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CODUL ETIC 
al Federaţiei Române de Arte Marţiale 

 
 Codul Etic al Federaţiei Române de Arte Marţiale ( FRAM) este elaborat si  aprobat de 
către Biroul Federal  al federaţiei, pe baza prevederilor statutului şi regulamentelor sale, a 
codului etic al federaţiilor internaţionale la care FRAM este afiliată şi a normelor europene în 
vigoare.El respectă Constituţia ţării, Statutul şi Regulamentele federaţiei.  

Codul Etic al Federaţiei Române de Arte Marţiale este în concordanţă cu Codul eticii 
sportive care porneste de la principiul potrivit căruia consideraţiile etice care se afla la originea 
fair-play-ului nu sunt un element facultativ, ci dimpotriva un lucru esential in orice activitate 
sportiva, deopotriva in activitatile recreative ca si in sportul de competitie. 

 Codul Etic considera sportul drept o activitate socio-culturala, menita sa imbogateasca 
societatea, promovând prietenia intre între practicanţi. De asemenea, sportul este socotit o 
activitate care - daca este indeplinita cinstit - ingaduie individului sa se cunoasca si mai bine, 
sa se exprime pe sine, sa atinga mai deplin desavârsirea; ii mai ingaduie sa se dezvolte, sa 
dobândeasca anume priceperi si sa arate care ii sunt posibilitatile; sportul deschide drum 
interactiunii sociale, este un real izvor de placere, asigurând fiintei umane o stare placuta si 
sanatate. 
Fair -play-ul inseamna mult mai mult decât simpla respectare a unor reguli; el cuprinde si 
notiuni ca prietenia, respectul fata de cel sau cei cu care iti este dat sa te antrenezi sau să 
concurezi, precum si sportivitatea. El reprezinta, efectiv, un mod de a gândi, nu doar un 
comportament. Respectând regulile, conceptul include problematica luptei impotriva 
inselaciunii, a "artei" siretlicului, a dopajului, a violentei (fizice si, in egala masura, verbale), a 
inegalitatii in ivirea unor sanse, a comercializarii excesive si a coruptiei.   

 Codul Etic al Federaţiei Române de Arte Marţiale reprezintă un set de convingeri 
concepute pentru a servi drept ghid asupra felului în care toţi membrii (practicanţi, sportivi, 
oficiali, antrenori, instructori, arbitri sau personalul administrativ) trebuie să aibă o conduită 
care să demonstreze că fac parte din marea familie a artelor marţiale şi a sportului în general. 
Fiecare practicant de arte marţiale este un ambasador al BUDO – ului ale cărui principii se 
obligă să le respecte în totalitate: 

- spiritul de corectitudine şi dreptate ; 
- curajul – este spiritul îndrăznelii şi determinării; 
- controlul de sine : ştiinţa dominării impulsurilor , ştiinţa dominării fizicului şi 

moralului 
- bunătatea şi bunăvoinţa: calitate ce permite să fii întotdeauna atenţ cu cei de 

lângă tine , să îţi ajuţi aproapele; 
- politeţea: expresia interesului acordat altuia, oricare ar fi valoarea  sau slăbiciunea 

sa; ceremonialul şi eticheta fac parte din exteriorizarea politeţii; 
- sinceritatea – minciuna şi echivocul sunt egal considerate drept laşitate; fără 

sinceritate, politeţea nu este decât simulare; cuvântul dat trebuie să fie o garanţie 
suficientă; 

- onoarea – sensul onoarei trece prin respectful faţă de sine şi faţă de ceilalţi; aceasta 
este ştiinţa de a fi demn, de a avea un suflet mare şi de a conserva respectful faţă 
de sine; 

Toate aceste principii conduc la elevarea omului şi au ca scop integrarea armonioasă a 
acestuia în societate.  



Elementele constitutive ale profilului nostru etic sunt: integritatea morală, dreptatea 
echitatea, toleranţa, onestitatea, cinstea şi corectitudinea, responsabilitatea profesională şi 
civică. 

Toţi sportivii, antrenorii, arbitrii şi alte persoane responsabile care participă la activitatea 
sportivă din cadrul federaţiei trebuie să respecte principiile de mai jos: 

 
1. Membrii Federaţiei Române de Arte marţiale, organizatorii manifestărilor oficiale ale FRAM 
şi participanţii la aceste manifestări trebuie să dovedească respect şi stimă pentru autorităţile 
sportive naţionale şi internaţionale, pentru reprezentanţii acestora, în spiritul regulamentelor şi 
legilor elaborate de acestea; 
2. Respectarea drepturilor omului  şi al demnităţii umane; 
3.Toţi membrii federaţiei sunt şi vor fi trataţi, în orice imprejurare, în mod echitabil, drept şi 
corect.  
4. Respectul şi toleranţa sunt, de asemenea, condiţii pentru asigurarea unui climat de 
înţelegere între toţi membrii, indiferent de deferenţele de opinii, de preferinţele intelectuale sau 
de credinţă religioasă. În mod ferm, nu sunt permise fenomene precum şovinismul, rasismul, 
xenofobia, hărţuirea morală şi sexuală. În acelaşi sens, nu este permis prozelitismul religios şi 
nu este permisă nici propaganda politică; 
5. Orice practică ce poate aduce atingerea integrităţii fizice, psihice sau intelectuale 
participanţilor la antrenamente sau competiţii este interzisă. 
6. Dopajul este interzis în orice formă, la toate nivelurile, eventualele abateri fiind sancţionate 
conform legislaţiei în vigoare ( internă şi internaţională )  
7. Federaţia Română de Arte Marţiale, prin colegiile şi comisiile sale trebuie să asigure condiţii 
corespunzătoare de existenţă şi desfăşurare a activităţii, precum şi asistenţa medicală, unde 
este necesar. 
8. F.R.A.M. va promova măsurile prevăzute de Legea  nr.4/2008 cu privire la prevenirea si 
combaterea violenţei fizice şi verbale în cadrul desfăşurării activităţii de pregătire, 
competiţionale sau alte manifestări publice. 
9. Membrii F.R.A.M. 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. 
10. Membrii Federaţiei Române de Arte Marţiale, oficialii, arbitrii sau alţi participanţi la 
activităţile oficiale nu trebuie să exercite nicio presiune pentru influenţarea votului sau pentru 
luarea unei decizii  şi trebuie să evite orice cooperare care să influenţeze obiectivitatea 
arbitrilor. 
11.Membrii Federaţiei Române de Arte Marţiale, sau reprezentanţii acesteia aflaţi în deplasări 
în ţară sau în străinătate trebuie să aibă un comportament moral, etic, astfel încât să nu 
prejudicieze imaginea federaţiei şi a ţării,  
12.Reprezentanţii FRAM, 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 atingerea reputaţiei federaţiei. 
 
13. Federaţia Română de Arte Marţiale are relaţii armonioase cu toate federaţiile internaţionale 
la care este afiliată şi federaţiile naţionale din întreaga lume, conform principiilor de 
universalitate, neutralitate politică, nediscriminare şi respect reciproc, respectând statutele şi 
regulamentele acestora. 
14.Relaţiile cu Agenţia Naţională pentru Sport se desfăşoară în conformitate cu prevederile 
Legii Sportului nr. 69/2000 şi ale Statutului  şi Regulamentelor FRAM. 
15. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora  pot reprezenta federaţia în relaţiile cu parteneri  
din ţară şi din alte ţări numai cu mandat aprobat de către Biroul Federal al FRAM. 



16. Membrii afiliaţi şi reprezentanţii acestora au datoria să respecte statutul FRAM, 
regulamentele, hotărârile federaţiei, precum şi principiile de loialitate, coeziune, moralitate şi 
spirit sportiv, să conserve şi să respecte imaginea şi presitigiul federaţiei şi ale organismelor şi 
oficialităţilor acesteia. 
 
DISPOZIŢII FINALE 
 
1. Toţi membrii FRAM, trebuie să contribuie la respectarea şi aplicarea Codului Etic. 
2. Nerespectarea prevederilor prezentului Cod etic constituie abatere disciplinară şi se 
sancţionează conform Statutului FRAM şi Regulamentului Comisiei de Disciplină. 
3. Biroul Fedearl al FRAM poate aduce modificări Codului Etic al  federaţiei ori de câte ori este 
necesar.  
3. Codul Etic al FRAM  a fost aprobat în forma actuală de către Biroul Federal în şedinţa din 
data de 14.02.2008. 
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