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PROTECȚIA MEDIULUI 
 
 Impactul față de mediu este pentru Federația Română de Fotbal o 
preocupare extrem de importantă, aceasta propunându-și să fie lider în 
domeniul sustenabilității fenomenului sportiv. De la gazonul pe care se 
joacă meciurile la paharele din care beau apă suporterii, de la iluminatul 
stadioanelor la felul în care se deplasează echipele și fanii la meciuri, 
lumea fotbalului trebuie să fie atentă la impactul pe care îl are asupra 
mediului prin activitatea pe care o desfășoară zi de zi.  
 Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele a înțeles acest 
deziderat și va adopta toate soluțiile privind protecția mediului propuse de 
Federația Română de Fotbal. 
 CSM Cetatea Turnu Măgurele consideră că pe linia protecției 
mediului sunt două direcții principale: prin acțiuni concrete de reducere a 
impactului asupra mediului și printr-un palier educațional atât la nivelul 
celor care-și desfășoară activitatea în cadrul clubului cât și la nivelul 
publicului spectator. 
 Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul CSM Cetatea 
Turnu Măgurele se simte responsabil în fața întregului fenomen, a tuturor 
stakeholderilor implicați (părțile interesate: organizații, managerul 
stadionului și fani) propunându-și să fie exemplu în domeniul protecției 
mediului, astfel încât acest demers să fie cunoscut și urmat de cât mai 
mulți locuitori ai municipiului Turnu Măgurele. 
 La nivelul CSM Cetatea Turnu Măgurele ne străduim să 
implementăm următoarele  măsuri: 
 - Asimilarea de către tot personalul clubului a principiilor celor 4R: 
Reduce, Reutilizează, Reciclează, Recuperează - în toate operațiunile, 
pentru minimizarea impactului de mediu al fotbalului și obținerea eficienței 
energetice și a reducerii de costuri. 
 - Transmiterea prin intermediul sistemului de sonorizare al stadionului 
a unor mesaje pe linie de protecție a mediului menite să-i ajute pe fanii 
clubului nostru să-și schimbe comportamentul față de mediu. 
 - Informarea periodică de către antrenorii de la grupele de copii și 
juniori despre importanța unei atitudini eco-responsabile. 
 - Conștientizarea în rândul personalului clubului că o simplă acțiune 
care privește doar aruncarea hârtiei în coșul de hârtie și a plasticelor în 
coșul de plastic dă o valoare semnificativ mai mare și un rezultat 
semnificativ mai bun procedurii de colectare. 
 - Folosind popularitatea unor jucători ca o portavoce, aducem în 
dezbaterea publică preocuparea pentru mediu printr-o campanie de 
informare publică. 
 - Directorul clubului a dispus ca la nivelul întregului club să fie 
colectat și valorificat tot plasticul care se produce în toate activitățile 
fotbalistice. 



 - Implementarea unui pachet de acțiuni cu impactul imediat: în 
transport, în managementul deșeurilor  și în tot ce înseamnă economia 
energiei. 
 - Adoptarea unei soluții de reducere a consumului de plastic, în 
special de PET-uri prin distribuirea de recipienți reutilizabili nominalizați 
pentru fiecare persoană, de o calitate mai bună (din inox sau aluminiu) 
pentru apa pe care o consumă jucătorii și renunțarea la sticle de apă la 
PET de 0,5 sau de 2 litri și montarea unor dozatoare de apă. 
 - Adoptarea unei soluții de reducere a ambalajelor provenite de la 
produsele de unică folosință și de la dulciuri (prin optimizarea distribuirii 
alternative a dulciurilor în rețetar: batoane de cereale cu fructe în alternanță 
cu fructele uscate sau cu fructele proaspete).  
 - Alegerea producătorilor de echipament sportiv dintre aceia care 
folosesc materiale reciclabile. 
 - Achiziționarea unor biciclete care să fie folosite de către copiii și 
antrenorii lor în drum spre antrenamente. 
 
 Deviza clubului nostru este: 

„ÎMPREUNĂ PENTRU UN MEDIU CURAT ȘI SĂNĂTOS” 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
 



Postare pe Facebook, pagina grupului CETATEA TURNU MĂGURELE, 
în data de 11.02.2023, ora 18:52. 
 
 
Comunicat din partea CSM Cetatea Turnu Măgurele 
Impactul față de mediu este pentru Federația Română de Fotbal o 
preocupare extrem de importantă, aceasta propunându-și să fie lider în 
domeniul sustenabilității fenomenului sportiv. 
Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele a înțeles acest deziderat 
și va adopta toate soluțiile privind protecția mediului propuse de Federația 
Română de Fotbal. 
CSM Cetatea Turnu Măgurele consideră că pe linia protecției mediului sunt 
două direcții principale: prin acțiuni concrete de reducere a impactului 
asupra mediului și printr-un palier educațional atât la nivelul celor care-și 
desfășoară activitatea în cadrul clubului cât și la nivelul publicului spectator. 
Personalul care își desfășoară activitatea în cadrul CSM Cetatea Turnu 
Măgurele se simte responsabil în fața întregului fenomen, a tuturor 
stakeholderilor implicați (părțile interesate: organizații, managerul 
stadionului și fani) propunându-și să fie exemplu în domeniul protecției 
mediului, astfel încât acest demers să fie cunoscut și urmat de cât mai 
mulți locuitori ai municipiului Turnu Măgurele. 
Deviza clubului nostru este: 
„ÎMPREUNĂ PENTRU UN MEDIU CURAT ȘI SĂNĂTOS” 
 
Conducerea clubului 
   
 
 

    
 


