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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A 

 CUPEI ROMÂNIEI – FAZA JUDEȚEANĂ 
ȘI A SUPERCUPEI JUDEȚENE - DÂMBOVIȚA 

SEZON 2021/2022 
 

Art.1. „CUPA ROMÂNIEI” este organizată de Asociaţia Judeţeană de Fotbal 
Dâmbovița -  pentru faza judeţeană. La această competiţie pot lua parte numai 
echipele aparţinând cluburilor şi asociaţiilor sportive afiliate. În situația cluburilor 
cu mai multe echipe, în cadrul competiției Cupa României poate participa doar 
echipa de categorie superioară a clubului.   
 
Art. 2. „CUPA ROMÂNIEI” este dotată cu un  trofeu pe care echipa câştigătoare 
a fazei judeţene îl primeşte, după disputarea finalei. 
 
Art.3. Sistemul de desfășurare este detaliat în anexa la prezentul regulament 
și este aprobat înaintea începerii competiției de către Comitetul Executiv sau 
Comitetul de Urgență al AJF Dâmbovița, după caz. 
 
Art.4 Jocurile se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, 
împerecherea fiind făcută pe criterii geografice, echipele de categorie inferioară 
fiind organizatoarele jocurilor. 
 
Art.5. Pentru jocurile din optimile de finală şi sferturile de finală, echipele 
calificate vor fi repartizate în urne valorice, ţinându-se cont de poziţia în 
clasament la data extragerii. Jocurile se dispută în sistem eliminatoriu, într-o 
singură manşă, pe terenul echipelor din urna B.  
 
Art.6. Finala CUPEI ROMÂNIEI faza judeţeană se va disputa pe un teren 
stabilit de către Comitetul Executiv al  Asociaţiei Judeţene de Fotbal Dâmbovița. 
 
Art.7. Asociaţia Judeţeană dfe Fotbal Dâmbovița va comunica la data stabilită 
de FRF, echipa care a obţinut dreptul de a participa la faza naţională a „CUPEI 
ROMÂNIEI”. 
 
Art.8. Pentru echipele din Liga 4 și Liga 5 nu este obligatorie folosirea jucătorilor 
sub 21 ani și/sau a celor sub 19 ani. 
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Art.9. În cazul jocurilor care se desfăşoară într-o singură manşă, se aplică 
următoarele reguli: 

a) în situaţia în care după consumarea celor 90 de minute regulamentare, 
rezultatul este egal, jocul se va prelungi cu 2 reprize a 15 minute fiecare, fără 
pauză între ele, dar cu o pauză de 5 minute între sfârşitul jocului şi prima repriză 
a prelungirilor; 

b) dacă în timpul prelungirilor nu s-a marcat niciun gol, echipa 
învingătoare va fi stabilită prin executarea loviturilor din punctul de pedeapsă, 
potrivit procedurilor de determinare a câştigătorului jocului, stabilite de IFAB prin 
„Legile Jocului”. 
 
Art.10. În cazul jocurilor desfăşurate într-o singură manşă, pe terenul uneia 
dintre echipe, cheltuielile sunt suportate de clubul organizator. Excepție fac 
cheltuielile cu baremul observatorului, barem pe care îl va plăti echipa 
oaspete. 
 
Art.11. Cheltuielile pentru jocurile disputate pe teren neutru, se suportă de 
fiecare echipă în mod egal. 
 
Art.12. Echipele programate în „CUPA ROMÂNIEI” nu pot renunţa la jocuri 
în zilele în care au fost programate sub sancţiunea eliminării lor din 
campionatul în care participă. 
 
Art.13. Echipele care nu se prezintă la jocuri sau care nu prezintă carnetele de 
legitimare ale jucătorilor, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, sau echipele 
care tratează cu dezinteres această competiţie (participă cu echipa de juniori 
sau cu o echipă vădit inferioară valorii reale) vor fi sancţionate potrivit 
prevederilor regulamentare. 
 
Art.14. Cluburile şi asociaţiile sportive deţinătoare de terenuri sunt obligate să 
le pună la dispoziţie pentru jocurile programate de comisiile competente şi să 
colaboreze cu acestea pentru buna organizare a jocurilor. În cazul în care nu 
se va respecta această prevedere, cluburile (asociaţiile) respective vor fi 
sancţionate conform prevederilor regulamentare. 
 
Art.15. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Dâmbovița organizează înainte de 
începerea campionatului Ligii 4, SUPERCUPA JUDEŢEANĂ între echipa 
câştigătoare a campionatului Ligii 4 şi câştigătoarea fazei judeţene a CUPEI 
ROMÂNIEI. 
 
Art.16. În cazul în care aceeaşi echipă câştigă şi campionatul Ligii 4 şi Cupa 
României, faza judeţeană, Supercupa Judeţeană nu se mai dispută. 
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Art.17. Data şi locul de disputare a jocului vor fi stabilite de Comitetul Executiv 
al AJF. 
 
Art.18. Toate drepturile legate de organizarea Cupei României – faza 
județeană și a Supercupei Judeţene aparţin AJF Dâmbovița. 
 

Art.19. Organizarea jocurilor se va face cu respectarea întocmai a 
protocolului medical și a prevederilor legale în vigoare la momentul 
fiecărei etape, în funcție de evoluția contextului pandemic și a legislației 
referitoare la acest aspect; 

Art.20 Acceptarea filmării și a transmiterii de imagini televizate a jocului 
fără acceptul scris al AJF Dâmbovița, indifferent de cine filmează, va naște 
o  penalitate sportivă de 1500 lei pe care o va suporta clubul organizator. 
În cazul în care clubul nu plăteşte penalitatea în termen de 5 zile de la data 
pronunţării hotărârii, acesta va fi sancţionat cu neprogramare în competiţiile 
oficiale. 
 
Art.21 Prevederile prezentului regulament vor fi completate cu regulamentele 
în vigoare aprobate de Comitetul Executiv și Adunarea Generală a AJF 
Dâmbovița. 
 

NIMENI NU POATE INVOCA NECUNOAŞTEREA REGULAMENTELOR 
CARE VIZEAZĂ ACTIVITATEA FOTBALISTICĂ! 

 

  



                      CUPA ROMÂNIEI – FAZA JUDEȚEANĂ 

                                                                                    EDIȚIA 2021/2022 

1 2 3 4 5 6 7 

FAZA 1 FAZA 2 1/16 1/8 1/4 1/2 FINALĂ 
Data: 
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06.10.2021 
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03.11.2021 
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04.12.2021 
Data: 
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Data: 
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45 – Liga 5 
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Jocurile se vor 
stabili de către 

AJF DB, având la 
bază criteriile 

geografice. 
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clasate joacă pe 
teren propriu. 

 
Jocurile se vor 
stabili de către 

AJF DB, având la 
bază criteriile 

geografice și se 
vor disputa pe 

terenul echipelor 
calificate din  

Faza 1 

Jocurile de pe 
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tragere la sorți. 
Cele 15 echipe 
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sezon din cele 17 

din Liga 4, vor juca 
pe teren propriu. 
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Jocul se va disputa 
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stabilit de AJF 
Dâmbovița 


