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DEFINIŢII ABREVIERI și INTERPRETĂRI 

 
 
 
 

L.P.F.                        –  Liga Profesionistă de Fotbal 
 
F.R.F.                      –  Federaţia Română de Fotbal 
 
C.C.A.                      – Comisia Centrală a Arbitrilor 
 
I.F.A.B.                   –International Football Asoc. Board 
 
Competiţie, Cupa sau Cupa LIGII I – se referă strict la competiţia de cupă 
organizată de Liga Profesionistă de Fotbal 
 
R.O.A.F.                  – Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice 
 
R.S.T.J.F.              – Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorului de 
Fotbal 
 
R.D.                          – Regulamentul Disciplinar 
 
Club                      – se referă la fiecare membru afiliat la Liga Profesionistă de 
Fotbal 
 
Clubul „gazdă”    – se referă la clubul pe al cărui stadion s-a disputat sau 
urmează a se disputa orice joc contând pentru competiţie 
 
Clubul „oaspete”   – se referă la clubul care a jucat sau urmează să joace pe 
stadionul unui club „gazda”    
 
Balonul oficial    – se referă la mingea oficială cu care se vor disputa toate 
jocurile competiţiei  
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Prezentul regulament reglementează drepturile, obligaţiile și îndatoririle 
tuturor părţilor participante și implicate în pregătirea și organizarea competiţiei 
„Cupa Ligii I”, inclusiv faza turului preliminar. 
 

 
ORGANIZAREA COMPETIŢIEI 

                                                                 
Începând cu sezonul competiţional 2014/2015, Liga Profesionistă de Fotbal 
organizează competiţia „Cupa Ligii I”, în conformitate cu dispoziţiile art. 28, 
alin. 4, lit. b) din R.O.A.F. 
„Cupa Ligii I” este o competiţie destinată exclusiv cluburilor profesioniste de 
fotbal participante în Campionatul Naţional „Liga I” în sezonul în curs. 
Competiţia „Cupa Ligii I”, pe lângă premiile în bani, va înzestra cu un trofeu 
clubul câștigător, care îl va deţine și va avea responsabilitatea lui pe toată durata 
anului următor. Clubul câștigător va avea responsabilitatea pentru returnarea 
trofeului către L.P.F. în bune condiţii, cu cel puţin o lună înainte de finala Cupei 
din sezonul următor.  
De asemenea, clubul câștigător va primi cincizeci de medalii de aur și cincizeci 
de tricouri de câștigători iar al doilea clasat cincizeci de medalii de argint. Nu se 
produc medalii suplimentare. 
Oficialii finalei vor putea primi din partea LPF distincţii pentru participarea la 
acest eveniment. 
 

 
 

PARTICIPANŢI 
 
Participă la Cupa Ligii I un număr de 14 echipe, respectiv cele 12 echipe rămase 
în Liga I din sezonul anterior și cele 2 echipe nou promovate din Liga a II-a. 
Pentru situaţia în care numărul de echipe din Liga I se reduce sau este 
insuficient pentru organizarea competiţiei „Cupa Ligii I”, Comitetul de Urgenţă 
al L.P.F. se va întruni și va lua o decizie. 
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CALENDARUL COMPETITIEI 
 
Calendarul general al competiţiei “Cupa Ligii I” se aprobă de Comitetul Executiv 
al FRF, odată cu aprobarea calendarului competiţional intern și internaţional.  
  
 
OBLIGAŢIILE ȘI ÎNDATORIRILE CLUBURILOR 
 
 
La intrarea în competiţie, cluburile participante convin: 
a) să respecte Legile Jocului adoptate de IFAB; 
b) să respecte principiile fair-play-ului, conform definiţiei și să depună toate 
eforturile pentru învingerea adversarilor, autodepășire și record;  
c) să joace în competiţie până la eliminare și să introducă pe teren echipa 
formată din cei mai buni jucători avuţi la dispoziţie, pe toată durata 
competiţiei;  
d) să joace toate meciurile din competiţie în conformitate cu acest 
regulament; 
e) să respecte toate deciziile referitoare la competiţie adoptate de Comitetul 
de Urgenţă al LPF sau alt organism competent, comunicate corespunzător 
(fax sau email);  
f) să joace toate meciurile din competiţie pe un stadion ce îndeplinește 
criteriile de omologare de categoria  a III-a , din Regulamentul UEFA privind 
infrastructura stadioanelor - ediţia 2010; 
Cluburile sunt responsabile pentru comportamentul jucătorilor, oficialilor, 
membrilor, suporterilor și oricărei persoane ce îndeplinește o funcţie la un 
meci în numele lor.  
Clubul gazdă este responsabil pentru ordine și securitate înainte, în timpul și 
după meci. Clubul gazdă poate fi tras la răspundere pentru incidente de orice 
natură și i se pot impune sancţiuni.  
Clubul considerat club "gazdă" trebuie să organizeze meciurile în 
conformitate cu instrucţiunile ROAF, Manualul Media și a normelor de 
siguranţă prevăzute de Legea 4/2008 și Legea 10/2012. Clubul va fi 
considerat răspunzător pentru toate obligaţiile sale cu privire la acest aspect, 
cu excepţia cazului când autorităţile relevante decid altfel. 
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SISTEMUL DE DESFĂȘURARE A JOCURILOR 
 
“Cupa Ligii I” este o competiţie ce se desfășoară, cu excepţia semifinalelor, în 
sistem eliminatoriu, într-o singură manșă, la sfârșitul căreia un club este 
calificat in faza superioară, iar celălalt club este eliminat. 
 
În situaţia în care după 90 minute de joc rezultatul este de egalitate, jocul se va 
prelungi cu două reprize a câte 15 minute, fără pauze între ele, dar cu o pauză de 
5 minute până la prima repriză a prelungirilor. 
 
Dacă după reprizele de prelungire egalitatea se menţine, echipa învingătoare va 
fi stabilită prin executarea loviturilor de departajare, potrivit procedurilor de 
determinare a câștigătorului jocului stabilite de IFAB prin Legile Jocului. 
 
Arbitrul decide poarta la care se vor executa loviturile de departajare luând în 
calcul aspecte care ţin de siguranţă/securitate, de starea terenului de joc, 
luminozitate/iluminat, de solicitarea societăţii de televiziune care transmite 
jocul sau alte motive similare. 
 
“Cupa Ligii I” este o competiţie ce se derulează în 4 faze: faza optimilor de 
finală, faza sferturilor de finală, semifinalele și finala. Având în vedere că la 
Capionatul Naţional ”Liga I” participă un număr de 14 echipe, faza optimilor va 
fi formată doar din 6 jocuri, câștigătoarea și ocupanta locului 2 din campionatul 
anterior având privilegiul de a accede direct în faza sferturilor de finală.  
 

 
FAZA I - OPTIMI DE FINALĂ 
Stabilirea împerecherii se va face prin tragere la sorţi, cele 12 echipe (nu vor fi 
introduse locul 1 și 2 din Campionatul Naţional ”Liga I„ 2014/2015) urmând a fi 
introduse în două urne, în funcţie de locul ocupat în clasament la finalul 
sezonului competiţional 2014/15. Echipele care au terminat pe locurile 3 – 8 vor 
fi introduse în urna B, iar celelalte echipe vor face parte din urna A. (echipele 
clasate pe locurile 9 – 12, precum și cele două echipe nou promovate). Jocurile 
se vor disputa astfel: 
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Prima echipă extrasă din urna A va juca cu echipa extrasă din urna B. Cea de-a 
2-a echipă extrasă din urna A va juca cu cea de-a 2-a echipă extrasă din urna B 
și, tot așa, până la împerecherea tuturor echipelor. Jocurile se vor disputa pe 
terenul echipei extrase din urna A cu ocazia tragerii la sorţi. 
 
Se califică în faza următoare cele 6 echipe câștigătoare în urma disputării 
jocurilor directe la care se vor adăuga echipele clasate pe locurile 1 și 2 în 
campionatul anterior. 

 
FAZA II - SFERTURI DE FINALĂ 
În această fază participă cele 6 echipe calificate după faza optimilor și echipele 
clasate pe locurile 1 și 2 în campionatul anterior. 
Stabilirea împerecherii se va face prin tragere la sorţi, toate cele 8 echipe 
urmând a fi introduse într-o singură urnă. Jocurile se vor disputa astfel: 
Prima echipă extrasă din urnă va juca cu cea de-a doua echipă extrasă. Se va 
proceda în același mod până la împerecherea tuturor echipelor. La fel ca in faza 
optimilor de finală, jocurile se vor disputa pe terenul primei echipe extrase din 
urnă cu ocazia tragerii la sorţi. 
 
Se califică în faza următoare cele 4 echipe câștigătoare în urma disputării 
jocurilor directe. 
 
FAZA III - SEMIFINALE 
În această fază participă cele 4 echipe calificate după faza sferturilor de finală. 
Această fază a Cupei Ligii I se va desfășura în două manșe, în sistem tur-retur. 
Stabilirea împerecherii se va face prin tragere la sorţi, toate cele 4 echipe 
urmând a fi introduse într-o singură urnă.  
Prima echipă extrasă din urnă va juca cu cea de-a doua echipă extrasă, iar cel 
de-al doilea joc se va disputa între echipele rămase în urnă. 
Jocul din tur se va disputa pe stadionul primei echipe extrase din urnă. 
Dacă după disputarea celor două jocuri egalitatea se menţine (la puncte și 
golaveraj), golurile marcate în deplasare se vor socoti dublu, fiind declarată 
câștigătoare echipa cu cel mai bun golaveraj. Dacă și în aceste condiţii egalitatea 
persistă, se vor aplica prevederile art. 31.9 din R.O.A.F. 
 
FAZA IV - FINALA 
În finală participă cele două echipe calificate din semifinale. 
Terenul pe care se va disputa finala Cupei Ligii va fi stabilit de LPF.  
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Pentru organizarea finalei Cupei Ligii I sunt eligibile doar stadioanele care 
îndeplinesc condiţiile de participare în cupele europene. 

 
JUCĂTORII 
 
Un jucător are ”drept de joc” pentru competiţia Cupa Ligii I doar în situaţia în 
care este înregistrat în lista A sau lista B a clubului său, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 19 din ROAF astfel cum a fost modificat până la data adoptării 
prezentului regulament. 
 
Pe durata competiţiei, cluburile participante au obligaţia, exceptând cazurile de       
forţă majoră, ca în foaia de arbitraj să fie înscriși un număr de minim 10 jucători 
din lista A, cei care în mod normal fac parte din echipa ce dispută jocurile 
oficiale în Campionatul Naţional „Liga I” sau în competiţiile europene. 
 
Nerespectarea acestei condiţii se sancţionează cu pierderea jocului prin forfait, 
interdicţia de a participa în următoarea ediţie a Cupei Ligii și reţinerea cotei 
parte din drepturile de televizare cuvenită pentru participarea în competiţie. 
 
La solicitarea LPF clubul este obligat să pună la dispoziţie, atunci când timpul 
permite,  jucător/jucători pentru campaniile de promovare a competiţiei, în 
conformitate cu parteneriatele încheiate de LPF. 

 

 
 
DELEGAREA ARBITRILOR SI OBSERVATORILOR 
 
Pentru competiţia “Cupa Ligii I”, brigăzile de arbitrii delegate la jocuri vor fi 
formate din 1 arbitru, 2 arbitrii asistenţi și un arbitru de rezervă. Aceștia vor fi 
însoţiţi de un observator de arbitrii. 
Delegarea brigăzilor de arbitrii și observatorilor de arbitrii la jocurile contând 
pentru competiţia “Cupa Ligii I” va fi făcută de C.C.A.. 
Pentru reprezentarea sa, L.P.F. va delega la fiecare meci un observator de joc. 
Pentru situaţiile în care se impune, L.P.F. poate delega la joc mai mulţi 
reprezentanţi sau poate solicita CCA delegarea unei brigăzi formată din 6 
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arbitrii (+ doi arbitrii adiţionali) sau poate solicita delegarea arbitrilor ce fac 
parte din lista FIFA. 
 
Remuneraţia oficialilor de meci va fi stabilită la nivelul jocurilor de Liga I și 
intră în sarcina clubului organizator. Aceasta va fi plătită oficialilor de joc de 
către organizator în condiţiile stabilite de Adunarea Generală, cu respectarea 
dispoziţiilor R.O.A.F.  
 
 

 
EMBLEMA COMPETIŢIEI 
 
În toate jocurile organizate de LPF emblema ligii trebuie să apară în zona liberă 
de pe mâneca dreaptă a tricoului. Această prevedere se aplică tuturor cluburilor 
participante la competiţiile organizate de LPF.  
LPF va pune la dispoziţia cluburilor în cauză suficiente embleme pentru a 
acoperi nevoile acestora (conform aprecierii LPF) pe toată durata competiţiei.   
               
 

 

BALONUL OFICIAL și COPIII DE MINGI 
 
Jocurile contând pentru competiţia “Cupa Ligii I” se vor disputa doar cu balonul 
oficial al competiţiilor LPF, respectiv cel produs sub marca Nike, conform 
parteneriatului încheiat de LPF cu producătorul acestuia.  
 
Balonul oficial va fi pus la dispoziţia cluburilor de L.P.F.  
 
Se vor aplica următoarele reguli generale la jocurile din “Cupa Ligii I”: 

• arbitrul jocului este responsabil pentru controlul mingii de joc 
• pentru fiecare joc se vor pune la dispoziţie 12 mingi ce vor fi distribuite 

după cum urmează: 
� o minge va fi rezervată arbitrului 
� o minge va sta la al patrulea oficial 
� 10 mingi vor fi distribuite copiilor de mingi 

 
• sistemul de aplicare la jocuri va fi “sistemul presto”. 
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L.P.F. poate asigura selecţionarea și instruirea copiilor de mingi pentru jocurile de 
Cupă. În caz contrar, clubul gazdă va asigura selecţia și instruirea copiilor de 
mingi pentru joc. 

L.P.F. poate dispune asupra ţinutei vestimentare a copiilor de mingi pentru 
jocurile de Cupă. În caz contrar, clubul gazdă va asigura ţinuta vestimentară a 
copiilor de mingi pentru joc. 

Ca poziţionare, aceștia vor fi distribuiţi uniform pe marginile terenului de joc, în 
spatele panourilor publicitare. 

 

 
CARTONAȘE GALBENE ȘI ROȘII 
 
Un jucător eliminat (cartonaș roșu) de pe terenul de joc este suspendat în 
următorul meci oficial (Campionat, Cupa României sau Cupa Ligii), în 
conformitate cu dispoziţiile art. 41 din RD. În același mod, jocurile din Cupa 
Ligii se iau în calculul executării suspendării pentru eliminările survenite în 
Campionat sau Cupa României. 
 
Comisia de Disciplină va aplica sancţiunea, în conformitate cu prevederile R.D.  
Dacă un jucător primește trei avertismente (cartonașe galbene) în trei meciuri 
diferite, atunci va fi suspendat pentru jocul următor din Cupa Ligii și i se va 
aplica o penalitate sportivă de 680 lei, prin raportare la penalitatea aplicată în 
Campionat pentru cumul de 4 avertismente. 
Avertismentele și suspendările pentru cumul de cartonașe galbene nu se 
reportează în următoarea ediţie a Cupei Ligii. 
 

  

DISPOZIŢII FINANCIARE 
 
Modalitatea de alocare a sumelor de bani de către Liga Profesionistă de Fotbal 
cluburilor participante în competiţie este exemplificată în Anexa 1 a prezentului 
Regulament. Alocarea sumelor de bani cuvenite cluburilor se va realiza după plata 
contravalorii drepturilor de difuzare de către partenerul media al Ligii 
Profesioniste de Fotbal. 
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CHELTUIELI DE ORGANIZARE 
 
Cu privire la cheltuielile și beneficiile pentru organizarea jocurilor disputate în 
cadrul “Cupei Ligii I”, acestea vor fi reglementate astfel:  

� după tragerea la sorţi, cele două cluburi vor stabili de comun acord preţul 
biletelor. Ca regulă generală, acestea nu vor stabili un preţ mai mare faţă de 
preţul biletelor la jocurile din campionat, iar preţul biletelor, obligatoriu, va 
fi egal pentru bilete din sectoare de tribună/peluză opuse, destinate 
suporterilor gazdă/oaspeţi. 

� în termen de 3 zile de la tragerea la sorţi, clubul oaspete are obligaţia de a 
înștiinţa organizatorul (clubul gazdă) cu privire la numărul de bilete 
solicitat. Acesta nu va fi mai mare decât numărul de bilete permis de 
regulament. 

� clubul gazdă va suporta cheltuielile legate de organizarea jocului și le va 
reţine din sumele încasate din vânzarea de bilete. Ulterior, suma rămasă va 
fi împărţită în cote egale cu clubul oaspete, în termen de maxim 10 zile de la 
disputarea jocului. Dacă din încasări nu vor rezulta beneficii sau beneficiile 
nu depășesc costurile, fiecare club va suporta în mod egal acoperirea 
cheltuielilor ocazionate de organizarea jocului sau a diferenţei rezultată. 

Atunci când clubul organizator decide ca accesul publicului să se facă în mod 
gratuit, cheltuielile legate de organizarea jocului ce urmează a fi împărţite se vor 
rezuma în mod exclusiv la: cele pentru asigurarea serviciilor medicale, utilităţile 
(apa, gaz, energie electrică) și baremurile de arbitraj și de observare.  

În situaţia în care L.P.F. solicită, clubul organizator are obligaţia de a pune la 
dispoziţia forului atât locuri la zona VIP, cât și la tribuna oficială sau în alte zone 
special indicate. 

 
 
REGULI PRIVIND PUBLICITATEA LA STADION CU OCAZIA 
JOCURILOR DIN ”CUPA LIGII I” 

 
Cluburile participante la competiţia ”Cupa Ligii I” au obligaţia de a respecta cu 
ocazia jocurilor din această competiţie toate obligaţiile asumate de LPF faţă de 
partenerii săi, după cum urmează: 

a) asocierea denumirii competiţiei ”Cupa Ligii” cu denumirea Partenerului; 
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b) dreptul de expunere a panourilor publicitare în primul și cel de-al doilea inel 
publicitar (acolo unde poate fi montat cel de-al doilea inel), pe întreaga 
suprafaţă de expunere; 
c) dreptul de expunere pe tichetele de acces a logo-urilor partenerului principal 
și a celorlalţi parteneri (layoutul tichetelor de acces va fi comunicat cluburilor de 
către LPF); 
d) dreptul de expunere a logo-urilor partenerului principal și a celorlalţi 
parteneri pe plicurile de expediere a tichetelor de acces (atunci când 
operaţiunea de ticheting va fi îndeplinită de LPF); 
e) dreptul de expunere a logo-urilor partenerului principal și a celorlalţi 
parteneri pe băncile de rezerve, în măsura în care o astfel de expunere este 
posibilă din punct de vedere tehnic; 
f) dreptul de expunere pe arcada aflată la ieșirea jucătorilor pe terenul de joc; 
g) dreptul de expunere pe întreaga suprafaţă a cercului de la mijlocul terenului 
de joc înainte de începerea jocului și la pauza dintre reprize; 
h) dreptul de expunere prin intermediul altor materiale publicitare (veste copii 
de mingi, materiale gonflabile, etc); 
i) dreptul de organizare a evenimentelor de tip BTL (ex: prezenţa steguleţe, 
flyere, vouchere, pe scaunele spectatorilor, tombole cu premii, vouchere, 
produse, accesorii oferite de parteneri; 
j) dreptul de organizare a evenimentelor privind acordarea de trofee (pentru 
golgheter, cel mai bun jucător al competiţiei, cel mai bun atacant, etc), acţiuni 
de caritate, conferinţe de presă, sesiuni de autografe, promoţii către spectatori, 
sesiuni de informare și alte asemenea; 
k) expunerea logo-urilor partenerilor prin intermediul panourilor de conferinţa 
de presă și ale panourilor de flash-interviu (la jocurile din Cupă); 
l) prioritate pentru parteneri la achiziţionarea de bilete pentru jocurile din 
Cupa Ligii. Solicitările de rezervare vor fi trimise de parteneri înainte de 
punerea în vânzare a biletelor. Biletele vor fi achiziţionate cel mai târziu cu 3 zile 
înainte de disputarea jocurilor; 
m) folosinţa unei zone de ospitalitate în cadrul stadionului (dotată cu 
alimentare pentru curent), pe care partenerii să și-o poată amenaja, pe 
cheltuiala proprie, la jocurile din Cupa Ligii unde se solicită acest lucru. 
n) dreptul de expunere a mărcilor/produselor partenerilor prin alte modalităţi, 
agreate de LPF; 
o) alte drepturi potrivit contractelor încheiate de LPF cu partenerii săi; 
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REGULAMENTELE APLICABILE ȘI JURISDICŢIE 
 

Organizarea și disputarea Cupei Ligii I se supune regulamentelor sportive 
aprobate de FRF: R.O.A.F., R.D. și R.S.T.J.F., Legile jocului. 
 
Aspectele neprevăzute de prezentul regulament sau de regulamentele F.R.F. vor fi 
reglementate de Comitetul de Urgenţă al L.P.F. 
 
Orice litigii disciplinare sau contractuale în legătură cu desfășurarea acestei 
competiţii vor fi soluţionate de comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale Federaţiei 
Române de Fotbal. 
 
 
 

 


