INTRODUCERE
Adoptată în anul 1992 şi revizuită în anul 2001 – CARTA
EUROPEANĂ a SPORTULUI şi CODUL ETIC SPORTIV constituie
concepţia Consiliului Europei în materie de sport.
Conform Cartei şi Codului Etic , guvernul României este angajat să
ofere posibilitatea practicării sportului pentru cetăţenii ţării noastre în
condiţii bine definite în colaborare cu organizaţiile sportive
corespunzătoare.
Codul Etic al Federaţiei Române de Orientare (FRO) este elaborat în
concordanţă cu reglementările R(92) 13 şi R(92) 14 din Carta
Europeană a Sportului şi cu recomandările Comitetului miniştrilor
statelor U.E. privitoare la Codul Etic Sportiv.
Codul Etic Sportiv al Federaţiei Române de Orientare reprezintă un
cadru de formulare a unor reguli consensuale – un ansamblu de
drepturi şi îndatoriri - între membrii practicanţi ai disciplinei orientare
pentru eficientizarea potenţialului profesional, uman şi sportiv în
vederea realizării performanţei de fapt.
Codul Etic al Federaţiei Române de Orientare a fost elaborat şi
aprobat de către Consiliul Director, pe baza prevederilor Statutului în
vigoare – art. 75 şi art.76 referitoare la lupta împotriva violenţei în
sport, a dopajului sportiv, cât şi la promovarea toleranţei şi a fairplay-ului, a prevederilor Regulamentului Disciplinar şi se adresează
membrilor afiliaţi, membrilor colegiilor şi comisiilor federaţiei,
organizatorilor şi oficialilor participanţi la competiţiile şi manifestările
oficiale ale federaţiei, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate.
Toţi sportivii, antrenorii, arbitrii şi alte persoane responsabile care
participă la activitatea sportivă din cadrul disciplinei orientare trebuie
să respecte principiile de mai jos.
A. RESPECT AL DEMNITĂŢII ŞI AUTORITĂŢII
1. Membrii Federaţiei Române de Orientare, organizatorii
manifestărilor oficiale ale FRO şi participanţii la aceste manifestări
trebuie să dovedească respect şi stimă pentru autorităţile naţionale

şi internaţionale, pentru reprezentanţii acestora, în spiritul
regulamentelor şi legilor elaborate de acestea;
2. Respectul „drepturilor omului" şi al demnităţii umane este o cerinţă
fundamentală a activităţii în sporturile orientării în plan naţional şi
internaţional;
3. Nicio formă de discriminare nu va fi tolerată între participanţii la
activitatea sportivă în raport de rasă, sex, aparenţă etnică, opinie
filozofică, politică sau religioasă ori statutul lor familial;
4. Orice practică ce poate aduce atingere integrităţii fizice, psihice
sau intelectuale participanţilor la antrenamente sau competiţii este
interzisă. Dopajul este interzis în orice formă, la toate nivelurile,
prevederile menţionate de legea nr. 552/2004, ale Codului Mondial
Antidoping şi ale Federaţiei Române de Orientare vor fi aplicate;
5. Orice hărţuire fizică, morală, profesională sau sexuală este
interzisă;
6. Federaţia Română de Orientare, colegiile şi comisiile sale trebuie
să asigure condiţii corespunzătoare de existenţă şi desfăşurare a
activităţii, precum şi asistenţa medicală, unde este necesar. O
atenţie sporită va fi acordată programelor de pregătire şi de concurs
pentru copii, care vor trebui să asigure o protecţie adecvată sănătăţii
acestora;
7. Federaţia Română de orientare va promova măsurile prevăzute
de Ordonanţa de Guvern nr. 11/2006 cu privire la combaterea
violenţei fizice şi verbale în cadrul desfăşurării activităţii de pregătire,
competiţionale sau alte manifestări publice;
B. INTEGRITATEA MORALĂ
1. Membrii Federaţiei Române de Orientare sau reprezentanţii
acestora, direct sau indirect, nu pot accepta, solicita sau propune
nicio remunerare, comision, avantaj material sau favoare în relaţia
cu organizatorii competiţiilor oficiale sau în relaţia cu partenerii;
2. Membrii Federaţiei Române de Orientare, oficialii, arbitrii sau alţi
participanţi la activităţile oficiale nu trebuie să exercite nicio presiune
pentru influenţarea votului sau pentru luarea unei decizii a FRO şi

trebuie să evite orice cooperare care să influenţeze obiectivitatea
arbitrilor;
3. Membrii Federaţiei Române de Orientare sau reprezentanţii
acesteia aflaţi în deplasări atât pe plan intern sau internaţional
trebuie să aibă un comportament corect, să observe şi să declare
orice conflict de interese între organizatori şi organizaţia de care
aparţin, să informeze imediat preşedintele FRO sau al respectivelor
organizaţii, după caz;
4. reprezentanţii FRO, membrii delegaţiilor oficiale, trebuie să
procedeze cu tact şi cu atenţie, să se abţină a face declaraţii
necontrolate, să fie demni şi cu spirit de fair-play şi să nu ia decizii
care pot atrage sancţiuni sau pot aduce atingere reputaţiei federaţiei;
C. FOLOSIREA RESURSELOR FINANCIARE
1. Toate resursele financiare ale FRO nu pot fi utilizate decât în
conformitate cu normele aprobate de autorităţile competente. Toate
încasările şi cheltuielile efectuate de către oficialii federaţiei şi
colaboratorii lor trebuie să figureze în contabilitate, conform regulilor
uzuale şi în mod transparent;
2. Contribuţiile primite de la sponsori, parteneri şi alte organisme
pentru susţinerea activităţii sportive, trebuie să fie utilizate cu
respectarea regulilor FRO şi a prezentului Cod. Sponsorii sau
partenerii nu trebuie să se interfereze în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor oficiale, care sunt de competenţa şi responsabilitatea
exclusivă a FRO;
3. Organizarea activităţilor oficiale ale FRO şi ale membrilor afiliaţi
trebuie să respecte cu stricteţe prevederile statutare, regulamentele
FRO, normele Agenţiei Naţionale pentru Sport şi să evite amestecul
unor organizaţii neautorizate şi neagreate de către FRO;
D. RELAŢIILE DE COLABORARE
1. Federaţia Română de Orientare are relaţii armonioase cu
Federaţia Internaţională de Orientare (IOF) şi federaţiile naţionale
din întreaga lume, conform principiilor de universalitate, neutralitate

politică, nediscriminare şi respect reciproc; Federaţia Română de
Orientare respectă Statutul şi regulamentele IOF;
2. Relaţiile cu Agenţia Naţională pentru Sport şi Comitetul Olimpic şi
Sportiv Român se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii
Sportului nr. 69/2000 şi ale Statutului Federaţiei Române de
Orientare;
3. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora nu pot reprezenta
federaţia pe plan intern şi nici pe plan internaţional, decât cu mandat
aprobat de către FRO, în situaţii speciale;
E. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora au datoria să respecte
Statutul FRO, regulamentele, hotărârile federaţiei, precum şi
principiile de loialitate, coeziune, moralitate şi spirit sportiv, să
conserve şi să respecte imaginea şi prestigiul federaţiei şi ale
organelor şi oficialităţilor acesteia;
F. ABATERI DE LA CODUL ETIC
1. Se consideră abatere şi se sancţionează următoarele:
a) frauda sub orice formă;
b) corupţia sau favorizarea ei;
c) furnizarea de informaţii false la federaţie, utilizarea nepermisă a
documentelor federaţiei, falsificarea sau distrugerea acestui tip de
documente;
d) orice formă de agresare şi/sau violenţă fizică sau verbală,
individuală sau de grup;
e) favoritismul şi discriminarea – sub orice formă, pretinderea sau
obţinerea de avantaje necuvenite;
f) practicarea unor atitudini comportamentale indecente, insultătoare
sau obscene, folosirea unui limbaj vulgar , insultător, folosirea unei
ţinute vestimentare indecente;
g) denigrarea publică a personalului care reprezintă federaţia ,
folosirea numelui federaţiei, a resurselor umane, materiale şi
financiare în scopuri politice partizane;

h) participarea la pregătire sau competiţii, îndeplinirea atribuţiilor sub
influenţa băuturilor alcoolice; pentru sportivi este interzis consumul
de băuturi alcoolice, exceptând cazurile de protocol – în limite
rezonabile;
G. SANCŢIUNI PRIVIND NERESPECTAREA CODULUI ETIC
- avertisment scris;
- penalitate;
- retragerea sau anularea unor distincţii sau drepturi acordate de
federaţie;
- suspendarea temporară din activitatea internă şi/sau internaţională;
- retrogradarea ca antrenor sau arbitru pe o perioadă determinată;
- retragerea calităţii de arbitru;
- desfacerea contractului de muncă;
- suspendarea pe viaţă şi /sau excluderea din federaţie;
- dacă faptele comise atrag şi altă formă de răspundere, Consiliul
Director al FRO va sesiza organele competente;
DISPOZIŢII FINALE
1. Toţi membrii FRO trebuie să contribuie la respectarea şi aplicarea
Codului Etic şi au datoria să informeze Consiliul Director despre
orice nerespectare a codului şi regulamentelor FRO;
2. Consiliul Director al FRO va analiza modul de aplicare a
prezentului Cod, iar competenţa soluţionării abaterilor de la el se va
face în conformitate cu art. 64 din Statutul FRO, va aplica sancţiuni
în funcţie de gravitatea faptelor şi va aduce modificări ce se impun
codului;
3. Prezentul Cod Etic a fost aprobat de către Consiliul Director al
Federaţiei Române de Orientare la data de 01.03.2008

