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1. Adoptarea unei mentalit��i noi in întreaga activitate rugbystic�, 
marcat� de dinamism �i eficacitate, adaptat� la condi�iile social economice �i 
cerni�ele actuale ale rugbyului nostru.  

 
� Aceast� nou� mentalitate trebuie v�zut� deopotriv� în gândire �i 

rela�ionare, in proiectare �i ac�ionare la toate nivelele �i sectoarele 
federa�iei, central �i teritorial, astfel: 

- Adoptarea unui stil de munc� responsabil �i eficace, specific 
unei întreprinderi competitive de pia��, ie�ind dintr-o stare de 
amor�eala �i pasivitate p�guboas�; 

- Întreaga activitate trebuie structurat� �i proiectat� pe ni�te 
obiective concrete �i realiste vizând dezvoltarea �i 
perfec�ionarea activit��ii; 

- Activitatea, de conducere �i desf��urare, trebuie încadrat� �i 
sus�inut� de persoane competente �i disponibile pentru un aport 
specializat �i responsabil. 

 
� Acest proces novator cuprinde activitatea �i func�ionalitatea întregi 

activit��ii rugbystice centrale: Adunarea General�, Biroul Federal, 
Comisii Federale; �i teritoriale: Comitetele Regionale, Asocia�iile de 
Rugby Jude�ene, Cluburi �i Sec�ii de Rugby. Astfel: 
- Adunarea General� trebuie s� devin� un for dinamic �i competent în 

dezbaterea problemelor esen�iale ale rugbyului nostru �i de decizie 
asupra activit��ii (eliminarea  spa�iului cu lecturarea rapoartelor, care 
vor fi difuzate anterior la cluburi); 

- Restructurarea adecvat� a activit��ii federa�iei: a organului central �i 
a structurilor teritoriale (CR, ARJ �i Cluburi); 

- Fiecare membru al Biroului Federal trebuie responsabilizat cu o 
sarcin� concret� orientat� pe sectoare de activitate, Comisii Federale, 
Comitete Regionale �i ARJ. 
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2. Restructurarea organizatoric� �i func�ional� a activit��ii 
federa�iei, pe baza principiilor competitivit��ii social-economice, 
vizând rentabilizarea tuturor disponibilit��ilor umane �i material-
financiare, astfel: 

 
� Restructurarea forului central pe trei sectoare: 

a) Sector tehnic �i metodologic cuprinzând: 
- formare-perfec�ionare tehnicieni (antrenori, arbitri, 

manageri) 
- organizare �i instruire sportiv� (diferite e�aloane) 
- reprezentare interna�ional� 

b) Sector dezvoltare �i optimizare a activit��ii, cuprinzând: 
- remodelare-modernizare cluburi 
- dezvoltarea activit��ii de copii si juniori 
- rugbyul �colar 

c) Sector managerial, cuprinzând: 
- gestionare �i rentabiliz�ri baze materiale 
- atragerea resurselor 
- gestionarea eficace a fondurilor 
 

• Fiecare sector este în responsabilitatea unui Vicepre�edinte, cu 
competente pentru specificul activit��ii; acesta este dublat de un 
Director Executiv  (salariat) – specialist in domeniu. 

 
� Reorganizarea �i activarea Comisiilor Federale, care trebuie s� devin� 

structuri specializate, cu obiective concrete pentru perfec�ionarea �i 
dinamizarea activit��ii. Fa�� de activitatea nedefinit� �i ne fructificat� 
plenar de ast�zi a acestor importante structuri am în vedere urm�toarele: 

 
- Elaborarea unui cadru concret pentru fiecare comisie vizând o 

activitate ampl� transpus� în teritoriu, la cluburi �i sec�ii: acesta 
trebuie s� cuprind� obiective, mijloace �i m�suri, evalu�ri; 

- Fiecare comisie va fi în responsabilitatea unui membru al BF, 
care va proiecta �i coordona activitatea membrilor specializa�i ai 
comisiei, pe care îi va atrage �i mobiliza. 

- Se vor infiin�a comisii noi, precum: 
o comisia de urgen��, care intervine pe lâng� 

cluburile în dificultate, elaborând programe de 
salvgardare (la care participa �i Pre�edintele �i 
Secretarul general); 

o „centru de apel”, specializat �i orientat pe c�utarea 
de  resurse �i atragerea de sponsori. 

 
• Comisiile Federale vor trebui sa atrag� �i s� mobilizeze un 

serios contingent uman specializat pe diferite domenii, ce va 
participa la procesul de redresare a rugbyului nostru.  
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� Structurarea, organizarea �i obiectivizarea activit��ii în teritoriu: 
Comitete Regionale �i Asocia�iilor de Rugby Jude�ene, astfel: 

- Definirea sarcinilor care vizeaz�: difuzarea larg� a 
rugbyului în mediul segmentului tân�r; organizarea 
competi�iilor zonale �i locale; ini�ierea altor forme de 
stimulare a activit��ii: selec�ionate, tabere de preg�tire, 
festivaluri, ini�iative particulare; 

- Asigurare prin federa�ie a unui cadru de parteneriat cu 
autorit��ile administrative locale �i, în special, cu 
unit��ile din re�eaua înv���mântului; 

- Sus�inerea material-financiar� adecvat� de c�tre forul 
central pentru: divulgarea rugbyului, pentru 
organizarea competi�iilor, mijloace stimulative. 

- CR si ARJ intr� în responsabilitatea membrilor 
Biroului Federal, care structureaz�, proiecteaz� �i 
coordoneaz� activitate pe repere concrete (volum, nr. 
practican�i, ac�iuni �i competi�ii, termene �i evaluare). 

 
� Se vor men�ine si promova toate structurile actuale �i persoanele a 

c�ror activitate exprim� eficacitate, bazat� pe competen�� �i 
responsabilitate. 

 
 

3.  Remodelarea Cluburilor �i Sec�iilor de Rugby  
Men�ionez politica prioritar� fa�� de activitatea de baz� ce trebuie 
implantat� �i perfec�ionat� pentru dezvoltarea �i rentabilizarea 
activit��ii cluburilor. Forul  central va proiecta �i direc�iona 
activitatea cluburilor oferind sustrinerea logistic� �i tehnologia de 
implementare. Astfel: 
 

- Adaptarea în miniatura a structurii de organizare a forului 
central, orientat� pe trei direc�ii: a) formare-instruire- 
reprezentare; b) dezvoltare-func�ie sociale; c) management. 
Aceasta înseamn� �i atragerea �i implicarea unui num�r 
crescut de persoane; 

- Conducerile clubului (a sec�iei) vor fi alese anual, cu proiecte 
de perfec�ionare a activit��ii �i rapoarte de activitate; 

- Pe lâng� informare logistic�, metode �i mijloace de 
metodologie specific� (tehnic�, administrativ-managerial� 
etc.) organismul federal va interveni cu reglement�ri de 
sus�inere �i stimulare a activit��ii cluburilor; 

- Proiectarea în perspectiv� a activit��ii cluburilor se va face cu 
acordul conducerilor acestora, rela�ionat cu disponibilit��ile de 
baz� material� �i de instruire sportiv�, urm�rind amplificarea 
corespunz�toare a acestora; obiectivele de dezvoltare se refer� 
la l�rgirea fondului de juc�tori al echipei fanion cum �i 
organizarea echipelor inferioare;  
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- Dezvoltarea interesului �i a preocup�rilor pentru e�aloanele de 
copii �i juniori pentru care se vor preg�ti pe plan local grupul 
de monitori �i educatori; 

- Pentru echipele de seniori se vor lua m�surile necesare pentru 
ca peste 2-3 ani acestea s� fie acompaniate în activitate de 
echipele de tineret (rezerve), bine în�eles, cu competi�ii 
economice. 

- Pentru Cluburile de Juniori �i Sec�iile cu posibilit��i adecvate 
se preconizeaz� crearea unei structuri cu grup�ri satelit, 
multiplicat� cu nuclee �colare (recomandabil �i în mediul 
rural); 

- Cluburilor de seniori �i juniori, tehnicienii respectivi, vor fi 
responsabilizate cu instruirea juc�torilor de perspectiv� 
(selectiona�i în loturile reprezentative); în acest sens se va 
elabora un cadrul de evaluare �i stimulare a cluburilor �i 
antrenorilor pentru participarea la fondul reprezentativ;  

- Se vor extinde ac�iunile asociative: comitete de p�rin�i �i 
suporteri, festivaluri ocazionate de deschiderea �i închiderea 
stagiunii, ziua aniversar� a clubului �i tot ce vedem c� în 
marea lume a rugbyului produce o anima�ie  extins�. 

 
       4. Rugbyul �colar 

- Pentru difuzarea rugbyului în mediul cel mai propice, cel �colar, se 
vor realiza parteneriate cu MECI, cu Inspectoratele �i Unit��ile 
�colare; 

- Se va acorda prin federa�ie �i cluburi sus�inerea logistic�, 
metodologic� �i material-financiar� pentru atragerea �i aderarea unui 
important e�antion la practicarea rugbyului; acest segment va l�rgi 
aria rugbyului divertisment-educativ �i va fi un bogat rezervor pentru 
rugbyul competitiv; 

- Prin demersurile forului federal se vor accesa în acest sens fondurile 
comunitare; proiectele „educa�ie prin jocul de rugby” vor fi  
coordonate de pre�edinte; 

- Se va sus�ine �i promova excelentele ini�iative particulare precum: 
ac�iunea la cele 16 Cluburi ale Copiilor, ac�iunea de rugby-tag etc; 

 
5. Corpul de tehnicieni (antrenori, arbitri, organizatori-manageri), va 
fi  un obiectiv prioritar. F�r� un num�r �i o preg�tire corespunz�toare a 
tehnicienilor, care s� aplice în teren preocup�rile �i m�surile planului 
federal de dezvoltare �i perfec�ionare a activit��ii totul este utopic. Pentru 
aceasta este necesar: 
- Se va studia legalizarea salariz�rii antrenorilor de rugby la 

dificult��ile �i volumului de activitate mult mai mare ca la celelalte 
ramuri sportive; se va adopta în acest sens sub forma stimulativ� (la 
îndeplinirea unor parametri de eficien��) o retribu�ie suplimentar� 
pân� la 50% din salariu. 

- Captarea interesului cluburilor pentru depistarea �i atragerea 
elementelor, cu disponibilit��i de caracter �i personalitate, pentru 
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preg�tirea �i desf��urarea activit��ilor rugbystice instructiv-
educative; 

o In acest sens sectorul tehnic federal va emite un cadru de 
exigente psiho-pedagogice difuzat in teritoriu, va emite un 
inderptar elementar pentru ini�ierea în practica lucrului cu 
tinerii, va monitoriza activitatea tinerilor aspiran�i la 
profesiunile tehnice în cauz�; 

o Se vor responsabiliza �i stimula antrenorii cluburilor pentru 
atragerea �i acompanierea într-un cadru minim de 
desf��urare a activit��ii. Candida�ii vor urma un program 
progresiv de calificare, de baza fiind ata�amentul �i practica 
în activitatea cu tinerii. 

- Se vor desf��ura campanii ample de promovare a profesiunii de 
antrenor (pliant cu condi�ii tentante �i alte forme) în mediul echipelor 
de juniori �i în facult��ile de educa�ie fizic�; 

- Se vor monitoriza profesorii de educa�ie fizic� proveni�i dintre 
juc�torii de rugby �i atragerea acestora în activitatea cluburilor; 

- Pentru antrenorii �i arbitrii de înalt� categorie se vor reinstitui 
participarea la stagiile interna�ionale sau în schimburi de experien�� 
la marile cluburi str�ine. 

 
6. Competi�iile, ca parte integrant� a procesului de formare �i 
perfec�ionare sportiv� trebuie s� câ�tige prioritatea necesar�. Men�ionez 
c� sacrificarea campionatelor na�ionale chiar �i pentru activitatea de 
preg�tire �i reprezentare interna�ional� are o repercusiune grav� asupra 
instruirii la cluburi, stabilit��ii acestora �i urm�rirea obiectivelor proprii, 
�i în special asupra motiva�iei sportivilor �i a tehnicienilor. Se impune: 
- Întocmirea calendarului cadru na�ional, la toate categoriile �i 

emiterea reglement�rilor adecvate cu minimul un an înainte; 
respectarea cu rigurozitate a calendarului; 

- Respectarea regularit��ii tuturor campionatelor na�ionale; într-o 
perioad� de 3-4 ani trebuie s� ajungem de a desf��ura campionatele 
paralel cu jocurile interna�ionale - e un deziderat; câ�tigul este c� 
echipele î�i vor l�rgi loturile cu elemente apte la acel nivel; 

- Organizarea campionatului na�ional sub egida unui sponsor principal 
(deja identificat �i promisor) care s� finan�eze ansamblul de echipe 
cu o sum� ce va permite existenta minimal � a tuturor cluburilor, 
cum �i acordarea unei prime pentru primele trei echipe clasate. Acest 
lucru va permite perenitatea echipelor care au ast�zi dificult��i 
financiare, pe de o parte, �i de stimularea performan�ei, pe de alt� 
parte; 

- Toate competi�iile la nivelele inferioare (seniori II, juniori, copii), se 
vor organiza pe principiul economic (zonale, locale etc.). 

- Se va revalorifica competi�ia na�ional� Cupa României, organizat� �i 
pentru juniori mari; se va stimula organizarea competi�iei de old-
boys, cum �i a uneia de „noi amatori” (echipe în organizare); 

- Se va stimula activitatea Diviziei Na�ionale (II) de seniori cu 
acordarea titlului de campioni na�ionali;  
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- Se va atrage, în condi�ii de sponsorizare, o agen�ie na�ional� de 
asigur�ri pentru toate categoriile �i echipele; implicarea forului 
central în acest sens la sus�inerea cota-parte cu asigur�rile medicale 
în special la categoriile tinere; 

- Forul central va suporta 50% din cheltuielile de transport pentru 
competi�iile na�ionale de juniori. 

 
7. Activitatea de reprezentare interna�ional�. Adoptarea unei 

strategii care s� mobilizeze �i rentabilizeze toate resursele uman-
sportive ale rugbyului nostru. Principiul de activitate ce îl propun 
este: pe lâng� un efort crescut în depistarea elementelor superdotate 
(accentuat la vârsta definiri morfo-func�ionale a tinerilor), ponderea 
instruirii juc�torilor selec�iona�i în diferite loturi s� se desf��oare în 
cluburi; acest deziderat, ce contravine preg�tirii de ser� la toate 
categoriile, ar motiva cluburile �i antrenorii echipelor furnizoare, ar 
sus�ine o activitate normal� �i în plus posibilitatea dirij�rii 
fondurilor economisite în alte direc�ii. Astfel: 

 
� Echipa reprezentativ� de seniori trebuie s� capaciteze toate 

eforturile organizatorice �i de instruire pentru calificarea la CM. 
Pentru aceasta: 
- Valorificarea prin reprezentativa na�ionala a tuturor capacit��ilor 

din �ar� �i str�in�tate; pentru ultima categorie dispun personal de 
o larg� audien��; 

- Prevederea unui cadru echitabil �i stimulativ pentru mobilizarea 
juc�torilor la îndeplinirea obiectivului de calificare; 

- G�sirea unei solu�ii pentru o echipa tehnic� capabil� s� 
rentabilizeze poten�ele juc�torilor (consultarea cu to�i antrenorii 
de seniori autohtoni); 

- Organizarea de jocuri de selec�ie �i a unor criterii complexe de 
evaluare a formei sportive a juc�torilor; 

- Alegerea celor mai optime variante pentru stagiile de preg�tire 
centralizat�, evitându-se solu�iile costisitoare. 

 
� Celelalte 8-10 reprezentative 

- Baza activit��ii se va desf��ura la sec�ii: cu planuri �i programe 
de preg�tire, cu cointeresarea cluburilor si antrenorilor pentru o 
preg�tire corespunz�toare a selec�ionabililor; 

- Stagiile centralizate reduse la strictul necesar; 
- Antrenori echipelor na�ionale trebuie ale�i dintre cei care 

activeaz� la respectivul e�alon �i care s-au remarcat în 
activitatea curent� printr-o bun� pedagogie aplicat� �i exigen�� 
în instruirea specific�; 

 
� Pentru echipele de club (seniori, juniori �i chiar copii), într-o 

programare coordonat� de Comisia tehnic� federal�, organizarea 
unor turnee interna�ionale (de preferin�a în Fran�a) profitabile în 
câ�tiguri metodologice, educative �i experien�� rugbystic�: 
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- Se va întocmi �i realiza un plan de parteneriat cu cluburi str�ine 
pentru cât mai multe grup�ri de seniori �i juniori în vederea unor 
schimburi ample de experien�� organizatoric� �i metodologic�. 

 
8.  Despre rela�iile �i spiritul rugbystic promovat: 

- Forul central, �i toate rela�iile din aria rugbyului, trebuie s� 
promoveze camaraderia �i respectul pentru tot ce reprezint� 
activitatea jocului nostru; 

- Forul central federal trebuie s� dovedeasc� maxima solicitudine 
�i un serviciul public impecabil; 

- In toate chestiunile majore impuse de activitate (programe de 
remodelarea cluburilor �i sec�iilor; competi�ii – sistem �i 
calendar; constituirea echipelor tehnice pentru diferite 
reprezentative etc) se va proceda la o consultare larg� a 
factorilor implica�i în domeniu; 

- Se vor promova programe educative în rândul tuturor 
categoriilor de juc�tori (recurgerea la gesturi �i atitudini prin 
care s� se eviden�ieze spiritul de prietenie), cu norme si exigen�e 
etice pentru toate categoriile de tehnicieni; 

- Înlesnirea comunic�rii în ambele sensuri: „forul central - 
cluburi-forul central”; personal ofer instrumentarul informatic 
(calculator �i imprimant�) pentru 50 de grup�ri; 

- Pentru democratizarea rela�iilor, echilibrul deciziilor �i 
amplificarea particip�rii la procesul de revigorare a mi�c�rii 
noastre rugbystice se va organiza Liga Cluburilor. 

 
9. Baza material� �i activitatea de management 

- Se va dirija imbun�t��irea prin mijloace proprii �i spirit 
gospod�resc a condi�iilor de desf��urare a instruirii sportive �i a 
competi�iilor;  

- Rentabilizarea bazelor rugbystice existente. Referitor la capital�, 
cu baze extrem de pu�ine: 

� prin colabor�ri cu cluburile tutelare, capacitarea 
bazelor Parcul Copilului �i St.Tei; 

� cele dou� terenuri secundare de la Stadionul Arcul de 
Triumf vor fi redate activit��ii de copii �i juniori a 
AMRB �i Cluburilor deficitare la acest capitol; 

- Atragerea de resurse financiare: sponsoriz�ri, spectacole 
combinate cu jocuri de rugby etc. 

- Aplicare unei politici de austeritate financiar�, prin selec�ia 
variantelor. 

 
10. Aspira�ii �i alte preciz�ri 
 
� Justificarea demersului la candidatur�.  
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- Am fost permanent legat de rugbyul care m-a format, c�ruia îi sunt 
recunosc�tor pentru �ansa ce mi-a dat în via�� la o evolu�ie social� �i 
profesional� de care sunt suficient de mul�umit;  

- In situa�ia de grea cump�n� a rugbyului nostru, cu tentativele 
indecise de redresare a acestuia, mi-am evaluat posibilita�ile �i sunt 
convins c� mai mult decât oricare, dintre cei care î�i declar� 
disponibilitatea pentru aceast� grea sarcin�, sunt capabil s� ajut la 
recuperarea organizatoric� �i competitiv� a acestuia; 

- M� bazez pe pasiunea mea constant� �i matur� pentru rugbyul �i 
lumea lui, pe succesul meu managerial ob�inut in condi�ii de aspr� 
competitivitate, pe accesul la lotul masiv al juc�torilor valoro�i din 
Fran�a, pe rela�iile la nivel înalt în forurile rugbyului interna�ional 
(IRB si FIRA/AER), cum �i în guvernul actual român. Dar mai ales 
m� bazez pe dumneavoastr�, pe dorin�a noastr� a tuturor de a vedea 
rugbyul nostru pe un suport mai solid. M� bazez pe toat� suflarea 
rugbystic� româneasc�, pe cei care prin votul ce mi-l vor acorda 
dovedesc c� au perceput în mine omul capabil de a poten�ializa toate 
resursele umane, organizatorice �i materiale ale rugbyului nostru.  

 
 

 


