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1 | PREAMBUL
FRF are ca obiectiv promovarea fotbalului asociație cu respectarea principiilor etice astfel
încât să determine o modificare pozitivă în percepția terților cu privire la fenomenul
fotbalistic.

2 | PRINCIPIU
FRF își asumă o politică de toleranță zero față de orice faptă care poate forma obiectul unei
infracțiuni de corupție. FRF își asumă în mod expres obiectivul de a adopta în activitatea sa
standardele etice cele mai înalte și implicit de a implementa în activitatea sa practici de
combatere a corupției.

3 | APLICABILITATE
Prezentul document se aplică tuturor angajaților FRF, voluntarilor și colaboratorilor FRF
precum și oricăror altor persoane care acționează în numele FRF indiferent de tipul
raporturilor contractuale existente între FRF și respectivele persoane.

4 | DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
1.

Persoanele menționate la art. 3 de mai sus nu vor accepta promisiuni și/sau nu vor primi
sume de bani sau avantaje materiale în scopul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu sau
obligațiilor contractuale astfel cum sunt acestea prevăzute în contractele încheiate între
acestea și FRF.

2.

Persoanele menționate la art. 3 de mai sus nu vor oferi și/sau nu vor promite sume de bani
sau avantaje materiale în scopul obținerii unor beneficii sau avantaje care în lipsa acțiunilor
interzise nu ar fi fost obținute (de ex. emiterea unui act de către un funcționar).

5 | PARTENERII FRF
Activitatea de business a FRF se desfășoară într-un mod corect și transparent cu respectarea
principiilor cuprinse în Statutul FRF, Regulamentele FRF și celelalte documente adoptate de
Adunarea Generală sau Comitetul Executiv.
Pentru a micșora orice risc cu privire la nerespectarea principiilor stabilite prin politica
anticorupție a FRF, FRF va efectua minime verificări cu privire la eventualele riscuri
(reputaționale sau orice alt fel de categorii de risc) cu privire la partenerii săi.
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6 | OBLIGAȚIA DE RAPORTARE
1.

Orice persoană dintre cele menționate în cuprinsul art. 3 al prezentului document are
obligația de a informa de îndată și în mod complet superiorul ierarhic, Secretarul General sau
Președintele FRF, după caz, cu privire la orice faptă susceptibilă a reprezenta o abatere de la
prevederile prezentului document.

2.

FRF nu tolerează niciun fel de represalii îndreptate împotriva oricăror persoane care au
raportat cu bună-credință fapte susceptibile a fi neconforme prezentei politici.

7 | CADOURI ȘI OSPITALITATE
În cadrul FRF activitatea se desfășoară cu respectarea unor înalte principii etice și morale. În
activitatea FRF nu se acceptă cadouri sau alte favoruri în scopul obținerii unor avantaje de
business. În activitatea FRF se aplică o politică rezonabilă cu privire la cadouri și ospitalitate.

8 | ADOPTARE ȘI INTRARE ÎN VIGOARE
Prezenta politică a FRF a fost adoptată de Comitetul Executiv al FRF în ședința sa din data de
28 ianuarie 2019 și va intra în vigoare la data de 1 martie 2019.
Prezenta politică anticorupție va fi adusă la cunoștința tuturor persoanelor interesate prin
publicarea pe site-ul oficial al FRF, www.frf.ro.
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