numărul maximal de legitimare a jucătorilor la echipă este de 30 

(treizeci). 

4.  Echipele sunt obligate să includă în tabelul nominal 8 (opt) jucători 

“FORMAŢI LOCAL”. 

5. Jucători “FORMAŢI LOCAL” pot fi “FORMAŢI DE CLUB” sau “FORMAŢI DE 

ASOCIAŢIE” cu condiţia că nu mai mult de jumătate din numărul de jucători 

“FORMAŢI LOCAL” sunt “FORMAŢI DE ASOCIAŢIE”. 

6. “FORMAT DE CLUB” este un jucător care a fost înregistrat pe parcursul a 

3 (trei) sezoane/ani la alte cluburi afiliate la FMF la vîrsta 15-21 ani. 

7. “FORMAT DE ASOCIAŢIE” este un jucător care a fost înregistrat pe 

parcursul a 3 (trei) sezoane/ani la alte cluburi afiliate la FMF la vîrsta 15-21 

ani. 

8. Dacă un club nu include numărul necesar “FORMAŢI LOCAL” la echipă, 

atunci numărul de jucători incluşi în tabelul nominal se reduce respectiv. 

9. Jucătorii “FORMAŢI LOCAL” trebuie să fie incluşi în tabelul nominal 

începînd cu numărul 23. 

10. Fiecare club poate legitima în componenţa sa si de a folosi in teren 

jucatori stranieri fara careva restrictii. 

11. Sistemul de disputare: 

Meciul FC Sfintul Gheorghe – FC Sheriff este decis printru-un singur joc. În 

situaţia în care după consumarea timpului regulamentar (90 minute), 

rezultatul va fi egal, echipa câștigătoare va fi desemnată în urma executării 

loviturilor de departajare (11 metri). Arbitrul va decide poarta la care se vor 

executa loviturile de departajare luând în calcul aspectele care ţin de 

siguranţă/securitate, de starea terenului de joc, luminozitate/iluminat 

12. Echipele au dreptul să înscrie în raportul de joc 22 jucători din rîndul 

cărora pot efectua 5(cinci) inlocuiri de jucători,  



- are dreptul la maxim trei posibilități de efectuare a schimbărilor de 

jucători, pentru a nu afecta cursivitatea jocului, schimbările vor fi realizate 

în cel mult 3 momente de întrerupere a meciului. - adițional, schimbările 

pot fi realizate de asemenea în timpul pauzei de meci.   În cazul în care 

ambele echipe fac o schimbare în același timp, aceasta va fi considerată ca 

o posibilitate de efectuare a schimbărilor folosită de fiecare echipă în parte. 

13. Neprezentarea: 

Neprezentarea unei echipe la meciul de Supercupa va fi amendată conform 

Codului disciplinar 45.2 

14.1  În timpul meciului, pe banca de rezervă au dreptul de a fi prezente şi a 

se afla 11(unsprezece) jucători de rezervă şi 7 (şapte) oficiali ai echipei, care 

sunt membri ai staff-ului tehnic, sunt incluşi în tabelul nominal (Staff 

Tehnic) aprobat de FMF (care atestă şi dovedeşte calitatea deţinută) şi sunt 

înscrişi în raportul de joc. În acest sens, au dreptul de a fi prezente şi a se 

afla pe banca tehnică doar următoarele categorii de oficiali: 

        a) Directorul tehnic/Directorul sportiv; 

        b) Antrenorul principal; 

        c) Un antrenor secund; 

        d) Antrenorul de portari; 

        e) Un medic; 

        f) Antrenor preparator fizic; 

        g) Un masor; 

        h) Manager, administrator. 

14.2 Nerespectarea prevederilor pct. 14.1 se sancţionează cu amendă 

conform Codului disciplinar 46.5 

14.3 Pot da instrucţiuni în timpul meciului doar Antrenorul Principal al 

echipei. 

14.4 În cazul absenţei Antrenorului Principal pe motiv de suspendare sau de 

boală, pot da instrucţiuni în timpul meciului doar Antrenorul Secund al 

echipei. 

14.5 În cazul absenţei Antrenorului Principal şi a Antrenorului Secund pe 

motiv de suspendare sau de boală, va avea dreptul de a da instrucţiuni în 

timpul meciului doar Antrenorul de Portari 



14.6 Nerespectarea prevederilor cpt. 14.3, 14.4, 14.5 se sancţionează cu 

amendă pentru clubul vinovat conform Codului disciplinar 69.2 

15. În caz dacă culorile echipamentului de joc coincid la ambele echipe, 

echipa oaspete este obligată de a schimba echipamentul de altă culoare. 

16. Echipa învingătoare este desemnată cu Supercupa R. Moldova editia 

2021. Jucătorii, oficialii şi staff-ul tehnic vor primi medalii 

 (30 buc). 

      Echipa finalistă-jucătorii,staful tehnic,oficialii vor primi medalii(30 buc). 

17. Refuzul echipei de a participa la ceremonia de premiere – amenda  

conform Codului disciplinar 45.5 

18. Serviciile de arbitraj se achită integral de către FMF după cum urmează:  

- Arbitru principal     - 4000 lei  

- Asistenţi                   - 2 x 2000 lei 

- Al patrulea oficial   - 1700 lei 

- Arbitri adiţionali     - 2 x 2000 lei 

- Observator               - 1700 lei 

- Delegat                     - 1700 lei 

Serviciile de arbitraj specificate mai sus se impozitează conform legislaţiei în 

vigoare. 

19. În situaţia în care indiferent din ce motive echipa se retrage de pe teren 

sau refuză să reia jocul înaintea consumării timpului regulamentar, care va 

fi sancţionată cu înfrîngere tehnică (0-3), echipa adversă victorie (3-0). În 

aceste cazuri arbitrul va aplica “Regula celor trei minute”. Echipa vinovată 

va fi amendată conform Codului disciplinar 45.3 

20. Echipa (echipele) care folosesc jucători în afara celor înscrişi în raportul 

de joc, nelegitimaţi, jucători stranieri cu permisul de şedere expirat, echipei 

(echipelor) în cauză li se va acorda înfrîngere tehnică     (0-3), echipei 

adverse victorie tehnică (3-0). Echipa vinovată va fi amendată conform 

Codului disciplinar 43.1.      

21. Sancțiunile (cartonaș roșu) primite de jucători în meciurile de Supercupă 

nu au efecte în campionat sau cupă. 

22. După sfîrşitul meciului va fi organizată conferinţa de presă cu      

participarea obligatorie a antrenorilor principali ai ambelor echipe. În caz de 



neparticipare a unui din antrenorii principali la conferinţa de presă va fi 

amendata conform Codului disciplinar 68. 

23. Alte situaţii apărute în afara celor expuse în prezentul Regulament vor fi 

soluţionate în conformitate cu Regulamentele aprobate de către FMF, 

UEFA, şi FIFA.  

24. Şedinţa tehnică va avea loc la data de 26 iunie 2021, ora 18.00, mun. 

Balti, Stadion municipal. 

    


