FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE MODELISM

CODUL ETIC
al Federației Române de Modelism

Codul Etic Sportiv reprezintă un cadru de formulare a unor reguli consensuale între membrii
mişcării sportive. El are menirea de a optimiza procesul de formare sportivă, profesională, morală şi
civică, în determinarea unor atitudini şi comportamente exemplare, în scopul realizării şi respectării
integrităţii personalităţii sportive.
Codul desfăşoară un ansamblu de drepturi şi îndatoriri ce decurg din valori universal valabile,
aplicabile în situaţii concrete, în ideea unei interacţiuni sociale armonioase – cadru de eficientizare a
potenţialului profesional, uman şi sportiv, a tuturor celor implicaţi, de realizare a performanţei de fapt.
Prezentul Cod Etic este conceput pe baza prevederilor Statutului şi a Regulamentelor Federaţiei
Române de Modelism , ale Statutelor FAI, NAVIGA și EFRA, ale Legii Educației Fizice și Sportului
din 28.07.2005, actualizată.
Art.1. Codul etic al Federaţiei Române de Modelism se adresează şi trebuie respectat, în egală
măsură, de către toţi membrii federației: sportivi, antrenori, arbitri, instructori, președinți de secții și
tehnicieni din cluburile afiliate, membri ai comisiilor tehnice federale, ai biroului federal şi personal
salariat al federației.
Art.2. F.R.Md şi membrii afiliaţi vor transmite directive clare,care să promoveze principiile eticii
sportive, în mod deosebit în rândul tinerilor sportivi .
Art.3.Consideraţiile etice care stau la baza fair-play-ului nu sunt facultative, ele sunt esenţiale în
sport, implicit în modelism şi se aplică în antrenamente, competiţii, ca şi în viaţa în societate.
Art.4.Codul Etic Sportiv asigură protecţie fţă de presiunile societăţii moderne,creând un cadru
orientat pe fair-play şi spirit colectiv- valori de bază tradiţionale ale sportului.
Art.5.Structurile sportive afiliate F.R.Md. şi persoanele cu drept de decizie, care pot influenţa
modalitatea de implicare a tineretului, trebuie să promoveze ideea că fair-play-ul înseamnă mai mult
decât respectarea unor reguli. Fair - play-ul este un mod de a gândi şi de a respecta, mai presus decât
un anumit comportament .

Art.6.Gândind corect şi respectând regulile în sport, se poate lupta cu înşelăciunea, cu falsul, cu
trişarea prin dopaj, cu violenţa de orice tip, împotriva oricăror forme de comportament neadecvat,
oferindu-se astfel egalitatea de şanse fiecărui sportiv.
Art.7. F.R.Md şi alte instituţii şi profesii implicate, au responsabilitatea promovării fair-play-ului şi
a principiilor etice în sport.
Art.8. Activităţile benevole, voluntariatul, grija faţă de mediu, grija faţă de resurse, sunt aspecte de
comportament etic.
Art.9. Sportivii şi personalul care activeaza în această disciplină sportivă au drepturi şi îndatoriri
care decurg din legislaţia în vigoare, din Statutul şi regulamentele F.R.Md. şi din prevederile
contractuale de muncă şi de performanţă.
A. RESPECT AL DEMNITĂȚII ȘI AUTORITĂȚII
1. Membrii Federației Române de Modelism, organizatorii manifestărilor oficiale ale FRMd, și
participanții la aceste manifestări trebuie să dovedească respect și stimă pentru autoritățile
sportive internationale, naționale și guvernamentale ale țării, pentru reprezentanții acestora ,
respectând întrutotul spiritul regulamentelor și legile elaborate de către acestea.
2. Sportivii au obligaţia de a respecta autoritatea tehnicienilor şi a personalului implicat, precum şi
a organelor de conducere şi reprezentanţilor de cluburi, asociaţii, direcţii judeţene, federaţie,
M.T.S.,C.O.S.R.,I.N.C.S.,A.N.A.D. şi a forurilor internaţionale.
3. F.R.Md. îşi apără dreptul la imagine, cultivă şi apreciază loialitatea faţă de instituţie, precum şi
cooperarea în activitate.
4. F.R.Md garantează respectarea drepturilor omului, a demnităţii umane şi asigură drepturi egale
tuturor sportivilor, pe baza principiilor nediscriminării şi echităţii, egalităţii de şanse şi tratament,
autonomiei personale, transparenţei şi informării corecte, accesului nediferenţiat la resurse
materiale şi servicii.
5. In acest scop se va urmări eliminarea depăşirii şi/sau soluţionării stărilor tensionate, prevenirea
oricărei forme de corupţie, favoritism sau înşelăciune, protecţia faţă de abuzuri, denigrare,
calomnie şi răzbunare.
6. Nicio formă de discriminare nu va putea fi tolerată între participanții la activitățile de
modelism, în raport de rasă, sex, apartenență etnică, opinie filozofică, politică sau religioasă, ori
statutul lor familial .
7. F.R.Md. protejează performanţa, asigură recunoaşterea meritelor, asigură aprecierea şi
ierarhizarea calitativă, funcţie de rezultatele obţinute în activitate, pentru oricine.
8. Sportivii, tehnicienii şi persoanele implicate au deplină libertate de gândire, de conştiintă şi de
manifestare culturală sau profesională.

9. Respectul pentru om şi demnitate umană reprezintă un drept şi o cerinţă fundamentală a
activitătii sportive.
10. Orice practică care poate aduce atingere integrității fizice, psihice sau intelectuale, a
participanților la antrenamente sau competiții este interzisă.
11. Dopajul, este interzis cu desăvârșire în orice formă la toate nivelurile, prevederile menționate
de Legea 552/2004 și ulterioare, ale Codului Mondial Antidoping și ale Statutului și
Regulamentelor Federației Române de Modelism vor fi aplicate.
12. Este interzisă hărţuirea de orice tip: fizică, morală, sexuală sau profesională.
13. Federația Română de Modelism, organizatorii activităților de modelism și participanții la
acestea, vor promova măsurile prevăzute de Legea 4/2008 cu privire la combaterea violenței fizice
și verbale, în cadrul activității de pregătire, dar și compețitionale sau alte manifestării publice.
14.Sportivii şi tehnicienii din modelism au dreptul de a se asocia în sindicate sau să adere la
mişcări sindicale şi la alte asociaţii, în măsura în care acest lucru nu aduce atingere prestigiului şi
imaginii F.R.Md.
15. Toţi modeliştii din România au datoria de a evita limbajul vulgar, de a menţine un climat
civilizat, de respect reciproc, demnitate, toleranţă, solidaritate, grijă şi loialitate faţă de
federaţie.
16. Sportivii,tehnicienii şi alte persoane implicate în activitatea sportivă trebuie să se prezinte în
ţinută decentă, să se abţină de la comiterea oricăror fapte care pot aduce atingere prestigiului
disciplinei şi F.R.Md.

B.

INTEGRITATEA MORALĂ
1. Membrii Federației Române de Modelism 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. Membrii Federației Române de Modelism, oficiali , arbitri, sau alți participanți la activitățile
interne, nu trebuie să exercite nici o presiune pentru influențarea, votului, sau pentru luarea
unei decizii ale F.R.Md. și trebuie permanent să evite orice ingerință care să influențeze
activitatea arbitrilor în luarea deciziilor.
3. Membrii Federației Române de Modelism sau reprezentanții oficiali aflați 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 persoanele oficiale ale federației.

4. Reprezentanții Federației Române de Modelism, membrii delegațiilor oficiale în misiune,
trebuie să procedeze cu tact și cu atenție sporită, 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 federației.
5. Membrii autorităților Federației Române de Modelism nu trebuie să întrețină relații
oficializate cu persoane sau instituții a căror activitate este incompatibilă cu principiile și
regulile de activitate ale federației sau contravine prezentului Cod și Statutului FRMd.
6. Tehnicienii trebuie să probeze calităţi morale şi psiho-pedagogice, spirit de dreptate,
obiectivitate si corectitudine în evaluarea performanţelor.
7. Tehnicienii nu pot avea alte criterii de selectie decât performanţa.
8. Toţi cei implicaţi în activităţile sportive sunt chemaţi să respecte ordinea, moralitatea, onoarea
personală şi drepturile celorlalţi.
9. Sportivii sunt obligaţi să folosească echipament sportiv în antrenamente şi competiţii, să uzeze
în mod civilizat de baza materială, dar şi de spaţiile de cazare, hrană, şi recreere.
10. Tehnicienii trebuie să probeze competenţa ştiinţifică şi profesională, precum şi calităţi morale,
pentru ca pregătirea şi educarea sportivilor să se facă pe criterii de autoritate şi calitate
profesională şi morală.
11. Rolul disciplinei modelism, de manifestare sportivă natională şi de imagine, ca element de
reprezentare românească în plan internaţional, obligă la comportamente şi atitudini corecte şi
atente ale delegaţiilor sportive la competiţii.
12. In acest sens este interzis orice act care aduce atingere imaginii României, Federaţiei
Românede Modelim şi sportului, în general.

C. FOLOSIREA RESURSELOR FINANCIARE
1. Toate resursele financiare ale Federației Române de Modelism , nu pot fi utilizate decât în
conformitate cu normele financiare aprobate de către autoritaţile competente.Toate încasările și
cheltuielile efectuate de către oficialii FRMd și colaboratorii lor trebuie să figureze în
evidențele contabile conform legilor financiare.
2. Veniturile din contribuții, primite din sponsorizări pentru susținerea activității de modelism şi
din orice altă provenienţă trebuie să fie folosite / uzitate numai după aprobarea prealabilă a
secretarului general sau a Biroului Federal, cu respectarea regulilor FRMd și prezentului Cod
Etic. Sponsorii sau partenerii, nu trebuie să intervină în organizarea și desfășurarea activităților
oficiale ; acestea sunt numai de competența și responsabilitatea exclusivă a FRMd.
3. Organizarea activităților oficiale ale FRMd precum și ale tuturor membrilor afiliaţi trebuie să
respecte cu strictețe prevederile statutare , Regulamentele şi Codul Etic ale FRMd , Normele

elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român și să
evite în totalitate amestecul unor organizații neautorizate (neavizate) și neagreate de FRMd.

D. RELAȚIILE DE COLABORARE
1.

Federația Română de Modelism, ca membru cu drepturi depline prin afilierea la FAI,
NAVIGA, EFRA, militează și promovează relațiile de colaborare cu toate celelalte federații
similare de profil de pretutindeni, conform principiilor de egalitate și universalitate, neutralitate
politică , nediscriminare și respect reciproc. In relaţiile cu organismele internaționale, F.R.Md.
este reprezentată de preşedinte, delegatul naţional sau delegatul alternativ.

2. Relațiile cu Ministerul Tineretului și Sportului se vor desfășura numai de către reprezentanții
legali ai FRMd, în conformitate cu regulamentele și solicitările acestuia, cu prevederile Legii
Sportului 69/2000 și cu cele prevăzute în Statutul și Regulamentele F.R.Md . Responsabilul cu
derularea contractelor încheiate cu MTS este secretarul general.
3. In orice relaţie de colaborare cu alte instituţii de stat sau private, asociaţii sau organizaţii de
orice fel, persoane fizice sau juridice, Federaţia Română de Modelism va fi reprezentată doar
de reprezentanţii legali ai acesteia.
4.

Membrii afiliați și reprezentanții acestora, nu pot reprezenta FRMd în relațiile pe plan intern și
pe plan internațional, decât cu mandat din partea Federației Române de Modelism, în situații
cu totul și cu totul speciale, când reprezentanții legali se află în imposibilitatea îndeplinirii
acestei sarcini.

5.

Toți membrii afiliați și reprezentanții acestora au obligația să respecte Statutul FRMd ,
Regulamentele și Hotărârile FRMd , precum și principiile de loialitate , coeziune, moralitate și
fair–play, să promoveze, să conserve și să respecte imaginea și prestigiul Federaţiei Române de
Modelism dobândit , precum și a organelor și oficialităților acesteia.

E. SANCȚIUNI PENTRU NERESPECTAREA CODULUI ETIC
În funcție de gravitatea faptelor, pentru orice încălcare a prezentului Cod Etic, se aplică sancțiunile
din Statutul şi Regulamentele F.R.Md.
Directorii de competiții, Juriul, delegații federali, Biroul Federal, Comisia de Disciplină, pot aplica
și alte sancțiuni după caz:
- avertisment verbal;
- mustrare verbală;
- eliminarea din competiție;
- suspendarea licenței internaționale, pentru un an, pentru doi ani;
- excluderea din clasamentul primilor 10 sportivi ai anului;
- amânarea de la acordarea titlurilor sportive (maestru al sportului, maestru emerit, antrenor emerit);
- propunerea de retragere a unui titlu sportiv;
- neacordarea vizei pentru înscrierea la Școala Națională de Antrenori;
- retragerea calității de arbitru intern sau internațional;

- neacordarea vizei pentru avansare.
Dacă faptele comise atrag şi altă formă de răspundere, Biroul Federal va sesiza organele
competente.
In cazul în care în competiţie este înscris un echipaj, abaterea unui membru, de la normele de
disciplină se aplică întregului echipaj.
In cazul abaterii de la normele de disciplină, a unui asistent (helper, mecanic), sancţiunea se aplică
şi concurentului ajutat.
In cazul abaterii de la normele de disciplină a unui antrenor, sancţiunea se aplică întregii echipe.
In cazul în care membrul unei comisii, care stabileşte cadrul disciplinar în F.R.Md., savârşeşte o
abatere de la normele de disciplină, acesta va fi înlocuit de un suplinitor, pentru judecarea cazului.

F. DISPOZIȚII FINALE
1. Toți membrii Federației Române de Modelism și susținătorii aceteia trebuie să contribuie la
respectarea strictă și aplicarea întocmai a Codului Etic și au datoria să informeze Biroul
Federal, de orice abatere sau orice nerespectare a Codului și a Regulamentelor F.R.Md.
2. Periodic, cel puțin o dată pe an, Biroul Federal al FRMd , va analiza modul de aplicare și
respectare a prezentului cod, propunând și noi amendamente, dacă este cazul, de îmbunătățire a
acestuia și va aplica sancțiuni în funcție de împrejurarea şi de gravitatea faptelor comise.

Prezentul Cod Etic a fost aprobat de Biroul federal al Federației Române de Modelism la dată de
20.12.2018.

Secretar general al F.R.Md.,
prof. IOANA DUMITRU

