
CONSILIUL RAIONAL LEOVA

REPUBLICA MOLDOVA PECnyEJIHKA MOJI^OBA

PAHOHHLIH COBET JIEOBA

PROIECT

DECIZIA nr. 2.18

din 25.02.2021 or. Leova

„ Cu privire Ia aprobarea Regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a Turneului 
raional la mini-fotbal „Cupa Preşedintelui 
raionului Leova”

în temeiul art. 43 alin.(l) lit. q) al Legii nr.436 din28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, în scopul instituirii Turneului raional la mini-fotbal 
„Cupa Preşedintelui raionului Leova”, şi în baza demersului înaintat de DCTTS 
Leova nr. 18din 15.02.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a Turneului raional la mini-fotbal „Cupa Preşedintelui raionului 
Leova”, Consiliul raional Leova

1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Turneului la mini- 
fotbal „ Cupa Preşedintelui raionului Leova” conform anexei nr.l.
2. Direcţia Cultură, Turism, Tineret şi Sport se va conduce în organizarea 
turneului de prevederile prezentului Regulament.
3. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui raionului, 
dl Nicolae Pritcan.
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Preşedintele şedinţei
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Consiliului raional
Contrasemnează:
Secretarul Consiliului raional Elena Copoţ

DECIDE:

Avizat specialist principal Ceoric: Roxana

t



NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul de decizie nr. din 25.02.2020

„ Cu privire la aprobarea regulamentilui de organizare şi desfăşurare a 
Turneului raional la mini-fotbal„ Cupa Preşedintelui ” raionului”
l.Denumirea autorului şi după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile 
urmărite prin implimentarea noilor reglementări

Autorul proiectului de decizie este DCTTS a Consiliului raional Leova.

în temeiul art.43 alin.(l) lit.q) al Legii nr.436 din28.12.2006 „privind 
administraţia publică locală”, în scopul instituirii Turneului raional la mini-fotbal 
„Cupa Preşedintelui” raionului şi în baza demersului înaintat de DCTTS Leova 
nr. 18 din 15.02.2021 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare aTumeului raional la mini-fotbal„Cupa Preşedintelui”raionului 
Leova ”

2.PrincipaleIe prevederi ale proiectului

Prezentul proiect de decizie, este solicitat de către Direcţia Cultură, Turism, 
Tineret şi Sport a Consiliului raional Leova, pentru aprobarea Regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a Turneului raional la mini-fotbal,, Cupa Preşedintelui” 
raionului Leova ”, care va avea drept scop promovarea modului sănătos de viaţă 
şi stimularea implicării tinerilor în activităţile sportive.
3. Fundamentarea economico-fmanciară

Implementarea prezentului proiect de decizie presupune cheltuieli financiare 
suplimentare din bugetul raional.

4. Modul de Incorporare a acţiunii în cadrul normativ în vigoare

Proiectul de decizie necesită aprobarea regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a Turneului raional la mini-fotbal,, Cupa Preşedintelui” raionului 
Leova ”.

5. Avizarea şi consolidarea publică a proiectului
/ \

In scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa 
deciziei a fost plasat pe pagina web a Consiliului raional.

Şef DCTTS Leova Tatiiana SAMOILENCO



Anexa
la decizia nr. 2.18 din 25.02. 2021

REGULAMENTUL
de organizare şi desfăşurare a Turneului raional 

la mini -  fotbal „Cupa Preşedintelui raionului Leova”.

1. Dispoziţia Generală
Prezentul Regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a Turneului de mini -  

fotbal „Cupa Preşedintelui raionului Leova” în continuare ”Cupa Preşedintelui”.

Obiective:

- propogarea modului sănătos de viaţa.
- popularizarea mini-fotbalului în raionul Leova.
- antrenarea tinerilor în practicarea sistematică a exerciţiilor fizice 

în general şi mini-fotbalului în special pentru fortificarea sănătăţii.
stimularea interesului tinerilor de implicare în activităţile sportive extra-curriculare din 
instituţiile de învăţământ universitar şi special din raionul Leova.

- cultivarea în rândul tinerilor a spiritului de fair-play.
- atragerea şi implicarea factorilor de decizie ale instituţiilor de învăţământ, ale altor 

persoane fizice sau jurudice, în organizarea şi derularea activităţilor sportive.
2. Organizare

2.1 TRMF „Cupa Preşedintelui,, este organizat anual de DCTTS în partineriat cu Primăria 
Leova în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. TRMF este inclus în planul 
anual a DCTTS.
2.2 DCTTS , AO FC Prut Leova răspunde de coordonarea, îndrumarea şi adoptarea măsurilor 

care se impun pentru bună organizare şi desfăşurare a TRMF „Cupa Preşedintelui”.
2.3 Pentru buna organizare şi desfăşurare a TRMF„Cupa Preşedintelui” DCTTS solicită 

sprijinul autorităţilor locale, poliţie, şcoala sportivă orăşenească şi şcoala sportivă raională.
3. Participanţi

3.1 La TPJTF„Cupa Preşedintelui” au drept de participare tinerii de la 18 ani şi mai mult, cu 
viza de reşedinţă în localităţile raionului Leova.
3.2 Membrii echipei vor aparţine unei localităţi din raion.
3.3 Dacă într-o localitate din raion numărul de sportivi este insuficient pentru organizatea 

echipei, ca excepţie, se pemiite formarea unei echipe unificate pe baza a cel mult 2 localităţi (care se 
confruntă cu această problemă, cu condiţia prezentării actelor justificative).

3.4 Componenţa echipei -10 persoane ( 9 jucători şi 1 reprezentant).
3.5 Echipele sunt obligate să poarte denumirea localităţii reprezentate.

4. Condiţiile de desfăşurare

4.1 Meciurile din cadrul TRMF„Cupa Preşedintelui” se vor desfăşură în conformitate 
cu regulile FIFA pe teren de mini-fotbal cu suprafaţă artificială cu dimensiuni standart. 
Dimensiunea porţii -  2 m x 3 m.
4.2 Durata meciului, la toate etapele -  2 reprize a câte 20 min., cu pauza 5 min., între 

reprize.
4.3 In funcţie de anumite circumstanţe, organizatorii pot modifica durata meciurilor. 

Aceste modificări vor fi stbilite în cadrul şedinţelor de validare.



4.4 Pe durata pot fi efectuate, maxim 7 schimburi de jucători, cu condiţia că în repriza 
a doua se vor efectua cel mulţi 3 schimbări (cu excepţia cazului, în care jucătorul 
s-a accidentat şi nu mai poate continua jo cu l).

5. Arbitrarea meciurilor

5.1 Meciurile din cadrul TRMF „Cupa Preşedintelui” vor fi arbitrate de arbitri locali 
desemnaţi de specialistul în domeniu din cadrul DCTTS şi AO FC Prut Leova.

6. Condiţiile de înscriere şi validare

6.1. înscrierea participanţilor la etapa TRMF „Cupa Preşedintelui” se face în baza:
- formularul de înscriere, eliberat de autorităţile locale (conform anexa 1)
- buletin de identitate (în original şi copie)
~ fişa participantului (conform anexei 2 ), eliberată de autorităţile locale, la care 

sportuvul este înscris (care conţine şi avizul medical favorabil)
7. Reglementări administrativ -  financiare

7.1 TRMF „Cupa Preşedintelui” este o competiţie de performanţa. Cuantumul 
cheltuielilor se stabileşte conform prevederilor actelor normative în vigoare privind 
normele finaciare pentru activitatea sportivă.
7.2 Cheltuielile privind organizarea şi desfăşurarea TRMF„Cupa Preşedintelui” sunt 
suportate din surse bugetare, şi alte surse (donaţii.)
7.3 Cheltuielile privind transportul şi hrana participanţilor sunt suportate de către 
instituţiile (localitatea) care deleagă sportivii.

8. Titluri şi premii

8.1 Echipa învingătoare a meciului final este declarată deţinătoarea Cupei Preşedintelui şi va 
primi, din partea Consiliului Raional trofeul competiţiei. Membrii echipei învigătoare vor 
primi, diplome, medalii de gradul respectiv şi premii băneşti.

8.2 Echipele, clasate pe locurile 2 şi 3 şi membrii acestora vor primi din partea Consiliului 
Raional, diplome, medalii de gradul respectiv şi premii băneşti, iar membrii echipei clasate 
pe locul 4 vor primi diplome de participare.

8.3 în afara districţiilor, la toate etapele TRMF „Cupa Preşedintelui’, se mai pot acorda de 
către organizatori, autorităţile publice, sponsori, etc şi alte premii.

8.4 Marimea premiilor va fi stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Raionului.
9.Dispoziţii finale

9.1 După încheierea Turneului „Cupa Preşedintelui, organizatorii perfectează rapoarte ( 
conform Anexei 1 din prezentul Regulament).
9.2 în timp de trei zile lucrătoare, specialistul pe sport în cadrul DCTTS prezintă darea 
de seamă contabilului princilal din cadrul DCTTS.


