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 Egalitatea constă în înțelegerea diferențelor astfel incât fiecare persoană să se 

bucure de oportunitate de șanse egale printr-o metodă justă și corectă de aplicare a 

regulilor, politicilor și a procedurilor. România continuă să fie printre țările cu 

ponderi ridicate a populației expuse riscului, departe de media la nivelul UE. 

Conform Raportului EUROSTAT din 2020 privind România, unul din trei români 

este expus riscului de sărăcie sau excluziune socială, cele mai expuse acestui 

fenomen fiind grupurile vulnerabile.  

 Acțiunea legală este esențială în combaterea discriminării, dar, dar cele mai 

multe ori insuficientă ca impact. În legislația din România, prin Ordonanța nr. 137 

din 31 august 2000 se prevede prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare. Conform primului articol, demnitatea omului, drepturile și libertățile 

cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt 

garantate de lege. Acesta este și motivul principal care stă la baza nevoii de 

responsabilitate a cluburilor de fotbal pentru a putea educa și preveni acțiunile de 

acest fel, fiecare club având o influență majoră asupra comunităților sale.  

 Obiectivul nostru este  de a sprijini incluziunea socială a persoanelor 

aparținând grupurilor vulnerabile. Astfel, ne angajăm să lucrăm în așa fel încât să 

îmbrățișăm diversitatea și să promovăm egalitatea de șanse. Recunoaștem, apreciem 

și promovăm contribuțiile pozitive realizate de toate persoanele cu scopul de a 

modela sprijinul pe care aceștia îl primesc, dar și de a ne îndeplini strategia și 

misiunea noastră.  

 

Măsuri: 

• Campanie de educare pro incluziune și în favoarea egalității de șanse pe site-

ul clubului și pe toate paginile sociale ale clubului; 

• Parteneriate cu UPT pentru promovarea egalității de șanse; 



 

 

• Creșterea numărului de persoane de sex feminin în organigrama clubului; 

• 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; 

• Programe de voluntariat pentru toate categoriile sociale; 

• Campanie de incluziune a copiilor din mediul rural și defavorizat prin 

participarea acestora la meciurile echipei noastre de pe teren propriu; 

 

 


