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Declarație publică! 

 
 Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele își însușește 
Planul FRF referitor la rasism și în acest sens emite următoarea declarație 
publică: 
1. Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele, afirmă că rasismul și 
orice tip de discriminare nu vor fi tolerate. 
2.  Clubul Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele, explică clar acțiunile 
ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în scandările rasiste: 
 - Se va emite anual o declarație publică prin care se afirmă că 
rasismul și orice tip de discriminare nu vor fi tolerate și prin care se va 
explica clar acțiunile ce vor fi întreprinse împotriva celor implicați în 
scandări rasiste. 
 - Difuzăm anunțuri prin intermediul sistemului de sonorizare al 
stadionului prin care se condamne scandările rasiste în timpul meciurilor. 
 - Înștiințăm posesorii de bilete și de abonamente asupra faptului că 
nu vor putea lua parte la acte de rasism.  
 - Interzicem intrarea pe stadion cu materiale care au mesaje rasiale și 
discriminatorii de orice fel. 
 - Restricționăm accesul pe stadion a persoanelor care au avut 
anterior un discurs rasial și discriminatoriu. 
 - Utilizăm rețelelor de socializare pentru a promova în rândul 
spectatorilor/suporterilor un comportament adecvat pe stadion și 
încurajarea acestora să adopte o atitudine tolerantă. 
 - Organizăm momente dedicate combaterii problematicii rasiale și de 
discriminare în pauzele meciurilor. 
 - Organizăm acțiuni de prevenire a distribuirii de literatură rasistă în 
interiorul și în jurul stadionului.  
 - Întreprindem acțiuni disciplinare împotriva jucătorilor implicați în acte 
de rasism. 
 - Contactăm alte asociații sau cluburi pentru asigurarea înțelegerii de 
către aceștia a politicii împotriva rasismului promovata de asociația sau 
clubul respectiv. 
 - Participăm când suntem invitați și colaborăm cu diferite asociații sau 
cluburi pentru asigurarea înțelegerii de către membrii societății civile a 
politicii împotriva rasismului.  
 - Îndepărtăm imediat eventualele mesaje rasiste de tip graffiti de pe 
stadion. 
 - Participăm la elaborarea unei strategii comune a agenților de 
ordine, a Poliției și a Jandarmeriei în vederea combaterii actelor de rasism.  
 - Adoptăm o politică de oportunități, egale pentru toți, în ceea ce 
privește angajările și furnizorii de servicii. 



 - Cooperăm cu toate grupurile și agențiile, cum ar fi sindicatele 
jucătorilor, suporterii, școlile, organizațiile voluntare, cluburile de tineret, 
sponsorii, companiile locale, Poliția, Jandarmeria și alte autorități publice în 
vederea dezvoltării unor programe proactive și a sporirii gradului de 
conștientizare în ceea ce privește eliminarea actelor de rasism și a 
discriminării. 
 - Consiliul de Administrație al clubului a realizat o declarație împotriva 
manifestărilor rasiste care este afișată permanent în loc vizibil pe tabela 
electronică de marcaj.  

„NU RASISMULUI ȘI INTOLERANȚEI” – este mesajul nostru comun. 
 
Conducerea clubului 
 
 
 
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


