
DECLARAȚIA FRF
DE ASUMARE

A PRINCIPIILOR DE
BUNĂ GUVERNANȚĂ

La finalul anului 2018, UEFA a adoptat un set de zece principii de bună 
guvernanță care să impulsioneze evoluția calității administrării fotbalului 
european. FRF a susținut abordarea forului continental, participând 
inclusiv la procesul de elaborare a celor zece principii. Federația Română 
de Fotbal își dorește să adopte și la nivel național sinteza adaptată a 
acestor prevederi care vin în completarea normelor deja statuate de 
Adunarea Generală a FRF în 2017.

1. STRATEGIE CLARĂ

Reprezintă un principiu de bună gu-
vernanță ca, în zilele noastre, membrii 
afiliați nu doar să deruleze activitățile 
de zi cu zi, ci și să pună la punct inclu-
siv un document strategic cu obiective 
măsurabile clar definite, care să fie co-
municat public, de preferință pe site-ul 
web oficial. 

2. STATUTUL

Membrii afiliați sunt încurajați să își 
revizuiască și să își modernizeze sta-
tutele. Este de dorit să se stabilească 
un număr fix de mandate posibile atât 
pentru Președinte cât și pentru Membrii 
Comitetului Executiv. Ar fi recomandat 
să se stabilească mandate fixe, limite 
de vârstă, atât pentru Președinte, cât și 
pentru membrii Comitetului Executiv.  
Statutul trebuie să prevadă o separare 
clară a puterilor, o definiție a drepturi-
lor și obligațiilor membrilor, o indicare 
clară a responsabilităților și a corpu-
rilor de decizie, precum și dispoziții 
referitoare la conduita etică. De aseme-
nea, statutul ar trebui să garanteze un 
proces democratic cu alegeri libere 
prin consultarea părților interesate, 
cu adunări generale regulate, definiții 
de roluri și atribuții ale Președintelui, 
Comitetului Executiv și corpului admi-
nistrativ. 

3. IMPLICAREA PĂRȚILOR 
INTERESATE

Părțile interesate (cluburi, ligi, jucători, 
antrenori, arbitri, suporteri), dar și alte 
grupuri legitime de interese, cum ar 
fi autoritățile publice, mass-media și 
ONG-urile relevante, sunt parteneri im-
portanți pentru dezvoltarea generală a 
fotbalului la nivel național. Prin urmare, 
se recomandă recunoașterea și con-
sultarea lor în mod regulat. 
Membrii afiliați au libertatea de a de-
cide cu privire la gradul exact de impli-
care al părților interesate, fie că este 
vorba despre Comitetul Executiv, des-
pre comisia permanentă sau despre 
grupurile de lucru cu părțile implicate, 
colaborarea trebuie să fie una apropi-
ată cu membrii afliați, în vederea spri-
jinirii obiectivelor convenite reciproc. 
De asemenea, ar putea fi evaluată 
relația dintre fotbalul profesionist și 
fotbalul de bază, urmărindu-se acordul 
contractual în cadrul căruia să se nego-
cieze activitățile reciproce.  

4. PROMOVAREA VALORILOR 
ETICE, INTEGRITATE ȘI BUNĂ 
GUVERNANȚĂ

Valorile etice și buna guvernanță ar tre-
bui încorporate ca fiind obiective statu-
tare. Este nevoie să existe o consolidare 
a principiilor etice, a principiilor de in-



tegritate și a responsabilității fiduciare. 
Trebuie să existe proceduri stricte de 
control intern pentru combaterea unor 
fenomene precum corupția sau abuzul 
în serviciu. 

5. PROFESIONALISMUL 
COMPONENȚEI COMISIILOR

Membrii afiliați ar trebui să se asi gu-
re că statutul și regulamentele lor 
con țin definiții clare privind activita-
tea, responsabilitățile și componența 
comisiilor permanente, inclusiv nor-
mele de numire și de calificare a mem-
brilor. Numărul comisiilor și frecvența 
ședințelor ar trebui să corespundă ne-
voilor reale ale fiecărui membru afiliat. 

6. ADMINISTRAȚIE 

Administrația fiecărui membru afiliat 
reprezintă corpul de specialiști. Pentru 
a garanta calitatea muncii se recoman-
dă ca administrația să fie protejată de 
influențe politice în ceea ce privește 
aspectele operaționale și deciziile de zi 
cu zi. De asemenea este recomandat să 
existe un proces de angajare deschis, 
clar și transparent, pentru a facilita 
cooptarea celor mai competenți can-
didați să lucreze în administrație și să 
protejeze astfel interesele federației.
  

7. RESPONSABILITATE

Pentru documente de importanță ma-
joră este recomandată implementarea 
unui sistem cu dublă semnătură pentru 
a înlătura riscul ca anumite contracte 
importante să fie semnate de o singură 
persoană. 
Din moment ce membrii afiliați sunt su-
puși riscului unor pierderi financiare în 
contextul afacerilor comerciale pe care 
le desfășoară, se recomandă încheierea 
de polițe de asigurare adecvate. Acest 
aspect se aliniază cu necesitatea unui 
program de management al riscului. 
Pentru achiziții peste o anumită limită 
financiară, ar fi de dorit ca membrii afili-
ați să ia în consi derare unele proceduri 

pentru achiziții astfel încât să-și prote-
jeze interesele financiare. De aseme-
nea, ar trebui să existe o definire clară 
a buge telor și a responsabi lităților exe-
cuției acestora. 

8. TRANSPARENȚĂ ÎN ASPECTELE 
FINANCIARE 

Transparența este unul dintre cele mai 
importante principii de bună guver-
nanță, în special în ceea ce privește as-
pectele financiare. Membrii afiliați care 
sunt transparenți vor avea o imagine 
mai bună și se vor proteja mai bine îm-
potriva potențialelor acuzații de ges-
tionare defectuoasă sau de influențe 
nepotrivite. De asemenea se recoman-
dă existența unei structuri financiare 
interne și externe (audit independent).

 
9. RESPECTAREA PREVEDERILOR 

Este necesar să existe o politică de 
conformitate și o cultură de respectare 
a prevederilor statutare și legale. O im-
portanță deosebită o au combaterea 
meciurilor trucate, doping-ul, lupta 
împotrva rasismului și a discriminării, 
protecția datelor. 

10. PROGRAMELE DE VOLUNTARIAT 

Încurajarea membrilor afiliați să dez-
volte programe de voluntariat în ve-
derea creștereii numărului de parti-
cipanți în fenomenul fotbalistic. Acest 
lucru va duce nu doar la o imagine mai 
bună a membrilor afiliați, dar va stabili 
și o fundație mai puternică pentru dez-
voltarea viitoare a fotbalului. 


