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FOTBAL PENTRU TOATE ABILITĂȚILE 
 
 Federația Română de Fotbal consideră că fotbalul nu mai este de 
mult un sport practicat doar de bărbați, ci este un sport care respectă 
egalitatea de gen în sensul că trebuie respectate drepturile, 
responsabilitățile și oportunitățile egale ale femeilor și bărbaților, fetelor și 
băieților, fără discriminare. 
 Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele respectă, 
apreciază și favorizează egalitatea de gen în sensul că femeile și bărbații 
se bucură de aceleași drepturi și oportunități în toate activitățile care țin de 
fotbal, inclusiv pentru a lua roluri de conducere și în luarea deciziilor. Sunt 
de asemenea asigurate aceleași aspirații și nevoi atât pentru bărbați cât și 
pentru femei, fără discriminare. 
 CSM Cetatea Turnu Măgurele consideră că pentru copii și tineri, 
băieți și fete, fotbalul este o modalitate excelentă prin care aceștia dezvoltă 
abilități incontestabile, devenind adulți fericiți și sănătoși. 
 Pentru a juca fotbal sunt necesare mai multe abilități fizice, mentale și 
emoționale. Unele dintre aceste capacități sunt în mod natural posedate de 
unii jucători, dar alții trebuie să și le dezvolte. Ceea ce este natural pentru 
un jucător, poate nu este pentru altul, și de aceea nu trebuie să apară 
niciun fel de discriminare, injurii, umilință, abuzuri etc. 
 CSM Cetatea Turnu Măgurele promovează jocul fair-play, 
nediscriminarea și munca în echipă, fotbalul poate fi folosit ca instrument 
pentru a atinge egalitatea de gen. De asemenea, fotbalul poate fi folosit 
pentru a spori oportunitățile femeilor și fetelor de a-și dezvolta noi abilități, 
de a obține sprijin din partea altora și de a se bucura de libertatea de 
expresie și de mișcare. Fotbalul poate promova educația, comunicarea, 
abilitățile de negociere și conducere, toate acestea fiind esențiale pentru 
cariera profesională a femeilor. Fotbalul poate, de asemenea, să 
sporească stima de sine a femeilor și fetelor și să le permită să aleagă 
modul de viață. 
 La nivelul CSM Cetatea Turnu Măgurele ne străduim să asigurăm: 
 - Creșterea participării femeilor la activități sportive, precum și în 
tribunele stadionului. 
 - Atingerea unei reprezentări egale și sensibilizare de gen la nivel 
decizional. 
 - Realizarea egalității de gen în antrenamentul și predarea sportului. 
 - Eradicarea violenței bazată pe gen în și prin sport. 
 - Eliminarea stereotipurilor de gen în sport și în mediatizarea 
sportului. 
 - Identificarea și promovarea unor antrenorii de fotbal de sex feminin. 
 - Asigurarea un spațiu privat jucătoarelor atunci când se 
echipează/dezechipează. 



 - Asigurarea de resurse egale pentru jucătoare si jucători: timp de 
antrenament egali, facilități de practică egale, premii similare la turnee 
similare. 
 - Prevenirea formelor de violență pe motive de gen în sport, incluzând 
aici: hărțuirea sexuală și abuzul sexual, violul, violența fizică sau 
emoțională și violența față de persoanele LGBT. 
 - Asigurarea unui climat optim, de normalitate pentru toți sportivii, 
inclusiv pentru aceia care se află într-o poziție vulnerabilă în ceea ce 
privește vârsta, orientarea sexuală, poziția lor în grup, funcția lor, 
capacitățile fizice sau sexul. 
 - Răspuns prompt la măsurile de discriminare semnalate de 
persoanele care se află într-o poziție vulnerabilă în ceea ce privește vârsta, 
orientarea sexuală, poziția lor în grup, funcția lor, capacitățile fizice sau 
sexul. 
 
 Mesajul nostru este: 

„FOTBALUL ESTE = EGAL” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postare pe Facebook, pagina grupului CETATEA TURNU MĂGURELE, 
în data de 11.02.2023, ora 12:26. 
 
 
Comunicat din partea CSM Cetatea Turnu Măgurele 
Federația Română de Fotbal consideră că fotbalul nu mai este de mult un 
sport practicat doar de bărbați, ci este un sport care respectă egalitatea de 
gen în sensul că trebuie respectate drepturile, responsabilitățile și 
oportunitățile egale ale femeilor și bărbaților, fetelor și băieților, fără 
discriminare. 
Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele respectă, apreciază și 
favorizează egalitatea de gen în sensul că femeile și bărbații se bucură de 
aceleași drepturi și oportunități în toate activitățile care țin de fotbal, inclusiv 
pentru a lua roluri de conducere și în luarea deciziilor. Sunt de asemenea 
asigurate aceleași aspirații și nevoi atât pentru bărbați cât și pentru femei, 
fără discriminare. 
CSM Cetatea Turnu Măgurele promovează jocul fair-play, nediscriminarea 
și munca în echipă, fotbalul poate fi folosit ca instrument pentru a atinge 
egalitatea de gen.  
Mesajul nostru este: 
„FOTBALUL ESTE = EGAL” 
 
Conducerea clubului 
 
 

 
 


