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CODUL DE DISCIPLINĂ AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE POLE FITNESS ȘI SPORT 

 
 

 
 

OBIECTIVE 
 

Reglementările disciplinare ale Federației Române de Pole Fitness și Sport (FRPFS) din 
prezentul Cod de disciplină au ca obiectiv asigurarea aplicării prevederilor conținute în 
Statutul Federației Române de Pole Fitness și Sport.  Structurile afiliate, membrii acestora, 
atleții, antrenorii, arbitrii, personalul medical, oficialii și membrii organelor federației sunt 
supuși prevederilor prezentului Cod.  
  

I. INSTANTELELE DISCIPLINARE ALE FRPFS 
 

Instanțele disciplinare ale Federației Române de Pole Fitness și Sport sunt: - Comisia de 
Disciplină; - Comisia de Apel.  
În probleme disciplinare pot interveni, în conformitate cu prevederile statutare, Adunarea 
generală a FRPFS (art. 16 din Statutul FRPFS) și Consiliul director al FRPFS (art. 21 din Statutul 
FRPFS). Dispozițiile prezentului Cod de disciplină se aplică prin analogie cu cele prevăzute în 
Statutul FRPFS pentru Adunarea generală a FRPFS și Consiliul director al FRPFS.   
  

II.  INCALCARI ALE PREZENTULUI COD DE DISCIPLINA 
 

1. Toate încălcările prevederilor Statutului, regulamentelor și deciziilor FRPFS, precum și cele 
referitoare la Codul de etică săvârșite de către structurile afiliate, membrii acestora, atleții, 
antrenorii, arbitrii, personalul medical, oficialii și membrii organelor federației sunt pasibile de 
sancțiuni, conform Statutului FRPFS precum și Codului de Disciplină al FRPFS; 
2. Sunt considerate încălcări ale prezentului Cod: 

a) Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi ale statului, ale regulamentelor 
elaborate de către federație, a deciziilor și directivelor scrise și comunicate de 
federație; 
b) Încălcarea reglementărilor prevăzute de lupta antidoping; 
c) Acte de corupție și tentative de corupție constatate sau dezvăluite de cei implicați; 
d) Discreditarea prin comportament, cuvinte sau alte acte a imaginii federației sau a 
altor structuri afiliate; 
e) Comportament antisportiv (acțiuni care afectează sau prin care se împiedică 
evoluția în condiții normale a celorlalți sportivi); 
f) Acte prin care se influențează în mod incorect desfășurarea competițiilor sau 
denaturarea arbitrajului și a rezultatelor; 
g) Agresarea fizică/verbală a unor sportivi, antrenori, arbitri, oficiali sau reprezentanți 
ai federației; 
h) Folosirea numelui federației și a mijloacelor acestora într-o manieră incorectă; 
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i) Insulte sau comportament care aduce atingere autorității sau personalităților 
oficialilor federației, în cadrul competițiilor sau în alte împrejurări; 
j) Manifestări de manieră să lezeze persoane sau un grup de persoane pe criterii de 
rasă, sex, religie, handicap sau naționalitate.  

  
III.  RESPONSABILITATI IMPUSE DE CODUL DE DISCIPLINA FRPFS 

 
1. Structurile afiliate au de asemenea responsabilități privind comportamentul membrilor lor, 
respectiv atleți, antrenori, oficiali și alte persoane care îi reprezintă sau participă la competiții 
organizate în țară sau în străinătate; 
2. Structurile afiliate sau persoanele care răspund de organizarea competițiilor sunt 
responsabile de securitatea și ordinea în incinta sălii în care se desfășoară competiția, pe toată 
durata acesteia, în conformitate cu legislația în vigoare; 
3. Oficialii, membrii federației și ai organelor FRPFS trebuie să informeze în scris Comisia de 
Disciplină a FRPFS, prin intermediul Secretarului General al FRPFS, despre încălcări ale Codului 
de Disciplină al FRPFS, ale Statutului și regulamentelor FRPFS.   
  

IV. REGULAMENTUL DE FUNCTIONARE AL COMISIEI DE DISCIPLINA AL FRPFS 
 

1. Comisia de disciplină a FRPFS este numită, conform statutului FRPFS, de către consiliul 
director al FRPFS și este formată din 2 persoane, care fac sau nu parte din organele FRPFS. 
Persoanele respective trebuie să aibă experiență în domeniul sportiv și o conduită morală 
reproșabilă. Pentru fiecare caz în parte Vicepreședintele FRPFS, cu consultarea Președintelui 
FRPFS, desemnează 2 persoane, dintre care 1 președinte și 1 vice presedinte sau membru; 
2. Comisia de disciplină a FRPFS se convoacă de către Vicepreședintele FRPFS cu aprobarea 
Președintelui FRPFS. Stabilirea datei și a locului ședinței Comisiei de disciplină a FRPFS se face 
în cel mult 20 de zile de la data primirii unei sesizări; 
3. Comisia de disciplină a FRPFS analizează cazurile privind nerespectarea Statutului și a 
regulamentelor FRPFS, ale Codului de disciplină sau ale Codului etic al FRPFS, asupra cărora a 
fost sesizată; 
4. Comisia de disciplină a FRPFS, pe baza Codului de disciplină FRPFS și a prevederilor 
Statutului FRPFS, în funcție de analiza făcută asupra cazurilor prezentate, va stabili măsurile 
ce se impun; 
5. Sancțiunile stabilite de către Comisia de dsciplină a FRPFS se vor comunica în scris atât 
persoanei în cauză, cât și structurii afiliate de care acesta aparține. Comunicarea va fi făcută 
de către Secretarul al FRPFS în termen de 30 zile calendaristice de la pronunțarea hotărârii; 
6. Cei sancționați pot face apel la Comisia de apel a FRPFS în termen de 30 zile calendaristice 
de la data comunicării făcute de Secretarul general al FRPFS. Apelul va fi transmis Secretarului 
general al FRPFS, împreună cu motivația corespunzătoare. Odată cu apelul, apelantul va 
depune în contul FRPFS și suma de 500 de lei, sumă care îi va fi returnată în caz de rezolvare 
favorabilă pentru apelant; 
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7. Comisia de apel a FRPFS, în conformitate cu Statutul FRPFS, judecă apelurile introduse de 
membrii FRPFS împotriva hotărârilor pronunțate împotriva lor de către Comisia de disciplină 
a FRPFS. Apelurile trebuie rezolvate și comunicate celor în cauză în termen de 30 de zile 
calendaristice de la data primirii acestora; 
8. Deciziile pronunțate de către Comisia de apel a FRPFS pot fi atacate la Comisia națională de 
disciplină, în conformitate cu prevederile legii 551/2004, în termen de 21 de zile; 
9. În desfășurarea activității sale, Comisia de disciplină a FRPFS, înafara cadrului reprezentat 
de Statutul FRPFS, regulamentele sale și Codul de disciplină al FRPFS, poate consulta martori 
sau alte mijloace probatorii pentru clarificarea faptelor pe care trebuie să le analizeze și asupra 
cărora este desemnată să decidă. Prezentarea fizică a părților în fața Comisiei de disciplină a 
FRPFS este obligatorie. Iar prin excepție pentru cazuri bine motivate, se pot accepta doar 
declarații scrise din partea respectivelor părți; 
10. Comisia de disciplină a FRPFS și Comisia de apel a FRPFS vor întocmi un process verbal care 
va conține principalele puncte dezbătute. Procesul verbal va conține semnăturile membrilor 
comisiilor decidente; 
11. Cheltuielile privind Comisia de disciplină a FRPFS cad în sarcina FRPFS, iar cele privind 
Comisia de apel cad în sarcina persoanei apelante. În caz de respingere a apelului, cuantumul 
cheltuielilor se stabilește de către Comisia de apel pentru fiecare parte; 
12. Structurile afiliate sunt responsabile pentru respectarea și ducerea la îndeplinire a 
sancțiunilor stabilite de către Comisia de disciplină a FRPFS sau de către Comisia de apel a 
FRPFS; 
 
Prezentul Cod de disciplină al FRPFS a fost aprobat de către Adunarea generală a FRPFS în data 
de 21 Septembrie 2017.    

 
 
 
 
Președinte,       Vicepreședinte, 
Ana M Looser      Dana F Bertolon 
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