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În conformitate cu Strategia UEFA de sustenabilitate a fotbalului 2030, cele 5 direcții 
principale de acțiune sunt:

1. Egalitate și incluziune

2. Combaterea rasismului

3. Protecția și securitatea copiilor și juniorilor

4. Fotbalul pentru toate abilitățile

5. Protecția mediului 



Măsuri pro incluziune și egalitate: 

 stabilirea de reguli interne pentru ca toți participanții la activitatea fotbalistică să se simtă
respectați, crearea unui cadru adecvat pentru ca aceștia să își manifeste abilitățile și să se
exprime liber, cu respectarea regulilor de decență și bun simț.

 folosirea unui limbaj adecvat între membrii echipei și jucători, dar și toate celelalte categorii de
personal- arbitri, antrenori, oficiali.

selecții deschise tuturor categoriilor sociale, indiferent de etnie, rasă, gen, religie, varsta.

sesiuni de coaching cu participanți privind egalitatea de șanse în sport și mai ales în fotbal.

sesiuni de coaching privind munca și colaborarea în echipă pentru dezvoltarea apartenenței la
grup.

programe de voluntariat pentru tinerii din orașul Constanța.

1. Egalitate și incluziune 



1. Egalitate și incluziune 

Măsuri:

constituirea echipelor mixte (fete-baieți) la toate categoriile de vârstă.

crearea de locuri de muncă pentru femei prin promovarea egalității de șanse.

programe de voluntariat pentru toate categoriile sociale.

acțiuni de identificare a comportamentelor discriminatorii și sancționarea acestora, activități
periodice de informarea și monitorizare a impactului acestor activități (număr
incidente/sancțiuni/ sezon)

campanie de incluziune a copiilor din mediul rural și defavorizat prin participarea acestora la
meciurile echipei noastre de pe teren propiu.

oferirea de invitații către copiii din mediul rural și defavorizat la meciurile de acasă ale echipei, dar
și întâlniri cu membrii staff-ului și prima echipă.

1. Egalitate și incluziune 



Măsuri: 

 Inițierea proiectului “Învățăm să fim campioni” în mediul rural.

Elevi din zonele rurale ale județului Constanța au primit invitații gratis la meciurile Farului, una 

dintre aceste școli fiind cea din Târgușor. 

1. Egalitate și incluziune 



 În parteneriat cu  UNICEF România, managerul tehnic al echipei Farul Constanța, Gheorghe Hagi a 
antrenat o echipă formată din copii ucraineni și români. Această inițiativă a avut ca scop integrarea 
copiilor ucraineni, refugiați în țara noastră din cauza războiului, într-un mediu prietenos alături de juniorii 
de la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. 

Sprijin pentru copii refugiați din Ucraina



Măsuri:
 La toate partidele de pe teren propriu ale echipei Farul Constanța sunt prezenți voluntari de la

Asociația GLT Constanța care ajută la buna desfășurare a evenimentului.

Program  voluntariat Farul Constanța 



2. Combaterea rasismului 

Măsuri antirasism:

acțiuni privind conștientizarea și combaterea oricăror forme de discriminare rasială pe teren și în
afara acestuia.

dialog și întâlniri periodice cu liderii galeriei echipei Farul Constanța, pentru stoparea oricăror
mesaje și manifestări rasiste la meciurile formației noastre.

sesiuni de informare și educare pentru juniorii clubului nostru privind prevenirea și eradicarea
oricăror forme de discriminare rasială.

parteneriate cu organizații civice pentru educarea, prevenția și sesizarea oricăror forme de rasism.



2. Combaterea rasismului 

Măsuri:

Educarea continuă a juniorilor clubului nostru privind prevenirea și eradicarea oricăror forme de
discriminare rasială, dar și a elevilor din școlile și liceele din județul Constanța, prin acțiuni de
comunicare organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Actiuni în parteneriat pentru comunicarea eficientă a politicilor anti rasism pe canalele media si
digitale



Măsuri: Proiectul “Învățăm să fim campioni!”

Prin această acțiune ne propunem să atragem alături de echipă copiii Constanței, iar aceștia să devină fani ai 
echipei fanion a orașului, Farul Constanța și să împărtășească valorile clubului în ceea ce privește
responsabilitatea sociala, incluziunea si egalitatea de sanse, protecția mediului.

Obiectiv:

Zero incidente rasiste la evenimentele organizate de Farul Constanța până în anul 2025. 

2. Combaterea rasismului 



Campanie antirasism realizată de Liga Profesionistă de Fotbal împreună cu cluburile din 
Superligă. 

Împreună suntem Superliga! 



3.Protecția și securitatea copiilor și juniorilor

Măsuri:

 stabilirea regulilor interne pentru ca antrenamentele și jocurile să se desfășoare într-un mediu
sigur, acces controlat în baza sportivă, asigurarea personalului specializare de pază și protecție.

acțiuni periodice de informare a antrenorilor și staff-ului tehnic în vederea identificării
comportamentelor agresive, sancționarea și eliminarea acestora.



3.Protecția și securitatea copiilor și juniorilor

Obiective:

 zero incidente de abuz înregistrate la evenimentele organizate de clubul nostru.

crearea unui mediu sigur și de încredere pentru toți copiii și juniorii care practică fotbalul în cadrul
clubului nostru.

obligația adoptării politicii de safeguarding.

 raportarea și remedierea tuturor episoadelor de abuz împotriva copiilor și juniorilor clubului.



4. Fotbalul pentru toate abilitățile 

Măsuri:

acordarea de abonamente gratuite și invitații la meciurile de pe teren propriu ale echipei noastre 
persoanelor cu dizabilități și însoțitorilor acestora. 

 facilitarea accesului pentru persoanele cu dizabilități în incinta stadionului.

promovarea fotbalului pentru toate abilitățile pe toate platformele de comunicare ale Farul 
Constanța (Facebook, Instagram, Youtube/Farul TV).

programe de fotbal pentru persoanele cu dizabilități prin parteneriate cu asociații din județul 
Constanța. 



5. Protecția mediului

Farul Constanța este liderul în sustenabilitate în fotbalul românesc la nivel de club, conștient de rolul
mobilizator pe care o echipă de fotbal îl poate avea în rândul comunității.

Clubul Farul Constanța promovează sustenabilitatea ca principiu central de acțiune în toate domeniile de
activitate și dezvoltă activități relevante pentru:

5.1. Conștientizarea rolului fiecărui individ în combaterea schimbărilor climatice;

5.2. Promovarea unei economii circulare

5.3. Dezvoltare durabilă a evenimentelor

5.4. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii



5.1. Combaterea schimbarilor climatice

 Farul Constanța, ținând cont de rolul reprezentativ pe care îl deține la nivel regional, contribuie activ, prin
derularea măsurilor de conservare și regenerare a mediului, la limitarea impactului negativ pe care
activitățile legate de fotbal le au asupra mediului înconjurător, responsabilizând și educând continuu
comunitatea să procedeze în același mod.

 Începând cu vara anului 2022, Farul Constanța și-a propus ca principal obiectiv atingerea neutralității
emisiilor de carbon până în anul 2030, astfel, la finalul acțiunilor care vor fi întreprinse, clubul
constănțean să devină primul club verde din România.

 Clubul Farul Constanța consideră schimbările climatice una dintre cele mai mari amenințări cu care se
confruntă societatea în prezent și sprijină eforturile tuturor actorilor implicați în combaterea acestora:
societatea civilă, instituții naționale și europene, inclusiv forurile fotbalistice, FIFA și UEFA.

 Clubul nostru își propune să promoveze acest obiectiv în relația cu suporterii, partenerii, sponsorii și
subcontractorii clubului, astfel încât toți cei implicați să contribuie la această misiune.





Măsuri de conservare si regenerare a mediului:

Educarea continua a copiilor si juniorilor prin promovarea actiunilor eco-friendly: plantarea de copaci în cadrul 
Bazei Academiei de Fotbal Hagi de către juniorii clubului. 



Măsuri de conștientizare a protecției mediului către parteneri, suporteri, comunitate:

 Crearea unui logo dedicat Clubului Verde, mediatizat pe toate canalele de comunicare digitală   ale clubului.



Măsuri de conștientizare a protecției mediului către parteneri, suporteri, comunitate:

Adoptarea echipamentului de culoare verde (al 3-lea rând de echipament pentru sezonul 2022-2023) și care a fost 
folosit în meciurile din întrecerea internă. Acest echipament este realizat din materiale reciclabile de către 
sponsorul tehnic al formației noastre.



Măsuri: 

Dotarea juniorilor clubului cu sticle de apă filtrante pentru apa potabilă pentru reducerea cantității de deșeuri 
de plastic rezultate. 

Dotarea sălii de mese a juniorilor din cadrul clubului cu căni pentru filtrarea apei potabile.

5.2. Promovarea unei economii circulare



5.3. Dezvoltare durabila a evenimentelor

Măsuri: 

Folosirea ambalajelor din hârtie / carton / materiale refolosibile pentru toate băuturile folosite în baza 
sportivă, inclusiv în ziua disputării meciurilor. 

Colectarea selectivă a ambalajelor din carton, sticlă, metal și plastic pe tot cuprinsul bazei sportive;

 Informări periodice privind impactul acțiunilor individuale asupra mediului, evitarea risipei, colectarea 
selectivă, reducerea plasticului în natură și a deșeurilor poluante.



5.4. Dezvoltarea durabila a infrastructurii

Măsuri:

Construcția și dezvoltarea infrastructurii bazei sportive cu materiale de ultimă generație, prietenoase cu 
mediul, cu ciclu de producție eco, construcții izolate termic pentru reducerea consumului de energie. 

Dotarea bazei sportive a Academiei Hagi cu 1.000 de metri pătrați de panouri solare pentru producerea 
energiei necesare activităților zilnice.

Schimbarea graduală a surselor de iluminat și înlocuirea acestora cu tehnologii moderne cu consum redus
(LED) în întreaga incintă a Bazei Sportive a Academiei Hagi.

Dotarea noilor terenuri din baza Academiei de Fotbal Hagi cu nocturnă de tip LED pentru un consum redus 
de electricitate. 



Măsuri:

 montarea în incinta Bazei Sportive a Academiei de Fotbal Hagi de stații electrice de încărcare a 
autovehiculelor. 

parcul auto al clubului este format din mașini electrice în parteneriat cu Automobile Bavaria. 

Obiectiv:

Farul Constanța își propune sa devină primul club din România care atinge neutralitatea emisiilor de 
carbon până în anul 2030. 

5.4. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii




