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CODUL DE ETICA AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE POLE FITNESS ȘI SPORT 

 
 

 
 

INTRODUCERE 
 

Codul etic al Federației române de pole fitness și sport (FRPFS) este elaborat și aprobat de 
către Consiliul director al FRPFS, pe baza prevederilor Statutului FRPFS, și se adresează 
membrilor afiliați, membrilor comitetelor și comisiilor FRPFS, organizatorilor și oficialilor 
participanți la competițiile și manifestările oficiale ale FRPFS, care se desfășoară în țară sau în 
străinătate. 
Toți atleții, antrenorii, arbitrii și alte persoane responsabile care participă la activitatea de Pole 
Fitness și Sport trebuie să respecte principiile de mai jos. 

 
 

I. RESPECT AL DEMNITĂȚII ȘI AUTORITĂȚII 

1. Membrii FRPFS, organizatorii manifestărilor oficiale ale FRPFS și participanții la aceste 
manifestări trebuie să dovedească respect și stimă pentru autoritățile sportive naționale, 
internaționale și guvernamentale, în spiritul regulamentelor și legilor elaborate de acestea; 
2. Respectarea drepturilor și demnităților umane reprezintă o cerință fundamentală a 
activităților sportive în plan național și internațional; 
3. Nici o formă de discriminare nu va fi tolerată între participanții la activitatea de Pole Sport, 
în raport de rasă, sex, apartenență etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă ori statutul 
lor familial; 
4. Orice practică sau acțiune care poate aduce atingere integrității fizice, psihice sau 
intelectuale ale participanților la antrenamente sau competiții este interzisă. Dopajul este 
interzis în orice formă, la toate nivelurile. Prevederile menționate de legea nr.552/2004, ale 
Codului mondial antidoping și ale FRPFS vor fi aplicate; 
5. Orice hărțuire fizică, morală, profesională sau sexuală este interzisă; 
6. FRPFS, comitetele și comisiile sale, organizatorii autorizați de ea trebuie să asigure condiții 
corespunzătoare de existență și desfășurare a activității sportive, precum și asistența medicala 
acolo unde este necesar. O atenție sporită va fi acordată programelor de pregătire și de 
concurs pentru copii, pentru care va trebui asigurată o protecție adecvată sănătății acestora; 
7. FRPFS, organizatorii activităților sportive și participanții la acestea vor promova măsurile 
prevăzute de ordonanța de guvern nr.11/2006 cu privire la combaterea violenței fizice și 
verbale în cadrul desfășurării activității de pregătire, competiționale sau alte manifestări 
publice; 
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II. INTEGRITATEA MORALA  

1. Membrii FRPFS sau reprezentanții acestora, direct sau indirect, nu pot accepta, solicita sau 
propune nici o remunerare, comision, avantaj material sau favoare în relația cu organizatorii 
competițiilor oficiale sau în relația cu partenerii; 
2. Arbitrii și oficialii, precum și membrii FRPFS pot accepta în semn de considerație și prietenie 
cadouri simbolice. Altfel, aceste cadouri vor fi remise organizației de care aparțin sau FRPFS; 
3. Membrii FRPFS, oficialii, arbitrii sau alți participanți la activitățile oficiale interne (competiții, 
congrese, cursuri) nu trebuie să exercite nici o presiune pentru influențarea votului sau pentru 
luarea unei decizii ale FRPFS și trebuie să evite orice cooperare care să influențeze 
obiectivitatea arbitrilor; 
4. Membrii FRPFS sau reprezentanții acestora în misiune atât pe plan intern cât și 
internațional, trebuie să aibă un comportament corect, să observe și să declare orice conflict 
de interese între organizatori și organizația de care aparțin, să informeze imediat președintele 
FRPFS sau al respectivelor organizații, după caz; 
5. Reprezentanții FRPFS, membrii delegațiilor oficiale în misiune trebuie să procedeze cu tact 
și cu atenție, să se abțină a face declarații necontrolate, să fie demni și cu spirit de fair-play și 
să nu ia decizii care pot atrage sancțiuni sau pot aduce atingere reputației FRPFS; 
6. Membrii FRPFS nu trebuie să aibă relații oficializate cu persoane sau instituții a căror 
activitate este incompatibilă cu principiile și regulile de activitate ale federației sau contravine 
prezentului Cod de etică și Statutului FRPFS; 

 
 

III. FOLOSIREA RESURSELOR FINANCIARE 

1. Toate resursele financiare ale FRPFS nu pot fi utilizate decât în conformitate cu normele 
aprobate de autoritățile competente. Toate încasările și cheltuielile efectuate de către oficialii 
FRPFS și colaboratorii lor trebuie să figureze în contabilitate, conform regulilor uzuale și în 
mod transparent; 
2. Contribuțiile primite de la sponsori, parteneri și alte organisme pentru susținerea 
activităților sportive, trebuie să fie utilizate cu respectarea regulilor FRPFS și prezentului Cod 
de etică. Sponsorii sau partenerii nu trebuie să se interfereze în organizarea și desfășurarea 
activităților oficiale, care sunt de competența și responsabilitatea exclusivă a FRPFS; 
3. Organizarea activităților oficiale ale FRPFS și ale membrilor afiliați trebuie să respecte cu 
strictețe prevederile statutare, regulamentele FRPFS, normele Ministerului tineretului și 
sportului și să evite amestecul unor organizații neautorizate și neagreate de către FRPFS. 
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IV. RELATIILE DE COLABORARE 

1. FRPFS are relații armonioase de colaborare cu POSA și federațiile naționale din întreaga 
lume, conform principiilor de universalitate, neutralitate politică, nediscriminare și respect 
reciproc (capitolul II din Statutul FRPFS). FRPFS respectă Statutul și regulamentele POSA; 
2. Relațiile cu Ministerul tineretului și sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român se 
desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Sportului nr. 69/2000 și ale Statutului FRPFS; 
3. Membrii afiliați și reprezentanții acestora nu pot reprezenta FRPFS în relațiile dintre ele pe 
plan intern și nici pe plan internațional, decât cu mandat aprobat de către FRPFS, în situații 
speciale; 
4. Membrii afiliați FRPFS și reprezentanții acestora au datoria să respecte Statutul FRPFS, 
regulamentele și hotărârile FRPFS precum și principiile de loialitate, coeziune, moralitate și 
spirit sportiv, să conserve și să respecte imaginea și prestigiul FRPFS și ale organelor și 
oficialităților acesteia. 
 

 
V. SANCTIUNI PRIVIND NERESPECTAREA CODULUI ETIC 

• Avertisment scris; 
• Suspendarea din activitate pe o perioadă determinată; 
• Retragerea sau anularea unor distincții sau drepturi acordate de federație; 
• Retrogradarea ca antrenor sau arbitru pe o perioadă determinată; 
• Retragerea calității de arbitru; 
• Desfacerea contractului de muncă; 
• Suspendarea pe viață din activitatea sportivă și/sau excluderea din federație; 
• Deferirea către organele de justiție pentru infracțiuni grave. 
 
 

DISPOZIȚII FINALE 
 

1. Toți membrii FRPFS trebuie să contribuie la respectarea și aplicarea Codului de etică al 
FRPFS și au datoria să informeze Consiliul director al FRPFS în legătură cu orice nerespectare 
a Codului de etică și regulamentelor FRPFS; 
2. În fiecare an Consiliul director al FRPFS va analiza modul de aplicare a prezentului Cod de 
etică, va aplica sancțiuni în funcție de gravitatea faptelor și va aduce modificările care se 
impun; 
 
Prezentul Cod de etică a fost aprobat de către Consiliul director al FRPFS la data de 21 
Septembrie 2017. 

 
 
 
Președinte,       Vicepreședinte, 
Ana M Looser      Dana F Bertolon 
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