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Ideea principală:



MISIUNEA:

Folosim vocea fotbalului pentru a atrage atenția asupra problemelor relevante.

VIZIUNEA:

A oferi tuturor oportunitatea de a juca fotbal, spre un viitor mai sănătos.

SCOPUL:

A fi leader și promotor al valorilor, și a determina pozitiv transformarea socială,
pentru mobilizarea societății.



11 POLITICI

Drepturile omului Respectul pentru mediu



Obiective și indicatori cheie de performanță
Măsurarea rezultatelor



ANTI-RASISM

Prevenirea și combaterea oricăror

forme de discriminare rasială în

mediul fotbalistic, de la nivelul

amator până la înalta performanță.

Activități Obiective KPI

Organizarea unui festival de 

fotbal/ jocuri bilaterale/ turneu 

de fotbal, pe 21 martie, cu 

ocazia „Zilei Internaționale 

pentru Eliminarea 

Discriminării Rasiale”;

conștientizarea

problematicii

rasismului

numărul de 

festivaluri și 

evenimente 

organizate

Promovarea pe rețelele de 

socializare a subiectului Anti-

rasism (postări, repostarea

video-urilor de la UEFA).

numărul de 

materiale de 

comunicare 

publicate



PROTECȚIA COPIILOR ȘI A TINERILOR

Protejarea drepturilor copiilor și a

tinerilor care joacă fotbal, prevenirea

și combaterea oricărei forme de

prejudiciu creat acestora.

Activități Obiective KPI

Delegarea unei persoane 

responsabilă din Club, care va 

semna Politica de Protecție a 

Copilului, aprobată de FMF, și 

va fi responsabilă de subiectul 

dat.

zero episoade de 

abuz înregistrate 

la evenimentele 

organizate de 

Club 

numărul de 

episoade de abuz

Organizarea unui training de 

către FMF la solicitarea 

Clubului



EGALITATE ȘI INCLUZIUNE

Aplicarea principiilor, 

drepturilor și șanselor egale 

în întreg fenomenul 

fotbalistic, în scopul 

asigurării respectului și 

încurajării exprimării libere, 

a bucuriei și contribuției 

fiecăruia la jocul de fotbal.

Activități Obiective KPI

antrenament comun cu tema: 

„Egalitate și incluziune”, ce 

presupune participarea: 

femeilor/ bătrânilor/ a 

persoanelor de oricare 

orientare, religie sau profesie

zero incidente 

discriminatorii la 

evenimentele organizate 

de Club;

- numărul de 

incidente;

- numărul de 

antrenamente



FOTBAL PENTRU TOATE ABILITĂȚILE

Asigurarea că mediul

fotbalistic și infrastructura

care deservește fenomenul

sunt accesibile pentru toți

doritori, pasionați de

fotbal, indiferent dacă este

participant sau suporter,

fără a ține seama de

abilitățile personale.

Activități Obiective KPI

Prezența unui Ofițer pentru 

accesul persoanelor cu dizabilități 

pe teren, când echipa este gazdă și 

promovarea acestui fapt înaintea 

meciului pe rețelele de socializare;

- prezența numărului 

jucătorilor de fotbal cu 

dizabilități/ a persoanelor 

angajate;

- mediatizarea și 

promovarea informației 

despre accesibilitatea la 

meciurile de fotbal

- numărul de 

jucători cu 

dizabilități;

- numărul de 

angajați cu 

dizabilități;

- numărul de 

materiale 

publicate

Organizarea unui turneu/ festival/ 

meci cu includerea persoanelor cu 

dizabilități (exemplu de parteneri: 

Federația Nevăzătorilor, Special 

Olympics Moldova, Sunshine etc.);



SĂNĂTATE ȘI STARE DE BINE

Păstrarea sănătății și a stării 

de bine pe durata activităților 

fotbalistice pentru toate 

grupurile de vârstă și 

combaterea bolilor asociate 

cu lipsa activității fizice, 

nutriției inadecvate, 

problemelor de socializare.

Activități Obiective KPI

Campanii de promovare pe 

rețelele de socializare a modului 

sănătos de viață;

realizarea campaniilor de 

promovare a beneficiilor 

fotbalului pentru sănătate;

- numărul de 

proiecte realizate;

- numărul de 

materiale de 

comunicare 

publicate;

- numărul de 

urmăritori ai 

materialelor de 

comunicare

Organizarea o dată în an a unui 

antrenament deschis, cu 

participarea rudelor (soțiilor, 

părinților, copiilor etc.);

Filtrarea apei folosite în procesul

de preparare a mâncării (în cazul

prezenței cantinei sau a hotelului

pe teritoriu);



AJUTOR PENTRU REFUGIAȚI

Sprijin pentru refugiați, azilanți,

persoane dislocate, ca acestea

să rămână sănătoase din punct

de vedere fizic și mental și să

devină parte din comunitățile

care îi găzduiesc, fotbalul fiind

factorul integrator.

Activități Obiective KPI

Implicarea refugiaților și 

acceptarea acestora la 

antrenamente în cadrului 

Clubului; crearea oportunităților 

pentru refugiați;

numărul de 

refugiați 

implicați

Campanii de colectare a 

echipamentului sportiv nou sau 

în stare bună și curată, ce poate 

fi donat;



SOLIDARITATE ȘI DREPTURILE OMULUI

Asigurarea respectului

pentru demnitatea și

drepturile fiecăruia în

fotbal, alături de șansa

de a juca fotbal, în

spiritul libertății și

solidarității.

Activități Obiective KPI

Promovarea prin rețele de 

socializare a drepturilor 

omului;

promovarea prin rețele 

de socializare a 

drepturilor omului 

(campanii comune cu 

copii, fotbaliști, ONG-

uri) 

numărul de 

materiale de 

comunicare 

publicate; 



ECONOMIE CIRCULARĂ

Optimizarea consumului și al

ciclului de viață, al produselor, în

special al alimentelor, ambalajelor

și materialelor personalizate, în

toate operațiunile și evenimentele

FMF.

Activități Obiective KPI

Colectarea și sortarea gunoiul 

împrejurul Clubului și a 

locului de amplasare sau în 

unul din parcurile din 

localitate;

organizarea evenimentelor 

de sortare și colectare a 

gunoiului 

nr de 

evenimente 

organizate



ANGAJAMENTUL PENTRU MEDIU

Prevenirea și reducerea

poluării mediului prin

activități legate de

fotbal, în același timp,

cu utilizarea puterii de

comunicare a sportului

pentru chemarea la

acțiune urgentă.

Activități Obiective KPI

Utilizarea becurilor LED pe 

teritoriul Clubului (vestiare, hotel, 

cantină etc.);

reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră și 

crearea perspectivelor 

de minimizare a 

nivelului emisii de 

carbon

raport de progres 

(lista de activități 

implementate)

Utilizarea bateriilor fotovoltaice;

Utilizarea pompelor de căldură;

Folosirea energiei verde;

Plantarea copacilor/ plantelor/ 

florilor (înverzirea teritoriului);

Folosirea hârtiei și a materialelor 

ecologice în birou (pahare, birotică 

etc.)

Izolarea termică a clădirilor/ 

vestiarelor;

Susținerea producătorilor locali de 

legume și fructe în cazul prezenței 

cantinei sau a restaurantului pe 

teritoriu;



EVENIMENTE SUSTENABILE

Crearea, planificarea și organizarea

de evenimente într-un mod care să

prevină și să reducă impactul

negativ asupra mediului.

Activități Obiective KPI

Digitalizarea informativă, 

utilizarea QR coduri-lor, a 

anunțurilor electronice contrar 

pliantelor și anunțurilor pe hârtie; promovarea ideei

de sustenabilitate 

raport de progres 

(lista de activități 

implementate)

Promovarea sustenabilității pe 

rețelele de socializare;



INFRASTRUCTURA SUSTENABILĂ

Infrastructura fotbalistică 

asigură beneficii 

financiare și de mediu de 

lungă durată pentru 

operatori și consolidează 

moștenirea spațiilor 

comune și a beneficiilor 

pentru comunități.

Activități Obiective KPI

Accesul persoanelor cu necesități 

speciale la teren;

organizarea condițiilor 

de acces pentru fiecare

numărul locurilor 

persoanelor cu 

necesități speciale   

Eficientizarea consumului de 

electricitate, gaze și apă (prin 

recircularea, reutilizarea, reducerea 

consumului de apă, optimizarea 

proceselor, îmbunătățirea funcționării 

sau modificarea echipamentelor și a 

atitudinii utilizatorilor de apă (folosirea 

robinetelor cu acționare la picior);

micșorarea cantității de 

consum a resurselor 

naturale 

diferența cantității  

de resurse naturale 

consumate în anul 

2023 comparativ cu 

2022




