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 Dacă până acum câțiva ani fotbalul era privit clasic, doar ca un simplu sport, 

în prezent fotbalul profesionist este văzut interdisciplinar, ca o componentă a 

economiei, a societății sau a culturii. Perspectiva interdisciplinară vede fotbalul ca 

pe un instrument prin care se poate realiza dezvoltarea durabilă a unui oraș. 

 Pentru a obține sustenabilitate prin sport, cluburile de fotbal sunt și un factor 

economic, așa cum sunt întreprinderile, deoarece interesul se află în jurul modului 

în care cluburile de fotbal pot contribui la asigurarea prosperității economice, a 

calității mediului și a echității sociale. Clubul nostru de fotbal și orașul nostru se 

influențează reciproc, fiecare contribuind la dezvoltarea celuilalt, Politehnica 

Timișoara fiind un club al întregii comunități.  

 În ceea ce privește sustenabilitatea, obiectivul nostru pe termen lung este de a 

crea un mediu constructiv, în care investițiile și inițiativele noastre îmbunătățesc 

performanța echipei, creând un set de valori puternic, care să depășească ceea ce se 

întâmplă pe teren, incluzând  copii  și  juniorii  noștri,  suporterii  noștri  și  indirect  

orașul  nostru  și  comunitatea noastră.  

 Schimbările continue care au loc în economia globală presupun o adaptare 

continuă, impactul  evenimentelor  se  simte  și  la  nivelul  comunității  noastre,  

ceea  ce impune  o preocupare permanentă de a proteja mediul nostru, inspirând 

jucătorii și angajații noștri la abordarea  unui  stil  de  viață  conștient,  respectând  

atât  diversitatea  umană  cât  și  mediul înconjurător. Acest  lucru  este  posibil  

numai  prin  colaborare,  atât  intern,  între  noi,  cât  și  cu colaboratorii noștri, alături 

de care ne propunem să lansăm campanii antirasiale și antidiscriminatorii, cu 

ajutorul cărora ne dorim să promovăm un mediu sănătos în lumea fotbalului.  

  SSU Politehnica Timișoara își dorește să genereze performanță în jurul a 

cinci politici cheie construite în jurul celor doi piloni menționați anterior, după cum 

urmează: 



 

I. Egalitate și incluziune; 

II. Combaterea rasismului; 

III. Protecția copiilor și a tinerilor: 

IV. Fotbal pentru toate abilitățile; 

V. Protecția mediului.  

 

Obiective aspiraționale pentru 2030 

• Egalitate și incluziune: zero episoade de discriminare la Politehnica 

Timișoara, la evenimentele organizate de club și sub egida clubului, până în 

2030; 

• Combaterea rasismului: zero incidente rasiste la evenimentele organizate de 

club și sub egida clubului, până în 2030; 

• Protecția copiilor și a tinerilor: zero episoade de abuz asupra acestora la 

evenimentele organizate de club și sub egida clubului și care implică 

participarea copiilor și tinerilor, până în 2030; 

• Fotbal pentru toate abilitățile: triplarea numărului de practicanți cu dizabilități 

și dublarea numărului de persoane cu dizabilități angajate în fotbal, până în 

2030; 

• Protecția mediului: Asimilarea  principiilor  celor  4  R:  reduce,  reutilizează,  

reciclează,  recuperează, reducerea impactului de mediu a fotbalului.  

 

 

 


