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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, precum și să ofere un reper obiectiv de conduită persoanelor aflate în sfera de
aplicare.

2 | PRINCIPIU
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.

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 | CADOURI
1.

Oferirea și primirea de cadouri este o parte acceptabilă a oricărei relații de afaceri. În anumite
situații aceasta poate fi o practică culturală standard a locului.
Valoarea rezonabilă în astfel de situații este cea a unui cadou oferit sau acceptat în mod
uzual între reprezentanții organizațiilor naționale în context de protocol.

2.

Pentru exemplificare, persoanele prevăzute la art. 3 de mai sus vor oferi sau vor accepta un
cadou doar dacă acesta este de o valoare de maximum 200 EURO sau echivalent în lei.

3.

Dacă unei persoane dintre cele prevăzute la art. 3 de mai sus i se oferă un cadou de o valoare
mai mare de 200 EURO, aceasta are obligația de a refuza cadoul și a explica persoanei care
oferă cadoul politica FRF cu privire la cadouri și ospitalitate. În situații excepționale, când
refuzul de a primi cadoul oferit ar reprezenta o jignire adusă celui care oferă cadoul, acesta
poate fi primit și dacă depășește valoarea maximă menționată la alin. 2 de mai sus, dar
primitorul va avea obligația de a informa de îndată Secretarul General sau Președintele FRF
cu privire la situația astfel creată, cadoul respectiv urmând a fi predat în proprietatea FRF.
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5 | OSPITALITATE
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.
Este admis ca, în cursul desfășurării activității, FRF, partenerii FRF sau potențialii parteneri
ai FRF să ofere și/sau să beneficieze de ospitalitate. Ospitalitatea este permisă dacă valoarea
totală a acesteia este rezonabilă. Un cost al serviciilor de ospitalitate de maximum 250 de lei
de persoană pentru un singur eveniment va fi considerat ca fiind o valoare rezonabilă.

6 | BILETE
În strânsă legătură cu activitatea FRF, se pot oferi partenerilor FRF bilete la meciuri, inclusiv
bilete de categorie VIP sau bilete la lojă, care includ servicii de ospitalitate cum ar fi mâncare
sau băuturi.
În același sens partenerii FRF sau membrii afiliați pot oferi invitații sau bilete la meciuri sau
alte evenimente culturale sau sportive organizate de aceștia.
Biletele oferite sau primite conform alin. 1 și 2 ale prezentului articol nu se supun limitărilor
cu privire la valoare prevăzute în cuprinsul prezentului document.

7 | OBLIGAȚIA DE RAPORTARE
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.
FRF nu tolerează nici un fel de represalii îndreptate împotriva oricăror persoane care au
raportat cu bună-credință fapte susceptibile a fi neconforme prezentei politici.

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 privind regimul cadourilor și al ospitalității va fi adusă la cunoștința tuturor
persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul oficial al FRF, www.frf.ro.
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