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PREAMBUL 
“CODUL ETIC” AL FEDERATIEI SPORITVE NAȚIONALE DE TIR este: 
Elaborat și aprobat de către CONSILIUL DE ADMINISTRARE al federației. Este conceput pe baza 

prevederilor Statutului Federației în vigoare, a prevederilor cuprinse în Codul Etic al Federației Internaționale de 
Tir (ISSF) și se adresează atât structurilor sportive afiliate, membrilor, componenți ai comisiilor federației, 
organizatorilor precum și tuturor participanților la competițiile și manifestările oficiale ale federației, care se 
desfășoară în țară sau în străinătate. 

În conformitate cu Statutul ISSF (Articolul 3.12.3.5, Anexa „CE”: Codul de etică al ISSF), scopul și 
obiectivele acestui cod sunt de a promova și încuraja dezvoltarea sportului de tir, stabilește standardele morale și 
etice acceptate precum și regulile de bază pentru comportamentul sportivilor, antrenorilor - profesorilor și 
arbitrilor sportive și vine să garanteze că obiectivele FSNT vor fi executate într-un mod echitabil, fără interferențe 
necorespunzătoare, și de a sancționa incidentele care dăunează imaginea activității FSNT precum și a ISSF sau le 
aduc discreditare. 

Membrii FSNT / ISSF, organizațiile, echipele, oficialii și sportivii vor participa la campionatele și 
activitățile FSNT și ISSF în conformitate cu standardele de etică, fair-play și sportivitate stabilite prin Statutul 
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FSNT, Regulile și Regulamentele ISSF și prin prezentul Cod. Acest Cod oferă standarde de bază pentru fair-play 
și comportament moral și proceduri pentru judecarea și sancționarea încălcărilor acestor standarde. 

În corespundere cu Statutul și regulamentele ISSF, „Legea Republicii Moldova cu privire la cultura fizică 
și sport” federația adoptă propriul cod de etică bazat pe principiile și regulile Codului de etică al CIO. Pentru 
aplicarea acestui Cod, FSNT va delega și nominaliza un Comitet de Etică. 

 
CAP. 1. NOȚIUNI GENERALE 

1. antrenor, antrenor - profesor - persoană care desfășoară procesul educațional și de pregătire, de pregătire a 
sportivului și gestionarea activităților sale competitive sportive pentru a obține performanță sportivă; 

2. antrenor personal - antrenor care asigură activitatea de pregătire a sportivului având ca scop îndeplinirea 
planului său individual de pregătire și măiestrie sportivă; 

3. etica sportivă - regulile de conduită stabilite pentru sportivi, antrenori, antrenori-profesori, arbitrii 
sportivi, membri și delegați, participanți la evenimente și activități sportive; 

4. competiție sportivă - competiție între sportivi sau echipe pe discipline sportive în vederea identificării 
celui mai bun participant la competiție, desfășurată în conformitate cu regulamentul aprobat; 

5. eveniment sportiv - o competiție sportivă, cantonament, antrenament cu participarea sportivilor, 
antrenorilor și specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului. 
 
CAP. 2. DOMENIU DE APLICARE 
Prezentul Cod se aplică conduitei care dăunează integrității și reputației sportului și în special 

comportamentului ilegal, imoral și lipsit de etică. Prezentul Cod se aplică comportamentului ori de câte ori a avut 
loc, inclusiv înainte de adoptarea regulilor cuprinse în prezentul Cod. Persoanele vizate de prezentul Cod trebuie 
să fie conștiente de importanța îndatoririlor lor și a obligațiilor și responsabilităților asociate. 

Persoanele obligate prin prezentul Cod sunt obligate să respecte toate legile și reglementările aplicabile, 
precum și Statutele, Regulile și Regulamentele FSNT/ ISSF, precum și deciziile luate de organismele FSNT/ ISSF 
competente în măsura în care li se aplică. Persoanele obligate prin prezentul Cod se vor comporta într-o manieră 
demnă și acționează cu deplină credibilitate și integritate.  
 

Trebuie să respecte principiile etice fundamentale universale care includ: 
• Respectul pentru spiritul olimpic, care necesită înțelegere reciprocă cu spirit de prietenie, solidaritate și fair-

play; 
• respectul pentru demnitatea umană; 
• respingerea discriminării de orice fel, indiferent de motive, fie că este vorba de rasă, culoare, sex, orientare 

sexuală, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau 
alt statut; 

• respingerea tuturor formelor de hărțuire, fie ea fizică, profesională sau sexuală, precum și orice vătămare fizică 
sau psihică; 

• asigurarea condițiilor de siguranță, bunăstare și îngrijire medicală a participanților favorabile echilibrului fizic 
și psihic al acestora. 

 
Persoanele obligate de prezentul Cod nu pot abuza de poziția lor în niciun fel, în special pentru a profita de poziția 
lor în scopuri sau câștiguri personale sau private. 

 
CAP 3. REGULI DE CONDUITĂ 
Sportivii, antrenorii, antrenorii-profesori, arbitrii sportivi, membrii: 
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1. nu admit cazuri de comportament antisocial, inclusiv aflarea în locuri publice în stare de ebrietate alcoolică 
sau droguri care aduce atingere demnității umane și moralității publice; 

2. vor respecta regulamentul competiției, principiile fair-play-ului și competiției sportive corecte; 
3. tratează cu respect reprezentanții echipelor naționale, concurenții sportivi, spectatorii și organizatorii 

competițiilor sportive la evenimente sportive; 
4. respectă drepturile și demnitatea celorlalți sportivi, arbitri, antrenori și, de asemenea, nu vor permite 

discriminarea acestora și se abțin de la demonstrații și susțineri politice în locurile în care au loc evenimente 
sportive și ceremonii de premiere; 

5. evită situațiile conflictuale care le-ar putea afecta reputația sportivă şi reputația Federației; 
6. tratează cu grijă și respect Însemnele Statului Republicii Moldova, Drapelul de Stat al Republicii Moldova, 

Imnul de Stat al Republicii Moldova, precum și simbolurile de stat ale țărilor participante la competițiile 
sportive; 

7. cunoaște ediția muzicală, textul Imnului Național al Republicii Moldova; 
8. la interpretarea Imnului Național al Republicii Moldova să respecte normele etice ale Eticii Sportului; 
9. să respecte hotărârea arbitrilor, juriului sportiv; 
10. să trateze cu grijă și respect premiile sportive (cupe, medalii, certificate și diplome) primite ca urmare a 

premierii de la competițiile sportive; 
11. să participe la ceremonia de premiere la competiții sportive; 
12. la competițiile sportive, în timpul festivității de premiere, în perioada fotografierii oficiale și a comunicării 

cu mass-media, prezența în ținuta sportivă a echipei naționale a Republicii Moldova (lotul național) după 
caz a clubului lor sportiv; 

13. să respecte activitatea reprezentanților mass-media care reflectă un eveniment sportiv; 
14. acționează ca un model de urmat pentru alți sportivi; 
15. respectă regulamentul competițiilor sportive. 

 
Sportivilor, antrenorilor, antrenorilor și arbitrilor sportivi nu li se permite: 

1. dezvăluirea informațiilor confidențiale legate de activitatea Federației, documentația internă, procesul de 
instruire, transferul materialelor foto, audio, video către terți fără acordul Federației; 

2. folosirea unui limbaj vulgar, blasfemie și gesturi ofensatoare în timpul sau după un eveniment sportiv; 
3. acțiune sau un comportament care perturbă sau interferează în mod nerezonabil cu desfășurarea 

competițiilor sportive sau a cantonamentelor de pregătire, ori afectează negativ reputația sau imaginea 
Republicii Moldova; 

4. amenințări la adresa oricărei persoane înainte, în timpul și (sau) după un eveniment sportiv în formă scrisă 
sau orală/verbal, inclusiv limbajul corpului și expresiile faciale; 

5. demonstrarea deschisă a convingerilor religioase în echipă și obligarea altor persoane să participe la 
activitățile asociațiilor religioase, să se angajeze în activități misionare; 

6. organizațiile sportive care fac parte din Federație asigură amplasarea textului Codul Etic în locațiile sportive 
într-un loc vizibil; 

7. toți membrii Federației, antrenorii, arbitrii, sportivii sunt familiarizați în scris cu textul Eticii Sportive și se 
angajează să respecte toate regulile de conduită expuse în prezentul Cod. 

8. în cazul încălcărilor grave ale prezentului Cod, se aplică măsuri disciplinare, prin decizia Biroului 
Federației, în conformitate cu Codul Etic. 

 
Obligația de comportament corect/comportament sportiv 
Se așteaptă ca persoanele obligate de prezentul cod să se comporte într-un mod echitabil și, în special, se 

vor abține de la orice formă de înșelăciune, manipularea echipamentelor sau a scorurilor/rezultatului pentru a oferi 
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un avantaj unui sportiv sau unei echipe, falsificare sau modificarea documentelor care indică vârsta, naționalitatea, 
sexul sau alte informații false, în scopul obținerii unui avantaj nedrept pentru un oficial, un sportiv sau o echipă. 

 
Loialitate 
Persoanele obligate prin prezentul Cod au datoria de loialitate față de FSNT/ ISSF și membrii săi. Prin 

urmare, ei se vor abține în special de la orice act de indiscreție, insubordonare sau parțialitate. 
 
Integritatea competițiilor 
Persoanele obligate de prezentul Cod nu vor lua parte, direct sau indirect, sau fiind asociate în alt mod cu 

pariuri, jocuri de noroc, loterie și evenimente sau tranzacții similare legate de competițiile de tir. 
 
Alte infracțiuni etice 
Alte infracțiuni etice, inclusiv manipularea necorespunzătoare sau ilegală a testării echipamentelor, testarea 

munițiilor, deciziile de punctare sau rezultatele competiției, accesul ilegal la sisteme și date, săvârșite de 
persoanele supuse prezentului Cod, de Arbitrii /Juriul FSNT.  

 
Fals și falsificare 
Persoanelor obligate prin prezentul Cod le este interzis să falsifice un document, să falsifice un document 

autentic sau să folosească un document falsificat. 
 
Obligația de dezvăluire, cooperare și raportare 
Persoanele obligate de acest Cod vor raporta imediat Secretarului General al FSNT orice posibilă încălcare 

a acestui Cod sau vor trimite un e-mail la shooting.md@gmail.com. 
La solicitarea Comitetului de etică, persoanele obligate de prezentul Cod sunt obligate să contribuie la 

clarificarea faptelor cauzei sau la clarificarea eventualelor încălcări și să furnizeze probele solicitate pentru 
inspecție. 

 
Conflict de interese 
Persoanele obligate prin prezentul Cod vor dezvălui orice potențiale conflicte de interese care ar putea fi 

legate de activitățile lor viitoare. Conflictele de interese apar dacă persoanele supuse prezentului Cod au sau par 
să aibă interese private sau personale care le diminuează capacitatea de a-și îndeplini sarcinile cu integritate și 
într-o manieră independentă. Interesele private sau personale includ obținerea oricărui posibil avantaj pentru 
persoanele obligate de prezentul Cod pentru ei înșiși, membrii familiei acestora, rude, prieteni și cunoștințe. 

Orice astfel de conflict va fi imediat dezvăluit și notificat organismului sau organizației pentru care persoana 
obligată prin prezentul Cod își îndeplinește atribuțiile. 

În cazul în care se face o obiecție cu privire la un conflict de interese existent sau potențial al unei persoane 
supuse prezentului Cod, aceasta va fi raportată imediat FSNT pentru care persoana obligată prin prezentul Cod își 
îndeplinește sarcinile pentru măsurile corespunzătoare. 

 
Cadouri și alte beneficii 
Persoanele obligate de prezentul Cod pot oferi sau accepta doar cadouri sau alte beneficii către și de la 

persoane din cadrul sau din afara FSNT, sau împreună cu intermediari sau părți afiliate, așa cum sunt definite în 
prezentul Cod, care 

a) au valoare simbolică; 
b) nu sunt date pentru a influența o decizie, un comportament de vot sau orice alt act care are legătură cu 

activitățile lor oficiale sau care intră în latitudinea lor; 
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c) nu creează niciun avantaj pecuniar sau de altă natură necuvenit; și 
d) nu creează un conflict de interese. 

 
Orice cadouri sau alte beneficii care nu îndeplinesc toate aceste criterii sunt interzise.  

 
Mita și corupția 
Persoanele obligate prin prezentul Cod nu trebuie să ofere, să promită, să acorde sau să accepte niciun 

avantaj pecuniar sau de altă natură necuvenit pentru executarea sau omisiunea unui act care are legătură cu 
activitățile lor oficiale sau funcționale în cadrul FSNT. Astfel de acte sunt interzise, indiferent dacă sunt efectuate 
direct sau indirect prin, sau împreună cu, intermediari sau părți afiliate/neafiliate, așa cum sunt definite în 
prezentul Cod.  

Orice astfel de ofertă trebuie raportată în scris Secretarului General și orice nerespectare a acestui articol va 
fi supusă sancțiunilor în conformitate cu prezentul Cod. 

Este interzis să se însușească în mod ilegal activele FSNT, indiferent dacă sunt efectuate direct sau indirect 
prin, sau în colaborare cu, intermediari sau părți afiliate, așa cum sunt definite în prezentul Cod. 

 
Nediscriminarea 
Persoanele obligate prin prezentul Cod nu pot aduce atingere demnității sau integrității unei țări, persoane 

private sau grup de persoane prin cuvinte sau acțiuni disprețuitoare, discriminatorii sau denigratoare din cauza 
rasei, culorii pielii, originii etnice, naționale sau sociale, sexului, limbii, religie, opinie politică sau orice altă 
opinie, avere, naștere sau orice alt statut, orientare sexuală sau din orice alt motiv. 

 
Protecția integrității fizice și mentale 
Persoanele obligate prin prezentul Cod trebuie să respecte integritatea celorlalți implicați. Aceștia se asigură 

că drepturile personale ale fiecărei persoane pe care o contactează și care este afectată de acțiunile lor sunt 
protejate, respectate și protejate. 

 
Prevenirea manipulării. Manipularea concursurilor sportive 
Un aranjament, o acțiune sau o omisiune intenționată care vizează o modificare necorespunzătoare a 

rezultatului sau a desfășurării unei Competiții pentru a înlătura total sau parțial natura imprevizibilă a Competiției 
în vederea obținerii unui Beneficiu necuvenit pentru sine sau pentru alții. Utilizarea informațiilor privilegiate în 
scopuri de pariuri, orice formă de manipulare a Competițiilor sau orice alte scopuri corupte, fie de către 
Participant, fie prin intermediul unei alte persoane și/sau entitate. 

 
Este încălcare, necooperarea cu orice investigație efectuată de FSNT și/sau ISSF în legătură cu o posibilă 

încălcare a prezentului Cod, inclusiv, fără limitare, nerespectarea de a furniza cu acuratețe, complet și fără 
întârzieri nejustificate orice informații și/sau documentație și/sau acces, asistență solicitată de FSNT / ISSF ca 
parte a unei astfel de investigații. Obstrucționarea sau înterzierea oricărei investigații care poate fi efectuată de 
FSNT / ISSF în legătură cu o posibilă încălcare a prezentului Cod, inclusiv, fără limitare, ascunderea, manipularea 
sau distrugerea oricărei documentații sau alte informații care ar putea fi relevante pentru investigație. 

 
Cap. 4. MĂSURI DISCIPLINARE, SANCȚIUNI 
Încălcările acestui Cod, al Statutului, Reguli și Regulamente ale FSNT / ISSF de către persoanele obligate 

de prezentul Cod se pedepsesc cu una sau mai multe dintre următoarele sancțiuni: 
a) avertisment; 
b) amendă; 
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c) restituirea premiilor; 
d) descalificare; 
e) suspendare; 
f) interdicția de a intra într-o competiție sau într-o locație; 
g) interdicția de a participa la orice activitate legată de tir/ competiții și antrenamente sportive; 
h) retragerea sau anularea unor drepturi acordate de FSNT sau prin aceasta; 
i) suspendarea sau excluderea pe viață din FSNT; 
j) Deferirea către organele de justiție pentru infracțiuni sau delicte grave. 

 
Comitetul de etică poate decide ca notificarea unui caz să fie făcută autorităților competente de aplicare a legii. 

 
Investigația 
Participantul despre care se presupune că a săvârșit o încălcare a prezentului Cod trebuie să fie informat cu 

privire la presupusele încălcări care au fost comise, detalii despre presupusele acte și/sau omisiuni și gama de 
sancțiuni posibile. FSNT are sarcina de a stabili dacă a fost comisă o încălcare.  

 
Confidențialitate 
Principiul confidențialității trebuie respectat cu strictețe pe toată durata procedurii; informațiile ar trebui să 

fie schimbate cu entitățile responsabile sau de investigație numai pe baza necesității de a cunoaște. De asemenea, 
confidențialitatea trebuie respectată cu strictețe de către orice persoană vizată de procedură până la dezvăluirea 
publică a cazului. 

 
Determinare și sancțiuni: 
Sancțiunea poate fi impusă luând în considerare toți factorii relevanți în cauză, inclusiv asistența și 

cooperarea, motivul, circumstanțele și gradul de vinovăție. Comitetul de etică va decide sfera și durata oricărei 
sancțiuni. Sancțiunile pot fi limitate la una sau mai multe categorii specifice, cum ar fi o competiție sau locație 
etc.. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, sancțiunea poate fi mărită după cum se consideră adecvat dacă 
o încălcare a fost repetată. În cazul în care au fost comise mai multe încălcări, sancțiunea se va baza pe cea mai 
gravă încălcare și se va mări după caz, în funcție de circumstanțele specifice. 
 

Cap. 5. Comitetul de Etică 
Comitetul de etică este format dintr-un președinte și membrii biroului federației.  
Membrii Comitetului de etică trebuie să fie independenți în deciziile acestora.  
Comitetul de etică trebuie să fie alcătuit în așa fel încât membrii, împreună, să aibă cunoștințele, abilitățile 

și experiența de specialitate necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor lor. Președintele și cel puțin 
un alt membru trebuie să fie calificați și să cunoască practicile și regulamentele sportive în speță ISSF eventual 
noțiunile juridice. 

Orice persoană care face obiectul investigațiilor privind o potențială încălcare a acestui Cod sau care declară 
un conflict de interese poate să nu facă parte din Comitetul de etică. În astfel de cazuri, sau dacă un membru al 
Comitetului de etică nu poate acționa, Consiliul de Administrare trebuie să numească o persoană care acționează 
ca înlocuitor. 

Orice plângeri, acuzații referitoare la o încălcare a principiilor și regulilor etice trebuie adresate în scris 
Secretarului General sau la shooting.md@gmail.com. Secretarul General îl va informa pe Președinte pentru 
convocarea Comitetului de Etică. Comitetul de etică va decide dacă efectuează o anchetă sau respinge plângerea. 

Atunci când efectuează o anchetă cu privire la o plângere sau acuzații, Comitetul de etică poate: 
• Solicita informații sau documente scrise de la părțile în cauză; 
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• Audia părțile în cauză, cu sau fără prezența avocatului sau reprezentantului legal; 
• Decide să audieze martori după cum este stabilit de Comitetul de etică sau la cererea părților în cauză; 
• Efectuează investigații în domeniu prin desemnarea unui (1) sau mai multor membri ai săi sau a unei alte 

persoane care să reprezinte Comitetul; 
• Desemnează unul (1) sau mai mulți experți/juriști pentru a ajuta Comitetul de etică în ancheta sa. 

În lipsa unui consens, deciziile Comitetului de etică se iau cu majoritatea membrilor prezenți. 
 
Recursuri 
Deciziile Comitetului de etică pot fi contestate în Instanță de judecată, conform legislației, Codul Civil al 

Republicii Moldova, care va soluționa definitiv litigiul în conformitate cu rigorile legale naționale și internaționale 
pentru acțiunile sportive.  

 
Acest Cod etic al FSNT a fost aprobat de Consiliul de Administrare în ședința sa din 10 ianuarie 2023.  

 

PREAMBUL .......................................................................................................................................................... 1 

CAP. 1. NOȚIUNI GENERALE ............................................................................................................................... 2 

CAP. 2. DOMENIU DE APLICARE ......................................................................................................................... 2 

Trebuie să respecte principiile etice fundamentale universale care includ: .................................................. 2 

CAP 3. REGULI DE CONDUITĂ ............................................................................................................................. 2 

Sportivii, antrenorii, antrenorii-profesori, arbitrii sportivi, membrii: ............................................................. 2 

Sportivilor, antrenorilor, antrenorilor și arbitrilor sportivi nu li se permite: .................................................. 3 

Obligația de comportament corect/comportament sportiv .......................................................................... 3 

Loialitate ......................................................................................................................................................... 4 

Integritatea competițiilor ............................................................................................................................... 4 

Alte infracțiuni etice ....................................................................................................................................... 4 

Fals și falsificare .............................................................................................................................................. 4 

Obligația de dezvăluire, cooperare și raportare ............................................................................................. 4 

Conflict de interese ........................................................................................................................................ 4 

Cadouri și alte beneficii .................................................................................................................................. 4 

Mita și corupția ............................................................................................................................................... 5 

Nediscriminarea ............................................................................................................................................. 5 

Protecția integrității fizice și mentale ............................................................................................................. 5 

Prevenirea manipulării. Manipularea concursurilor sportive ......................................................................... 5 

Cap. 4. MĂSURI DISCIPLINARE, SANCȚIUNI ........................................................................................................ 5 

Investigația ..................................................................................................................................................... 6 

Confidențialitate ............................................................................................................................................. 6 

Determinare și sancțiuni: ............................................................................................................................... 6 

Cap. 5. Comitetul de Etică .................................................................................................................................. 6 

Recursuri ......................................................................................................................................................... 7 

 


