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1. Introducere 

 

Conceptul de ,,responsabilitate” reprezintă unul dintre pilonii Strategiei Farul Constanța pe 

perioada 2022-2030, traducând obiectivul organizației noastre de a se asigura că fotbalul are un 

caracter angajant, de încredere și responsabil pentru toate părțile implicate. În continuare, Farul 

Constanța recunoaște faptul că fotbalul, ca fenomen sportiv și social, ar trebui să promoveze de o 

manieră mult mai activă dezvoltarea durabilă și acțiunile împotriva schimbărilor climatice.  

 

Farul Constanța dorește să valorifice toate oportunitățile posibile pentru a maximiza aspectele 

pozitive ale jocului și a minimiza în același timp, orice impact negativ. Stabilirea conceptului de 

responsabilitate ca pilon al strategiei reflectă un nivel din ce în ce mai mare de conștientizare din 

partea stakeholderilor și disponibilitatea lor de a crea un viitor mai bun atât pentru fotbal, cât și 

pentru societate.  

 

Angajamentul Farul Constanța pentru mediu, așa cum apare acesta prezentat în cadrul 

documentului de față, vine în completarea Angajamentului Farul Constanța privind Drepturile 

Omului și constituie expresia deciziei Farul Constanța de a sprijini toate eforturile de conservare 

a mediului, la nivel național și internațional. 

 

Din cele 11 politici incluse în pilonul strategiei Farul Constanța bazate pe conceptul de 

responsabilitate, patru politici fac referire în mod special la modul înconjurător1. Scopul este acela 

de a integra aceste politici în deciziile strategice luate de Farul Constanța pentru a ne asigura că 

generăm un impact real pe măsură ce progresăm în activitatea pe care o desfășurăm. 

 

Mediul înconjurător Schimbări climatice și pledoarii relevante 

Economie circulară 

Dezvoltarea durabilă a evenimentelor 

Dezvoltarea durabilă a infrastructurii 

 

În multe moduri, toate cele 11 politici se află în relație de inter-conectivitate, precum și faptul că 

o abordare integrată și evolutivă este necesară pentru a se realiza un echilibru la nivelul tuturor 

aspectelor ce țin de conceptul de dezvoltare durabilă. Acest lucru poate conduce la consolidarea 

anumitor politici în timp. 

 

 

 

 
1 Politicile privind drepturile omului sunt după cum urmează: anti-rasism, protecția copiilor și a tineretului, egalitate 

și incluziune, fotbal pentru toate abilitățile, sănătate și stare de bine, sprijin pentru refugiați, solidaritate și drepturi. 
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2. Aria de acoperire 

 

Suntem responsabili să ne asigurăm că fotbalul își găsește locul într-o societate durabilă, sigură 

și diversă. Activitățile noastre pot fi aplicate numai atunci când impactul direct și indirect la nivel 

de mediu, societăți și economii va fi fost recunoscut în mod corespunzător. 

 

Prezentul document descrie Angajamentul Farul Constanța la nivel de Mediu Înconjurător. Odată 

aprobat, documentul va servi ca bază pentru activitățile Departamentului de Responsabilitate 

Socială în ceea ce privește aspectele legate de mediu, care prezintă o relevanță semnificativă2 

pentru fotbal. Departamentul va răspunde de procesul de elaborare și aplicare a unor inițiative 

bazate pe prezentul document, la nivelul activităților și evenimentelor Farul Constanța. 

 

3. Angajamentul Farul Constanța 

 

Hotărâtă să își aducă propria contribuție la dreptul omului de a beneficia de un mediu înconjurător 

curat, Farul Constanța depune toate eforturile pentru a se asigura că fotbalul va lăsa în urma sa un 

impact pozitiv. Suntem dedicați acțiunii de a profita de poziția de organizație reprezentativă a 

fotbalului românesc, pentru a ajuta la conservarea și regenerarea mediului nostru comun, 

responsabilizându-i și pe alții să facă la fel. Prin integrarea aspectelor de mediu în cadrul deciziilor 

strategice consolidăm de asemenea și rezistența infrastructurii fotbalului în plan fizic și social. 

 

Farul Constanța se va folosi de propria voce și va profita de puterea platformei de fotbal pentru a 

spori nivelul de conștientizare la nivel de mediu și a cataliza acțiunile de-a lungul întregului sport 

românesc. În cadrul acestui demers vom contoriza progresul acțiunii de documentare și 

comunicare a modului în care prevenim, minimizăm și remediem impactul sportului pe care îl 

practicăm, asupra mediului înconjurător.  

 

Responsabilitatea în ceea ce privește elaborarea și punerea în aplicare de inițiative bazate pe 

prezentul angajament va cădea în sarcina Departamentului Farul Constanța de Responsabilitate 

Socială. Acesta se va consulta cu părțile implicate la nivel intern și extern și va angaja resursele 

necesare pentru realizarea obiectivelor mai jos menționate. 

 

 

 

 

 

 
2 În contextul documentului de față, conceptul de „semnificativ” trebuie înțeles ca referindu – se la acele aspecte „care 

au un impact direct sau indirect asupra capacității unei organizații de a crea, conserva sau prejudicia valoarea la nivel 

economic, de mediu și social atât pentru ea însăși, pentru persoanele implicate, cât și pentru societate în mare”, așa 

cum se definește în Inițiativa în materie de Raportare la nivel Global. 
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4. Obiective 

 

În baza politicilor de mediu prezentate în cadrul secțiunii 1, Departamentul de Responsabilitate 

Social a Farul Constanța a stabilit obiectivele pentru transpunerea Angajamentului clubului pentru 

Mediu Înconjurător în acțiuni concrete. Farul Constanța înțelege că aceste politici pot evolua spre 

punctul în care să includă viitoarele realizări în domeniu și este deschisă să asculte părerile părților 

implicate. Pentru asigurarea transparenței, se va raporta cu regularitate progresul înregistrat în 

raport cu obiectivele stabilite. 

 

Pe parcursul desfășurării activităților și evenimentelor proprii, Farul Constnța se angajează să 

optimizeze consumul și ciclul de viață a produselor, în special alimentele, ambalajele, articolele 

de brand și deșeurile. Aceasta va integra abordarea 4R – reducere, reutilizare, reciclare și 

recuperare – în absolut tot ceea ce întreprinde, pentru minimizarea impactului acestui sport asupra 

mediului înconjurător și pentru a realiza eficiența resurselor și economii de cost. 

 

Obiectivul Farul Constanța este de a reduce amprenta de carbon în cazul fotbalului și de a acționa 

ca și partener credibil de referință, pentru organizațiile care lucrează în domeniul protecției 

climatice, în același timp prevenind și reducând nivelul de afectare a mediului de către ecosistemul 

de fotbal și concomitent profitând de anvergura și vizibilitatea de care se bucură, pentru a promova 

urgența întreprinderii de acțiuni relevante în acest domeniu. 

 

Farul Constanța intenționează să realizeze într-un viitor tangibil evenimente fotbalistice cu un 

impact zero asupra mediului prin sistemul său de management sustenabil al evenimentelor și să 

stabilească un nou indicator de referință la nivelul sectorului de evenimente sportive, în general. 

Pentru a realiza toate aceste lucruri, organizația noastră va elabora, planifica și desfășura o serie 

de evenimente destinate prevenirii și reducerii oricăror efecte negative asupra mediului 

înconjurător în orașul Constanța și în cadrul comunităților din județ.  

 

Farul Constanța are ca scop creșterea nivelului de conștientizare a standardelor în materie de 

dezvoltare durabilă pentru infrastructura fotbalului, luând o serie de măsuri care să înglobeze 

elementele de proiectare, construcție, renovare și întreținere, precum și operațiunile realizate. 

 

În plus, aspirațiile Farul Constanța merg până la a vedea fotbalul reprezentând un instrument de 

protecție a mediului înconjurător, care angajează societatea și partenerii noștri în dezbateri asupra 

subiectelor cheie și care asigură informarea și educarea părților interesate în vederea sporirii 

nivelului de conștientizare. 
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5. Referințe în materie de mediu 

 

Cadrul pentru Sport și Acțiuni Împotriva Schimbărilor Climatice3 

 

Recunoscând următoarele: 

• Acordul de la Paris reprezintă un răspuns la nivel global la consensul științific potrivit 

căruia activitatea umană este cea care cauzează creșterea temperaturilor medii la nivel 

global, la cote fără precedent; 

• Obiectivele convenite în cadrul Acordului de la Paris se transpun în ideea de atingere a 

neutralității climatice în cea de-a doua jumătate a secolului douăzeci și unu. Organizațiile 

sportive trebuie să ia parte activ la procesul de contribuire pentru realizarea acestor 

obiective; 

• Realizarea obiectivelor de pe ordinea de zi în materie climatică contribuie de asemenea la 

agenda mult mai cuprinzătoare privind Dezvoltarea Durabilă până în 2030; 

• Toate organizațiile sportive, indiferent de dimensiuni sau poziție geografică, dispun de 

șanse pentru a întreprinde diverse acțiuni care vor avea ca rezultat o reducere contorizabilă 

a emisiilor de gaze cu efect de seră; 

• Acțiunile care reduc emisiile de gaze cu efect de seră sunt conforme, prezintă multiple 

sinergii și co-beneficii, între altele, cu procesul de extindere a oportunităților economice și 

de asigurare a mijloacelor de trai, prin folosirea mult mai eficientă a resurselor, conducând 

la competitivitate economică și la inovație, consolidând gradul de rezistență la nivel de 

mediu, social și economic, în contextul impactului din ce în ce mai mare asupra mediului; 

• Sporturile beneficiază de puterea unică de a inspira o schimbare mai cuprinzătoare în 

societate, incluzând un viitor cu emisii scăzute de carbon și care păstrează planeta sigură 

pentru generațiile viitoare. 

 

Semnatarii Inițiativei Sport pentru Acțiuni împotriva Schimbărilor Climatice (printre care se 

numără și forul tutelar al fotbalului european – UEFA), susțin obiectivele acordului de la Paris în 

ceea ce privește limitarea creșterii temperaturii la nivel global la 1.5°C peste nivelurile 

preindustriale și ne afirmăm angajamentul în numele organizațiilor pe care le conducem:  

 

1. De a depune eforturi sistematice în vederea promovării unui nivel sporit de responsabilitate 

de mediu; 

2. De a reduce impactul climatic general; 

3. De a educa în scopul acțiunilor împotriva schimbărilor climatice; 

4. De a promova consumul durabil și responsabil; 

5. De a pleda pentru acțiuni climatice prin comunicare. 

 

 
3 Cadrul pentru Sport și Acțiuni împotriva Schimbărilor Climatice 
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Acordul de la Paris privind Schimbările Climatice4 

 

Acordul de la Paris intenționează să accelereze și să intensifice acțiunile și investițiile necesare 

pentru un viitor sustenabil, cu un nivel scăzut de emisii de carbon. Principalul său scop este acela 

de a menține creșterea temperaturii la nivel global în acest secol, la un nivel sub 2°C peste 

nivelurile preindustriale. Odată cu recunoașterea contribuției sectorului sportiv la schimbările 

climatice, prin deplasări, utilizarea energiei, construcții, catering, etc. FRF are ca obiectiv să își 

joace propriul rol privind contribuirea la obiectivele stabilite în cadrul acestui acord. 

 

Pactul Verde European5 

 

În calitate de organizație reprezentativă, Farul Constanța se aliniază obiectivului declarat al acestui 

program, care se referă la depunerea tuturor eforturilor necesare pentru ca Europa să devină primul 

continent neutru din punct de vedere climatic. Recunoscând amenințarea existențială reprezentată 

de modificările climatice și de degradarea mediului, programul intenționează să se asigure de 

realizarea unor emisii zero de gaze cu efect de seră, până în anul 2025, creșterea economică 

decuplată de la utilizarea resurselor și că nicio persoană, sau nicio locație nu va fi lăsată în urmă. 

Acest lucru include Pactul Climatic European care ajută la implementarea măsurilor în vederea 

combaterii schimbărilor climatice. 

 

Obiectivele ONU privind Dezvoltarea Sustenabilă6 

 

Ca parte a Agendei privind Dezvoltarea Sustenabilă până în 2030, Farul Constanța recunoaște 

obiectivele ONU ca și ,,o chemare universală de a lua atitudine și de a acționa pentru încetarea 

sărăciei, protejarea planetei și îmbunătățirea, protejarea și asigurarea vieților și a perspectivelor 

tuturor persoanelor, indiferent unde s-ar afla”.  

 

6. Concluzii 

 

Departametul de Responsabilitate Socială – Farul Constanța a întocmit documentul ca parte a 

strategiei proprii până în 2030 și cu respectarea în totalitate în concordanță cu Strategia UEFA de 

Sustenabilitate ”Putere prin Unitate”. 
Iasko Zoltan-Marton 

Administrator FCV Farul Constanța 

 
4 Acordul de la Paris privind Schimbările Climatice 
5 Pactul Verde European 
6 Obiectivele ONU privind Dezvoltarea Sustenabilă 
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