
Un viitor mai sigur,sa fim mai buni” 
-Proiect de responsabilitate sociala- 

1. CONSIDERATII GENERALE: Sportul de masa a fost intotdeauna motorul oricarei societati, inca din 

antichitate dezvoltandu-se ideea ca evolutia umana are la baza sportul. Nu degeaba, sintagma ”minte 

sanatoasa in corp sanatos” (mens sana in corpore sano), avand sorginte latina, dureaza de mii de ani. 

Sportul are efecte benefice asupra caracterului uman, in primul rand, si efecte asupra vietii socio-

economice a unei comunitati, mai ales in contextul actual in care omul este supus unor tentatii noi (in 

special folosirea excesiva a internetului si a gadgeturilor) cu capacitate de dezvoltare si adaptare foarte 

puternice, care ofera rezultate incurajatoare si satisfactii pe termen scurt, insa cu efecte devastatoare pe 

termen mediu si lung. Constatam afundarea sportului romanesc in general, intr-o zona care pare fara 

iesire, cauza principala fiind lipsa implicarii maselor de oameni in acest fenomen social, managerii/patronii 

de cluburi fiind preocupati in principal de rezultate pe termen scurt, fara a pune accent pe valorile istorice 

ale activitatii sportive, in principal . Adresandu-se unei mase cat mai mare de oameni, activitatea sportiva 

poate conduce la dezvoltarea individuala si colectiva a unei regiuni sub toate aspectele. Privind spre viitor 

cu entuziasm, luand in calcul insa si problemele prezentului, consideram ca cele ce urmeaza sunt un pas 

inainte pentru Vrancea si oamenii ce o populeaza, atat timp cat vom reusi sa crestem interesul in jurul 

acestui fenomen social – activitatea sportiva in general, fotbalul in particular.Influenta fotbalului in sfera 

sociala se manifesta prin dezvoltarea spiritului de colectivitate, munca in echipa, combativitate, 

desfasurarea unei competitii angrenand multiple sfere ale vietii sociale. Acestora li se alatura alte sectoare 

ale societatii: economic, cultural etc.  Izolarea copiilor in mediul rural este un fenomen ce trebuie combatut 

prin toate mijloacele disponibile,fotbalul fiind sportul cel mai raspandit si practicat. Acesta este in acest 

moment cel mai potrivit instrument de combatere a problemelor cu care ne confruntam. AJF Vrancea a 

desfasurat in ultimii cinci ani in paralel cu activitatea curenta a asociatiei o competitie destinata fotbalului 

de baza .In anul 2015 proiectul Academia de Fotbal Social a fost un real succes fapt ce a dus la initierea 

unui alt proiect organizat pe acelasi principiu, dar cu o participare mult mai ampla .In cele ce urmeaza 

explicam structura acestui proiect care datorita acordurilor de parteneriate initiate creste masiv numarul 

eventualilor  participanti din tot mediul rural al judetului. 
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2. INITIATORI PROIECT Asociatia Judeteana de Fotbal Vrancea ,Directia pentru Sport si Tineret Vrancea  

si Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea - Serviciul de Ordine Publica avand in structura lor oameni 

crescuti si formati in Vrancea au decis infiintarea si sustinerea unei miscari sportive, avand ca initiatori 

managerii acestor organizatii(Dan Dumitru-AJF Vrancea, Daniel Gongu -Directia pentru Sport si Tineret 

Vrancea si comisar sef de politie Burlan Zorel - Serviciul de Ordine Publica din cadrul I.P.J.Vrancea). Avand 

in vedere ca proiectul se adreseaza tuturor iubitorilor de sport din judet, chiar punandu-se accent pe 

cresterea numarului acestora, vom initia discutii privind implicarea autoritatilor locale (primarii din zona), 

pentru a da consistenta si sustinere majora acestui proiect cu beneficii sociale majore la nivelul 

comunitatilor locale. 
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3. SCOP 



 Crearea si dezvoltarea unui mediu propice desfasurarii activitatilor sportive de masa(fotbalul in principal), 

precum si prevenirea violentei in sport, totul bazat pe principiul fair-play-ului, valori morale, performantei, 

combativitatii pozitive, managementului modern bazat pe rezultate, autosustinere, voluntariat si implicare 

sociala. 

Pentru realizarea scopului apreciem implicarea Serviciului de Ordine Publica si a comandantilor celor noua 

sectii de politie rurale din cadrul I.P.J.Vrancea implicate respectiv: Comisar sef de politie Pana Petrica - 

seful Sectiei de politie rurala nr.1 Golesti,  subcomisar de politie Hanganu Costel – seful Sectiei de politie 

rurala nr.2 Gugesti, comisar sef de politie Pislaru Eugen – seful Sectiei de politie rurala nr.3 Vidra, 

subcomisar de politie Danila Valentin – seful Sectiei de politie rurala nr.4 Adjud, comisar sef de politie 

Oprea Adrian – seful Sectiei de politie rurala nr.5 Cotesti, subcomisar de politie  Scutaru Nicolae – seful 

Sectiei de politie rurala nr.6 Nanesti, subcomisar de politie  Gaina Valentin – seful Sectiei de politie rurala 

nr.8 Tulnici, comisar sef de politie Coman Iosif - seful Sectiei de politie rurala nr.9 Odobesti si comisar sef 

de politie Pintilie Georgica – seful Sectiei de politie rurala nr.10 Panciu. 

Un viitor mai sigur,sa fim mai buni” 

-Proiect de responsabilitate sociala- 

4. OBIECTIVE : 

- Promovarea activitatii sportive in judetul Vrancea; - Promovarea judetului prin sport; - Implicarea 

autoritatilor locale ca parteneri strategici; - Implicarea directa in proiect a unei mase de oameni cat mai 

mare, a voluntarilor, a sponsorilor;  

- Atragerea mediului ecomomic in cadrul proiectului; -  

-Atragerea oamenilor reprezentativi din Judetul Vrancea sau care se simt apropiati de aceasta zona in 

materie de sport si nu numai pentru a deveni modele pentru practicarea sportului in masa si pentru tineri 

in special; 

 - Asigurarea continuitatii in educatia tinerilor prin sport: dezvoltare armonioasa si sanatoasa, spirit 

combativ, respect, munca in echipa, responsabilitate, moralitate, fair-play; -  

-Organizarea de competitii periodice sau ocazionale pentru promovarea sportului in cadrul maselor de 

oameni;  

- Stimularea lucrului in echipa-editarea de materiale publicitare, ghidul competitiei, ghidul rezultatelor, 

promovarea competitiei si a spiritului acesteia in mass-media; 

 -Formarea si promovarea unor structuri sportive profesioniste(echipe reprezentative) care sa utilizeze 

varfurile valorice identificate la nivel local; - participarea alaturi de autoritatile locale, la diverse actiuni pe 

teme ecologice, sportive, culturale, umanitare, turistice, de sustinere in general a proiectelor socio-

economice intreprinse la nivel judetean. 

= Organizarea de activitati educativ-preventive pe linia combaterii violentei in sport 
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5. ORGANIZAREA PROIECTULUI: Proiectul va fi organizat sub forma unui parteneriat intre Asociatia 

Judeteana de Fotbal Vrancea ,Directia pentru Sport si Tineret Vrancea,IPJ Vrancea – Serviciul de Ordine 

Publica cu sprijinul autoritatilor locale implicate(PRIMARII) cu responsabilitati identificate si clar stabilite 



pentru fiecare parte implicata, avand ca rezultat final atingerea obiectivelor stabilite. Astfel, factorii 

principali ai proiectului, managementul, resursele materiale si resursele umane necesare vor fi elementele 

pe marginea carora vor fi stabilite responsabilitatile. Proiectul va fi structurat in jurul a 2 categorii 

principale de activitati:  

- Sport pentru mase, cu o implicare cat mai mare de oameni, prin actiuni de tip scoala de fotbal, competitii 

periodice sau ad-hoc la nivel local si regional, atragerea ca parteneri a scolilor si liceelor din regiune ca si 

furnizori resurse umane, precum si parteneri in educatia tinerilor;  

- Sport de performanta prin crearea unor echipe reprezentative la nivel de copii, juniori si seniori, care sa 

formeze si sa promoveze varfurile identificate in cadrul actiunilor locale desfasurate initial. 
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6. PROGRAMUL DE ACTIVITATI. IMPLEMENTARE  

Pe termen scurt ( 1 an ) - realizarea parteneriatului ce va asigura managementul proiectului - realizarea 

parteneriatului cu Primariile unde vor avea loc etapele competitiei – asigurarea unei echipe manageriale si 

de executie necesara pentru desfasurarea activitatilor - identificarea elementelor logistice existente si 

stabilirea actiunilor necesare inclusiv localitatile de desfasurare a competitiei, completarea acestora pentru 

indeplinirea obiectivelor –asigurarea unui cadru de promovare a proiectului(actiune eveniment pentru 

inaugurare proiect,  site internet www.ajfvrancea.ro, media locala si regionala, vitrina fixa si mobila de 

prezentare (eventual si vanzare) produse cu insemnele proiectului) –organizarea unei competitii sportive 

anuale pe 8 regiuni ( 8 sectii de politie cu participarea localitatilor arondate fiecarei sectii de politie rurala) ale 

judetului in vederea promovarii sportului de masa precum si a selectiei de copii si juniori in vederea 

practicarii sportului si identificarii varfurilor valorice pentru performanta - amenajarea in regim de 

parteneriat intre autoritatile locale si Asociatia Judeteana de Fotbal Vrancea a bazei sportive pentru 

promovarea si desfasurarea de activitati cultural – sportive(amenajarea suprafetei de joc a terenului de 

fotbal, repararea tribunei, aranjarea si intretinerea spatiilor din interiorul bazei sportive) - realizarea de 

proiecte ale asociatiei sau in regim de parteneriat pentru atragerea de fonduri publice sau private pentru 

sustinerea si dezvoltarea activitatilor din cadrul proiectului – dupa12 luni; 

Editia inaugurala: va debuta la sfarsitul lunii martie sub forma unei competitii de minifotbal ce se va 

desfasura simultan pe patru miniterenuri amplasate pe o singura baza sportiva.  

Proiectul  este un proiect generat de două realităţi:  

a) în zona rurală a judeţului Vrancea – ca şi în alte părţi ale ţării, există un bun potenţial fotbalistic 

reprezentat de numeroşi copii care doresc să practice fotbalul;  

b) în marea majoritate a localităţilor din aceeaşi zonă lipseşte infrastructura pentru sport, în general, şi 

pentru fotbal, în special.  

Întrucât am considerat că este de datoria noastră să dăm acestor copii posibilitatea să acceadă la ei acasă 

la activitatea fotbalistică, am ajuns la concluzia că acest lucru este posibil dacă ducem noi fotbalul la ei în 

localităţi şi, cu sprijinul autorităţilor locale, îi organizăm şi le punem la dispoziţie conditiiile minime de care 

au nevoie. Ca urmare, am realizat şase porţi de fotbal mobile şi demontabile, pe care sa le transportam 

usor în locaţiile în care am programat competiţii fotbalistice de minifotbal. Am adăugat porţilor alte 



materiale sportive – mingi, veste de departajare etc.,rezolvand astfel in mare parte problema logisticii. Cu 

sprijinul politiei de ordine publica,  care ne va ajuta in organizare, vom  da consistenţă ideii de competitie 

care sa cuprinda majoritatea localitatilor rurale din judet. 

Pe termen mediu ( 1-3 ani ) Intretinerea si dezvoltarea , in regim de parteneriat, a bazei sportive in 

vederea omologarii pentru competitii sportive profesioniste–  

2017-2018; – Dezvoltarea scolii de fotbal in vederea formarii a cat mai multe grupe de copii si juniori care 

sa participe in competitiile judetene si nationale (cel putin 2) –  

2017-2018– Crearea si dezvoltarea unor echipe de fotbal reprezentative(in principal din juniori)in vederea 

participarii intr-o competitie la nivel judetean si pregatirea pentru accederea in esalonul fotbalistic superior 

; – Dezvoltarea altor activitati educationale la nivelul judetului . 

2015-2018; – realizarea de proiecte  in regim de parteneriat pentru atragerea de fonduri publice sau 

private pentru sustinerea si dezvoltarea activitatilor din cadrul proiectului. 

Pe termen lung (1 -5 ani ) - Dezvoltarea unei management propriu cat mai eficient in vederea mentinerii 

unei activitati sportive la un standard cat mai ridicat, atat la nivelui grupelor de copii si juniori precum si la 

cel al echipelor de seniori; – Clasarea pe primele 3 locuri in divizia D a echipei reprezentative si/sau 

incercarea de a promova in divizia C – 2016-2017; – Promovarea si mentinerea in divizia C a unei echipe 

reprezentative – 2017-2018. Perspectiva (5-10 ani ) - crearea de baze sportive competitive pentru 

standardele europene; - asigurarea conditiilor tehnice si economice pentru promovarea unor echipe 

reprezentative din mediul rural  in structurile fotbalistice nationale de juniori A si B . 
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7. RESURSE NECESARE: 

 A. MANAGEMENTUL PROIECTULUI – va fi asigurat de catre Asociatia Judeteana de Fotbal Vrancea . 

B. RESURSELE UMANE – vor fi selectate, evaluate si stabilite de catre echipa manageriala a proiectului cu 

sprijinul politistilor din cadrul fiecarei sectii de politie. 

C. LOGISTICA 

- BAZA SPORTIVA – va fi pusa la dispozitia Asociatiei Judetene  de Fotbal Vrancea de catre autoritatile 

locale sub forma de parteneriat, in care Asociatia Judeteana de Fotbal Vrancea va administra pe perioada 

competitiei baza pusa la dispozitie avand totodata responsabilitatea de a face totul pentru cresterea 

gradului de calitate a conditiilor in cadrul bazei sportive;  

- BAZA MATERIALA – echipamente de instruire si joc (porti mobile de minifotbal), mijloace de prezentare si 

publicitate, mijloace de transport a materialelor, altele, vor fi asigurate de Asociatia Judeteana de Fotbal 

Vrancea;  

RESURSE FINANCIARE. - principala sursa financiara urmarita e autofinantarea prin toate mijloacele 

identificabile  - alocatiile de la bugetul local sau central pe baza de proiecte - venituri din activitati 

economice realizate in legatura directa cu scopul si obiectul de activitate ale acestora -cotizatii sau 

contributii banesti sau in natura ale simpatizantilor -donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizari -

venituri obtinute din reclama si publicitate -indemnizatii obtinute din participarea la competitiile si 

demonstratiile sportive - alte venituri in conditiile legii  
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7. CONCLUZII. In aceasta perioada dificila din punct de vedere economic, o serie de cluburi sportive se 

confrunta cu grave probleme financiare, unele dintre ele fiind chiar nevoite sa-si inceteze activitatea. Unele 

dintre ele se afla chiar in zone destul de bine dezvoltate economic, cu potential turistic ridicat, punandu-se 

astfel intrebarea fireasca: de ce nu se incearca dezvoltarea sustenabila a regiunii/localitatii respective in 

stransa legatura cu sportul/fotbalul? Cercetarile arata ca unindu-ne fortele, mediul privat impreuna cu 

autoritatile locale, in interesul comun al comunitatii in materie de sport, proiectul va avea sigur succes, 

toate partile implicate avand doar de castigat. Un club sportiv, in zona care-l gazduieste, pe langa menirea 

sa de a promova si dezvolta sportul in cadrul unei comunitati, in acea zona el poate produce locuri de 

munca, dezvolta piata locala, pune in valoare oportunitatile turistice, atrage fonduri suplimentare la 

bugetul autoritatilor locale, atrage parteneriate de afaceri sau noi investitori in regiune, nu in ultimul rand 

fiind practic o ramura a economiei care poate produce fara un impact prea mare asupra mediului 

inconjurator. Din motivele enumerate mai sus, un club sportiv trebuie privit de catre regiunea respectiva si 

mai ales da catre autoritatile locale ca un potential motor care contribuie la dezvoltarea sociala si 

economica a regiunii “gazda”, un motiv foarte important pentru care un club sportiv trebuie privit si din 

perspective interdisciplinare. 

Localitatile si data de disputare sunt urmatoarele: 

Sectia Rurala nr.6 – Baza sportiva din comuna Nanesti – 2 aprilie 2016 

 

Sectia Rurala nr.2 – Baza sportiva din comuna Gugesti, Dumbraveni sau Dumitresti – 9 

aprilie 2016 

Sectia Rurala nr 4 – Baza sportiva din comuna Homocea – 16 aprilie 

 

Sectia Rurala nr 1 – Baza sportiva din comuna Golesti – 23 aprilie 

 

Sectia Rurala nr 5 – Baza sportiva din comuna Slobozia Ciorasti – 7 mai 

 

Sectiile rurale 3-8 – Baza sportiva din comuna Naruja sau Vidra Tichiris – 14 mai 

 

Sectia Rurala 9 – Baza sportiva din comuna Virtescoiu – 21 mai 

 

Sectia Rurala 10 – Baza sportiva din comuna Movilita – 28 mai 

 

Turneul final va avea loc in principiu la Focsani,pe baza sportiva Milcovul Sud  in luna 

iunie.  
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Regulament 

Competitia este destinata copiilor cu virste de sub 15 ani. Copiii nascuti dupa 01 ianuarie 

2001 

Are drept de participare orice echipa constituita pe scoala, sat sau comuna-competitia este 

destinata tuturor si are ca scop atragerea copiilor  catre sport. 

-Se vor juca o singura repriza de 15 minute in echipe formate din 5 jucatori de cimp si 1 

portar. 

-Mingea este afara din joc atunci cind iese in afara terenului, repunerea mingii in joc se va 

face cu mina (ca la fotbal in 11)-adversarul trebuie sa pastreze o distanta de 3 m fata de 

jucatorul care repune mingea in joc. 

-Portarul  va repune mingea in joc doar cu mina indiferent de situatie. 

Portarul nu are voie sa joace mingea  din afara suprafetei de pedeapsa (careu) in nici o 

situatie, in caz contrar se va executa lovitura libera indirecta (s-a luat aceasta masura datorita 

dimensiuni mici a terenului) 

Pentru toate celelalte abateri  mingea va fi repusa in joc cu piciorul. 

Toate celelalte reguli sunt specifice jocului de fotbal si se aplica in mod corespunzator. 

Sistemul de joc este de tip CAMPIONAT (fiecare cu fiecare) 

Toate meciurile vor avea loc pe o singura baza sportiva din fiecare sectie de politie in 

parte. locatia va fi aleasa din timp tinandu-se cont de conditiile existente in regiune. 

 

ATENTIE:Lotul echipei va fi format din maxim 10 jucatori 

 

 


