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AVIZ 

 

Având în vedere cererea nr. 05/08.01.2021 formulată de Clubul Sportiv Asociația 

Axiopolis Sport Cernavodă privind solicitarea de a schimba forma juridică și de a 

ceda drepturile de participare în competiția fotbalistică Liga a 3-a către Clubul 

Sportiv Axiopolis Cernavodă 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Orașului Cernavodă nr. 211 din 

12.08.2020 prin care a fost înființat Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă, inclusiv 

Regulamentul de organizare și funcționare al acestuia 

 

Direcția Juridică constată că sunt îndeplinite cerințele regulamentare cu privire la 

actele necesare prevăzute de art. 4 ROAF pentru cesionarea activității sportive și 

a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de Federația 

Română de Fotbal, de la 

Clubul Sportiv Asociația Axiopolis Sport Cernavodă (club de drept privat) cu 

sediul în Cernavodă, str. Medgidiei, nr. 2, județul Constanța, către 

Clubul Sportiv Axiopolis Cernavodă (club de drept public) cu sediul în 

Cernavodă, str. Medgidiei, nr. 2, județul Constanța 

Pentru emiterea prezentului aviz prin raportare la termenul prevăzut de art. 4 alin.6 

din ROAF au fost luate în considerare inclusiv chestiuni de oportunitate cum ar fi: 

situația excepțională care a guvernat anul calendaristic 2020, fiind necesară 

modificarea datelor de final și de debut a celor două sezoane 2019/2020, respectiv 

2020/2021, precum și faptul că, deși solicitarea clubului a fost efectuată între cele 

două sezoane competiționale, CIS-ul clubului de drept public a fost emis de 

Ministerul Tineretului și Sportului abia în cursul anului 2021. 

O altă chestiune avută în vedere, în contextul mai sus menționat, este și cea privind 

situația extrem de dificilă a multor cluburi, în special din punct de vedere financiar, 

o simplă verificare a numărului de litigii aflate pe rolul organismelor jurisdicționale 

ale FRF ajungând în perioada 01.01.2021 – 04.03.2021 (deci în doar două luni) la 

aproximativ 160 de dosare , în majoritate având ca obiect drepturi financiare 
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restante și implicând cluburi din Liga a 2-a și Liga a 3-a. În această 

situație, este important a se permite participarea în continuare în 

competiții a clubului din Cernavodă astfel încât să se asigure, pe cât 

posibil, continuarea activității sportivilor legitimați la acest club și pe cale 

de consecință remunerarea respectivilor sportivi. O situație similară se 

întâlnește și în cazul staff-ului tehnic. 

Prin urmare, pentru toate cele de mai sus, considerăm că solicitarea clubului 

menționat anterior este admisibilă, fiind depuse toate actele necesare conform 

prevederilor art. 4 din ROAF, nefiind afectat principiul integrității competiției ca 

urmre a cesiunii dreptului de participare de la un club de drept privat la un club de 

drept public, iar din punct de vedere al termenului fiind oportună prin raportare la 

situația excepțională existentă în prezent ca urmare a pandemiei generate de 

virusul SARS-COV2. 

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. 6.1 din ROAF, în termen de 5 zile de la 

data afișării pe site-ul oficial al FRF, orice persoană interesată poate formula 

opoziție împotriva avizului favorabil acordat structurilor sportive mai sus menționate 

prin introducerea unei acțiuni la Comisia de Disciplină și Etică a FRF. 

Documentele care au stat la baza emiterii prezentului aviz se regăsesc la Direcția 

Juridică a FRF. 
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