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Preambul 

Federația Română de Fotbal (FRF) este responsabilă în special de a asigura și proteja 

integritatea și reputația fotbalului asociație pe teritoriul României.  

FRF are obligația de a proteja imaginea fotbalului și a FRF însăși de a fi afectate ca urmare a 

unor comportamente, metode sau practici ilegale, imorale sau lipsite de etică. 

De asemenea, unul din principalele obiective ale FRF este cel de a proteja autenticitatea si 

integritatea persoanelor implicate în activitatea fotbalistică și a lua toate masurile posibile 

pentru a elimina conduita incorectă care poate inlocui autenticitatea, integritatea si 

reputatia sportivilor sau a celorlalte persoane implicate în fenomenul fotbalistic. 

In vederea indeplinirii acestui obiectiv, Comitetul Executiv al FRF a adoptat urmatorul Cod de 

Etica (“Codul”) care stabileste Principiile de etică aplicabile persoanelor aflate sub incidența 

regulamentelor FRF, astfel cum sunt acestea definite în art. 4 al Regulamentului Disciplinar 

al FRF. 

Prezentul Cod de Etică definește valorile, principiile și normele morale, pe care toate 

persoanele angajate în fenomenul fotbalistic din România consimt să le respecte și să le 

aplice în activitatea desfășurată în scopul promovării și dezvoltării acestui sport. 

Implementarea Codului de Etică este utilă pentru adoptarea unei conduite profesionale etice 

și evitarea unor situații care ar putea afecta realizarea obiectivelor asumate. 

Aplicare 

1. Persoanele aflate în sfera de aplicare a codului. 

Codul se aplică următoarelor persoane:  

a. ”Oficialilor” FRF, însemnând toți membrii Comitetului Executiv FRF și persoanelor care 

acționează sau sunt desemnate să acționeze pentru sau în numele FRF, personalul FRF, 

consultanți, colaboratori și consilieri, și/sau organele executive, comitetele și comisiile 

Asociațiilor și Membrilor, precum și alții care acționează sau  au dreptul să acționeze 

pentru sau în numele unei Asociații din domeniul fotbalistic sau Membru al FRF, inclusiv 

dar nelimitat la personal, consultanți, intermediari și consilieri;  

b. "Participanți" înseamnă toți sportivii, personalul asistent al sportivilor inclusiv 

intermediari sau reprezentanți ai sportivilor ca urmare a afilierii acestora unor asociații 

profesionale sau sindicale, oficiali ai competiției, oficiali, manageri sau alți membri ai 
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oricărei delegații de fotbal, arbitri, și orice altă persoană care este sau a fost acreditată să 

participe la o competiție organizată sub egida FRF;  

c. Alte persoane care sunt de acord în scris, la cererea FRF, să respecte Codul. 

2. Comportamentul reglementat de Cod: Codul se aplică tuturor comportamentelor care 

dăunează autenticității, integrității și reputației sportiv-fotbalistice, indiferent dacă acestea 

se produc în cadrul sau în legătură cu jocul de fotbal sau altfel. 

3. Este responsabilitatea fiecărei persoane din sfera de aplicare să se informeze asupra 

conținutului Codului, inclusiv asupra comportamentului care constituie o încălcare a Codului 

și să il respecte. 

4. Fiecare persoană se supune jurisdicției exclusive a Comisiei de Disciplină și Etică a FRF, 

convocată în conformitate cu Regulamentul Disciplinar pentru a analiza și stabili încălcările, 

precum și căile de atac prevăzute de Statutul FRF. 

5. Calendarul: Codul va intra în vigoare la data de 1 martie 2019 ("Data de începere") și se va 

aplica tuturor încălcărilor Codului comise la sau după data de începere. 

6. Cu privire la orice procedură aflată în curs la data de începere sau proceduri inițiate după data 

de începere, în cazul în care faptele care au stat la baza acestora au avut loc înainte de data 

de începere, procedura este reglementată de prevederile Regulamentului Disciplinar al FRF și 

ale altor regulamente aplicabile ale FRF în vigoare la momentul faptelor presupuse, cu 

excepția cazului în care Comisia de Disciplină și Etică a FRF, care a analizat procedura, 

determină ca fiind aplicabil principiul legii mai favorabile aplicat în circumstanțele procedurii. 

Toate aceste proceduri se vor desfășura în conformitate cu regulile de procedură prevăzute 

de Cod. 

A. Principiile Codului 

7. Principiile pe care se întemeiază Codul sunt prezentate în secțiunile C și D de mai jos. 

8. Subiectii Codului vor raporta imediat orice încălcare a Codului Comisiei de Disciplină și Etică a 

FRF. 

9. Subiectii Codului, care încearcă sau sunt de acord ca o altă persoană să acționeze într-o 

manieră care ar constitui sau culminează în săvârșirea unei încălcări a Codului vor fi tratate 
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ca și cum ar fi savarsit o încălcare, indiferent daca tentativa sau acordul a dus, de fapt, la o 

astfel de încălcare. Cu toate acestea, nu trebuie să existe o încălcare în cazul în care persoana 

care face obiectul Codului renunță la încercarea sau acordul său înainte de a fi descoperită de 

o terță parte care nu este implicată în încercare sau în acord. 

10. Subiectii Codului care ajută cu bună știință, nu reusesc sa raporteze din motive imputabile lor 

sau sunt implicate în vreun act sau omisiune care constituie sau culminează în comiterea 

unei încălcări a Codului vor fi tratate ca fiind săvârșit o încălcare a Codului. 

C. Principiile de conduită aplicabile  

Această secțiune C se aplică tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția FRF. 

C1. Integritatea 

11. Subiectii Codului nu trebuie să acționeze într-o manieră care ar putea afecta negativ 

reputația FRF sau jocul de fotbal, în general, și nici să acționeze într-o manieră susceptibilă să 

aducă atingere reputației sportului. 

12. Subiectii Codului trebuie să acționeze cu integritate, onestitate și responsabilitate în 

îndeplinirea rolului lor în jocul de fotbal. 

13. Dopajul în fotbal este strict interzis în conformitate cu regulile Anti-Doping aplicabile. 

14. Subiectii Codului au obligația de a nu participa la pariuri, de a nu manipula rezultatele 

competițiilor și, în general, de a nu se angaja în comportamente care constituie abateri în 

conformitate cu Regulamentul Disciplinar al FRF. 

15. Subiectii Codului nu vor oferi, nu vor promova, nu vor da, nu vor solicita sau nu vor accepta 

niciun beneficiu pecuniar sau alte beneficii personale sau necuvenite referitor la activitățile 

sau atribuțiile lor în fotbal. 

16. Subiectilor Codului li se interzice a-si insusi pe nedrept bunuri ale FRF. 
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C2. Egalitate 

17. Nu trebuie să existe vreo discriminare în fotbal pe motivul rasei, sexului, originii etnice, 

culturii, religiei, opiniei politice, stării civile, orientării sexuale sau al oricărui factor incorect 

sau irelevant, cu excepția cazurilor permise de lege, de hotărârile Adunări Generale sau ale 

Comitetului Executiv al FRF, comitetele, comisiile sau alte organe alese sau desemnate ale 

FRF. 

18. În alegerea sau numirea persoanelor în funcții, comitete, comisii sau alte organe alese sau 

desemnate în cadrul FRF, trebuie luate în considerare ambele sexe. 

C3. Demnitate 

19. Protecția demnității individului este fundamentală și toate formele de hărțuire în fotbal, fie 

fizice, verbale sexuale sau de orice altă natură sunt interzise. 

C4. Buna-Credință 

20. Persoanele aflate în sfera de aplicare a Codului vor acționa cu bună-credință reciprocă, cu 

încredere și înțelegere mutuală în toate tranzacțiile lor. 

C5.   Alegeri corecte 

21. Candidații pentru funcțiile alese ale FRF trebuie să-și desfășoare candidațura cu onestitate, 

demnitate și respect față de adversarii lor, în conformitate cu regulile de procedură stabilite 

pentru desfășurarea alegerilor. 

C6. Confidențialitate 

22. Subiecții Codului nu trebuie să facă publice în niciun moment informațiile pe care le-au 

încredințat în mod confidențial în legătură cu rolul sau activitățile lor în fotbal, cu excepția 

cazului în care acest lucru este cerut prin Cod sau prin lege. Informațiile care nu sunt 

confidențiale și care sunt obținute în legătură cu rolul sau activitățile lor în fotbal nu vor fi 
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divulgate pentru câștiguri sau beneficii personale și nici nu vor fi folosite cu rea intentie 

pentru a aduce atingere reputației oricărei persoane sau organizații. 

D. Principiile de conduită aplicabile funcționarilor FRF.  

Această parte D se aplică tuturor oficialilor FRF. 

D1. Îndeplinirea obligațiilor 

23. Angajații și colaboratorii FRF vor folosi cu atenție și diligență îndeplinirea rolului lor pentru și 

în numele FRF.  

D2. Beneficii necorespunzătoare 

24. Oficialii FRF nu trebuie ca, direct sau indirect, sa solicite, sa accepte sau să ofere vreo forma 

nepotrivita de remuneratie sau comision, orice avantaj ascuns sau serviciu de orice natura, 

in legatura cu organizarea oricărui eveniment de fotbal sau de alegeri sau numire în funcție. 

25. Cadourile și alte avantaje de valoare nominală de până la 200 EUR sau echivalent în RON pot 

fi date sau acceptate de un oficial al FRF ca semn de respect sau amiciție. Acordarea sau 

acceptarea oricărui alt cadou sau a unui avantaj de către un oficial al FRF este interzisă. În 

orice situație, este interzisă acordarea sau acceptarea de numerar de către un Oficial FRF în 

orice sumă. 

26. Ospitalitatea acordată oficialilor FRF și persoanelor care le însoțesc nu trebuie să fie 

excesivă. 

D3. Asociere necorespunzătoare 

27. Funcționarii FRF nu trebuie să se implice cu persoane fizice sau juridice a căror activitate sau 

reputație este incompatibilă cu principiile stabilite în Cod. 

D4. Conflictul de interese 
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28. Oficialii FRF vor acționa în beneficiul FRF atunci când iau decizii care afectează sau pot afecta 

FRF și trebuie să facă acest lucru fără referire la propriul lor interes personal, financiar sau de 

altă natură. 

29. Oficialii FRF respectă regulile FRF privind conflictele de interese. 

D5. Neutralitate 

30. Funcționarii FRF vor rămâne neutri din punct de vedere politic în relațiile lor cu instituții 

guvernamentale, organizații naționale și internaționale,atunci când acționează în numele și 

pe seama FRF. 

E. Executarea 

31. Principiile Codului se aplică în conformitate cu prevederile acestuia și în conformitate cu 

prevederile Regulamentului Disciplinar al FRF. 

32. Comisia de Disciplină și Etică a FRF va efectua investigații privind încălcări ale Codului (altele 

decât încălcările regulilor anti-doping) în conformitate cu regulile de procedură prevăzute în 

Regulamentul Disciplinar. Orice persoană interesată poate formula o sesizare către Comisia 

de Disciplină și Etică a FRF cu privire la încălcări ale prevederilor prezentului Cod. 

33. Comisia de Disciplină și Etică a FRF își va îndeplini funcțiile în conformitate cu Regulamentul 

Disciplinar al FRF. Aceste funcții includ analizarea și soluționarea încălcărilor prezentului Cod 

și impunerea de sancțiuni. 

F. Căi de atac 

34. Deciziile luate de Comisia de Disciplină și Etică sunt supuse căilor de atac potrivit dispozițiilor 

Regulamentului Disciplinar. 

35. Următoarele persoane au dreptul de a contesta deciziile Comisiei: 

i. părțile; 

ii. FRF prin Secretarul General; 
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iii. Membrul afiliat afectat. 

G. Dispoziții finale 

36. Prezentul Cod a fost adoptat de Comitetul Executiv al FRF în conformitate cu articolul 45 alin. 

(4) din Statutul FRF. În măsura în care există vreo neconcordanță între Cod și Statutul FRF, 

prevederile relevante ale Statutului prevalează. 

37. Cuvintele utilizate în Cod au aceleași semnificații precum cele enunțate în Statutul și 

Regulamentele FRF, dacă nu se specifică altfel. 

38. Dispozițiile Codului sunt reglementate și interpretate în conformitate cu Statutul, 

Regulamentele, directivele și normele FRF, FIFA și UEFA, precum și cu jurisprudența 

Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne în materie. 
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