
 
 

 

CODUL DE ETICA  

al 

Federatiei Romane de Motociclism 

 
Aprobat in Adunarea Generala din 15.03.2008  

 

 

1. Persoane si organizatii aflate sub jurisdictia acestui Cod 

 

Acest Cod se aplica tuturor functionarilor FRM, oficialilor, Membrilor Afiliati si 

membrilor lor, membrilor comisiilor FRM, comitetelor de organizare ale actiunilor 

FRM, oficialilor si voluntarilor acestora, oficialilor si voluntarilor la actiunile 

Membrilor Afiliati,  pilotilor, antrenorilor, doctorilor, sefilor delegatiilor, oficialilor 

delegatiilor, altor persoane, care vor sa devina participanti in perspectiva la 

activitatile FRM, precum si asupra persoanelor fara statut sau titlu, care se implica 

in orice activitate legata de FRM. 

 

2. Aplicarea Codului 
 

Se intentioneaza ca acest Cod sa se aplice cu largime atunci cind este implicat un 

interes al FRM. Codul FRM nu-si impune competenta asupra problemelor interne ale 

Membrilor Afiliati, care nu implica vreun interes al FRM. Bineinteles Membrii 

Afiliati sunt liberi sa adopte acest Cod, pentru aplicarea lui in activitatea lor interna.  

 

3. FRM : Autoritatea, Activitatea, Scopul si Valorile sale 
 

a) FRM este leaderul in sportul motociclist din Romania, recunoscuta de catre 

STAT, ANS si COSR .  

          FRM are o istorie lunga a performantelor de inalt nivel, prin organizarea  in   

          colaborare cu Membrii Afiliati, a Campionatelor Mondiale, Europene,  

          competitiilor interne si internationale, precum si prin promovarea celor mai  

          buni sportivi, in arena internationala. 

 
     b) STAT-utul FRM stabileste scopurile si atributiile in urmatorul context : 

      -  reglementarea, controlul si promovarea motociclismului sportiv si turistic- 

         sportiv, precum si dezvoltarea organizata pe baza prieteniei si a intelegerii   



         reciproce intre sportivi; 

     -   actioneaza pentru a largi interesul pentru motociclism, prin cresterea  

         popularitatii lui, imbunatatirea calitatii acestuia si cresterea numarului de  

         participanti;  

     -   urmareste ca interesele Membrilor Afiliati sa fie respectate; 

 

c) Valorile fundamentale ale FRM, sunt statuate in Regulamente,  Coduri si 

STATUT.  

     Aceste prevederi, numeroase si detaliate, au fost dezvoltate inca de la fondarea    

     Federatiei Internationale de Motociclism (FIM), in  anul 1904, pentru a    

     conduce organizarea competitiilor de motociclism, pe diferite circuite ale  

     Membrilor Afiliati, in mod cinstit si impartial si au fost preluate in toate  

     documentele FRM, inca de la fondarea acesteia, in anul 1927.  

 

d) Acest Cod este adoptat in scopul de a (1) declara ca standarde inalte de etica 

trebuie sa guverneze, in lumina scopurilor si a misiunii FRM, (2) asigurand 

respectarea de catre toti cei implicati, a politicilor si valorilor fundamentale 

ale FRM, (3) insufland incredere publica in corectitudine, cinste si integritate 

ale FRM si ale tuturor celor care lucreaza sub auspiciile FRM si (4) servind ca 

exemplu pentru toti Membrii Afiliati, pentru alte Federatii Sportive Nationale, 

alte organizatii si pentru toti cetatenii Romaniei. 

 

4. Obligatia  etica  fata de FRM si motociclism 

 
Se presupune ca toti cei care se implica in activitatile FRM, sub orice forma, 

trebuie sa accepte ca acest Cod este o obligatie care trebuie respectata si 

onorata. 

Prin semnarea cererii de afiliere, sau prin semnarea licentei de sportiv sau a 

licentei de oficial, prin alegere, numire, investire, angajare, prin ridicarea 

carnetului de antrenor sau instructor sportiv de motociclism, prin angrenarea 

in activitatile FRM sau ale Membrilor Afiliati FRM, fiecare persoana fizica 

sau/si juridica, se obliga neconditionat la : 

 

a) Recunoasterea STATUTULului, Regulamentelor si Codurilor FRM, precum si 

a  Regulamentelor aplicate ramurii de sport pe care o serveste. Da o atentie 

deosebita prevederilor referitoare la cinste si impartialitate in sport. Accepta  

          cerintele FRM si da exemplu, prin conduita si prin modul de exprimare,  

          atit in scris cit si verbal, de cele mai inalte standarde de onestitate, respect,  

          adevar, cinste, comportament etic si atitudine sportiva.   

 
     b) Acordul  sa sustina si sa practice „fair play”-ul, cum este definit mai jos : 

 

- ”FAIR PLAY”-ul este definit ca fiind mult mai mult decit o simpla actiune in  

         cadrul regulilor. Acesta include conceptele de prietenie, respect fata de ceilalti   

         si actiune intotdeauna in cadrul adevaratului spirit sportiv. 



 

      - ”FAIR PLAY”-ul este definit ca o modalitate de a gandi, nu numai o modalitate   

         de comportare. Acesta include solutii pentru inlaturarea practicilor ilegale in  

         sport, doping-ului, violentei (atat verbale cat si fizice), exploatarea, 

 inegalitatea in sport, comercializarea excesiva si coruptia. 

 
- ”FAIR PLAY”-ul este un concept pozitiv. Sportul este o activitate culturala,  

      care practicata in mod cinstit, imbogateste societatea  si prietenia dintre   

      natiuni. Sportul este recunoscut ca o activitate individuala, practicata in  

      spiritul cinstei, ce ofera ocazia auto-cunoasterii, auto-exprimarii si a  

      implinirii; Sportul este o realizare personala, ce acumuleaza abilitati;  

      Sportul este o interactiune sociala, aduce  bucurie, sanatate si stare de  bine. 

 

c) Accepta ideea ca, participarea sa in activitatile FRM, este o onoare si un 

privilegiu, care atrage dupa sine responsabilitati importante. Nu va folosi sau 

poseda medicamente ilegale,  nu va participa direct sau indirect si nu va  ajuta 

la folosirea medicamentelor ilegale (interzise), sau la violarea regulilor 

referitoare la folosirea acestora, nu va cauza prejudicii persoanelor sau 

proprietatii, si nu  se va angaja in activitati ilegale, recunoscand ca toate 

aceste activitati atrag dupa sine scaderea reputatiei motociclismului si FRM. 

 

    d)  Cunoscand ca motociclismul include printre competitori si tineri , baieti si  

          fete, dornici de a atinge un nivel inalt al realizarii si recunoasterii sportive.  

          Cunoscand faptul ca exista oportunitati pentru exploatarea sexuala si    

          comerciala a acestora. Intelegand ca tinerii motociclisti pot fi sportivi care se  

          bucura de succes, dar in acelasi timp, sunt imaturi si vulnerabili in fata  

          inselatoriilor si promisiunilor de a obtine faima mai mare. Accepta sa  

          mentina cel mai inalt nivel de comportare personala si de respect fata de toti  

          sportivii, oficialii, voluntarii si angajatii, inclusiv fata de cei tineri si  

          vulnerabili si este de acord sa-i protejeze de exploatarea de orice fel. 

 

     e) Apara idealurile sportive in cadrul evenimentelor  nationale si  

          internationale de motociclism. Recunoscand faptul ca in cadrul familiei  

          motociclismului, sunt stabilite relatii puternice de prietenie cu oficiali si  

          sportivi din alte tari. Intelegand ca in interes national sa militeze pentru  

          realizarea intereselor generale ale FRM si ale Romaniei. Intelegand ca pot fi   

          oficiali in functii UEM sau FIM, care ar putea  sa negocieze favoruri, in  

          interes individual, angajandu-se astfel intr-o conduita lipsita de etica, va evita  

          implicarea sa  in astfel de relatii, care nu sunt conforme cu integritatea  

          personala si obligatiile fata de FRM. 

 

    f)  Pentru asigurarea independentei, integritatii si onestitatii fata de FRM, este de  

          acord sa evite orice atitudini partizane, (1) dezvaluind cu promptitudine 

          interesele personale, in orice actiune care ar putea in mod rezonabil fi  

          considerata conflict de interese; (2) manifestand independenta absoluta, care  



          va exclude orice forma de favoritism, fata de oricare Membru Afiliat, antrenor,  

          sportiv, functionar FRM sau tara;  (3) respectand cu strictete confidentialitatea  

          asupra informatiilor FRM nepublicate, sau a caror dezvaluire este interzisa de  

          Lege, STATUT, sau Regulamentele FRM.  

 
    g)  Evitarea  votarii sau influentarii direct sau indirect, a oricarei decizii , care  

          poate fi considerata un posibil conflict de interese.  

 

     h) Evitarea ca  proprietatile, fondurile, serviciile si influenta FRM sa fie insusite  

          sau folosite pentru castigul personal;  garantarea ca activitatile sportive ale  

         FRM vor fi conduse in concordanta cu toate Legile si Regulamentele aplicabile. 

 

i) Sa nu primeasca sume cash, asigurarea transportului, cazarii la hotel,  

    modalitati de distractie si alte beneficii si favoruri, cu exceptia celor normale,     

    in conformitate cu obiceiurile locale si a suvenirurilor cu valoare nominala,  

    schimbate in mod normal in domeniul sportului si a activitatilor comerciale,  

    desfasurate in intereselor FRM, in cel mai bun sens al cuvantului.  

    Cadourile mai mari de 500 eur, vor fi primite in numele FRM si vor fi  

    introduse in inventar. 

 

j) Datorita pozitiei in cadrul FRM, acceptarea de  invitatii din partea oricaror  

    organizatii sportive, media sau sponsori, (1) numai daca servesc la  

    promovarea celor mai bune interese ale FRM, (2) nu pun FRM si pe  

    reprezentantii sai  in situatii  neplacute, (3) nu compromit obiectivitatea si  

    integritatea, (4) detin aprobarea prealabila de principiu a presedintelui sau  

    secretarului general al FRM. 

 

k) Acceptarea obligativitatii ca toate cheltuielile autorizate si aparute in timpul 

actiunilor desfasurate pentru FRM, vor fi decontate sau/si rambursate conform 

bugetului de cheltuieli. 

 

l) Acceptarea ca odata cu constatarea violarii acestui Cod, FRM sa aplice  

          sanctiunile Legale. 

 

5. Incompatibilitati   

 
a) Presedintele FRM nu poate detine vreo functie in cadrul unui Membru Afiliat,  

     sau al unei societati comerciale legate in vreun fel de motociclism. Daca acest   

     lucru se intampla, atunci Presedintele trebuie sa demisioneze din acea functie,  

     in maximum 4 luni de la alegere. 

 

b) In Biroul Federal si in Comisiile FRM, in afara de Comisia Tehnica, toti  

     membrii trebuie sa provina de la Membri Afiliati diferiti. 

 

 



 

6. Principii 

 
a) Presedintele FRM, de regula isi exprima pozitia prin vot, numai in cazurile de  

     balotaj. 

 

b) Conflictul de interese se va evita, prin abtinerea de la vot a celor care  

          dovedibil, detin interese in luarea respectivei decizii. 

 

c) In afara cazului in care un VicePresedinte al FRM, este si Presedinte al unei  

     Comisii si participa la una din sedintele acesteia, VicePresedintii FRM pot  

     participa la orice intrunire a organismelor FRM, dar fara drept de vot, in  

     afara sedintelor de Birou Federal. 

 

d) Secretarul General este de drept membru al Biroului Federal, dar fara drept  

     de vot; pozitia sa poate fi cunoscuta doar pur consultativ. 

 

 

 

Biroul Executiv al FRM 

 

           

  

    

 

   


