
HOTĂRÎREA N.63 

a Comitetului de Urgenţă al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal 

 

din  08.05. 2018                                                               mun.Chişinău 

Cu privire la  aprobarea modificărilor 

în Regulamentul Cupei Republicii Moldova  

la fotbal amatori între Asociaţiile: 

raionale, municipale şi regionale 

ediţia 2018-2019 

 

 

Examinînd informaţia prezentată de  către dl Nicolae Cebotari, Secretar general al 

FMF care a adus la Cunoştinţă Comitetului de Urgenţă al FMF despre faptul că în 

prezent a apărut o situaţie neordinară şi neprevăzută în Regulamentul Cupei R.M. la 

fotbal amatori între Asociaţiile raionale, municipale şi regionale ediţia 2018-2019 

referitoare la legitimarea jucătorilor în legătură cu trecerea unor localităţi din raza 

de circumcripţie teritorial--administrativă a unui raion în alt raion, conform 

prevederilor art.41 al statutului FMF, ţinînd cont de situaţia creată şi de faptul că nu 

este vina jucătorilor pentru că au avut loc asemenea schimbări teritorial-

administrative, pentru a asigura o legitimare corectă a acestora se propune ca punctul 

3.6 al Regulamentului Cupei R.M. la fotbal amatori între Asociaţiile raionale, 

municipale şi regionale ediţia 2018-2019 să fie completat cu următorul conţinut şi 

redacţie finală: 

Se permite întroducerea în tabelul nominal al echipei a două categorii de 

jucători după cum urmează:  

-jucătorii băştinaşi (indiferent de viza de domiciliu/reşedinţă pe care o deţin, 

băştinaşi fiind consideraţi şi cei care s-au născut în localităţi din alte raioane 

care în urma schimbărilor administrativ-teritoriale au ajuns în componenţa 

raionului respectiv) 

-jucători care au viză de domiciliu/reşedinţă în raionul respectiv pentru o 

perioadă nu mai mică de doi ani şi cu înregistrarea domiciliului/reşedinţei nu 

mai tîrziu de 01.01.2016. 

 



În urma examinării propunerilor sus-menţionate,  Comitetul de Urgenţă al FMF, în 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

HOTĂRĂŞTE: 

1. A aproba efectuarea modificărilor în Regulamentul Cupei R.M. la fotbal amatori 

între Asociaţiile raionale, municipale şi regionale ediţia 2018-2019; 

2. A completa punctul 3.6 din Regulamentul Cupei R.M. la fotbal amatori între 

Asociaţiile raionale, municipale şi regionale ediţia 2018-2019 cu următorul conţinut: 

băştinaşi fiind consideraţi şi cei care s-au născut în localităţi din alte raioane 

care în urma schimbărilor administrativ-teritoriale au ajuns în componenţa 

raionului respectiv şi în redacţie finală va avea următorul conţinut: 

Se permite întroducerea în tabelul nominal al echipei a două categorii de 

jucători după cum urmează:  

-jucătorii băştinaşi (indiferent de viza de domiciliu/reşedinţă pe care o deţin, 

băştinaşi fiind consideraţi şi cei care s-au născut în localităţi din alte raioane 

care în urma schimbărilor administrativ-teritoriale au ajuns în componenţa 

raionului respectiv) 

-jucători care au viză de domiciliu/reşedinţă în raionul respectiv pentru o 

perioadă nu mai mică de doi ani şi cu înregistrarea domiciliului/reşedinţei nu 

mai tîrziu de 01.01.2016. 

3.Prezenta hotărîre întră în vigoare din data adoptării şi are efect retroactiv. 

3. A aduce la cunoştinţă membrilor afiliaţi, în special celor ce participă la Cupa R.M. 

la fotbal amatori între Asociaţiile raionale, municipale şi regionale ediţia 2018-2019, 

prezenta hotărîre prin plasare pe pagina web a FMF. 

4. Responsabil de îndeplinirea hotărîrii date este numit dl Nicolae Cebotari - Secretar 

General.                                                                       


