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Este binecunoscut pentru toat� lumea rugbystica faptul c� ne 
afl�m in linie dreapt� în lupta pentru calificarea echipei na������� de 
seniori a României la Cupa Mondial�. 

De asemenea, �tim cu to�ii c� asigurarea accesului în prima grup� 
valoric� a na������ei U20 �i buna organizare a competi�iilor europene pe 
care urmeaz� s� le gazduim, sunt obiectivele imediate ale Federa�iei 
Române de Rugby in acest moment.  

Acestea sunt, îns�, doar o parte a lucrurilor care trebuie f�cute 
pentru binele rugbyului românesc. 

Permite�i-mi s� v� prezint direc�iile majore pe care le propun 
pentru urm�torii 4 ani. 

 

Viziune 

Federa�ia Român� de Rugby – o organiza�ie puternic�, bazata pe 
cluburi puternice în beneficiul rugby-ului românesc. 

 

Misiune 

Reconstruc�ia rugby-ului în România de la temelie: 

1. Revigorarea si dezvoltarea activitatii la copii si juniori  

2. Plasarea rugby-ului între sporturile performante la nivel national 
si clasarea cat mai buna in elita mondiala. 

 

Obiective Strategice 

 

1. Activitatea Sportiv�: 

a. Orientarea si sprijinirea cluburilor existente de juniori si seniori 
pentru a avea o organizare eficienta in ideea de a devenii cluburi 
puternice fara de care nu se poate face performanta la nivel 
national 

b. Monitorizarea atent� �i continu� a preg�tirii, �i evolu�iei echipelor 
na�ionale, cu obiectivele lor bine definite pentru participare la 
campionatele europene si mondiale, cu o atentie deosebita 
indreptata catre calificarea si participarea la Cupa Mondiala, a 
echipei de seniori. 

c. Continuarea programelor de dezvoltare existente 
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- Reconstructia rugbyului la nivel de copii si juniori prin 
implementarea in programele scolare a disciplinei rugby si 
dezvoltarea unei relatii puternice de parteneriat cu M.E.C.I. 

- Organizarea de evenimente de promovare la nivel regional in 
parteneriat cu structurile administrative locale si centrale 

- Sustinerea de catre F.R.R. a sectiilor de rugby meritorii din 
punct de vedere logistic, inclusiv prin echipament, materiale 
sportive  

- Continuarea eforturilor pentru asigurarea de conditii superioare 
de pregatire a loturilor nationale 

- Infiintarea centrelor regionale de juniori in vederea unei selectii 
si a unei pregatiri superioare celei existente 

d. Dinamizarea si eficientizarea campionatelor interne prin motivarea 
cluburilor în vederea atingerii unui standard maxim de performan�� 
a sportivilor������echipelor 

e.  Sustinerea sportivilor de performan�� �i a antrenorilor meritorii ce 
vor contribuii la îmbun�t��irea rezultatelor sportive române�ti pe plan  
interna�ional; 

f.   Intarirea rolului si importantei Academiei de rugby a F.R.R. pentru 
depistarea si pregatirea tinerilor jucatori talentati si a tehnicienilor de 
la toate categoriile 

g.   Reconsiderarea avantajelor rugbyului in 7 ca mijloc de pregatire 
sau chiar competitional la toate categoriile de varsta 

h.   Programele de pregatire si perfectionare a antrenorilor si arbitrilor 
prin crearea de cursuri pentru tot ce inseamna stafuri de club, stafuri 
de echipe nationale, stafuri federale. 

 

2. Surse de finan�are – Investi�ii: 

a. Îmbun�t��irea rela�iilor cu finan�atorii constan�i ai FRR, in principal  
MTS �i IRB; 

b. Implementarea unui program agresiv de marketing în vederea 
atragerii de noi parteneri �i sponsori, fie strategici, fie pe programe 
sau proiecte specifice dezvoltate de FRR; 

c. Rentabilizarea activelor FRR prin identificarea de noi mijloace 
eficiente de exploatare, în vederea ob	�nerii de fonduri proprii; 

d. Accesarea tuturor fondurilor disponibile pentru programele de 
preg�tire profesional� a antrenorilor, tehnicienilor �i a managerilor 
sportivi; 

e. Dezvoltarea in continuare a unui program de investi�ii pentru 
realizare de noi active (cl�diri, terenuri de joc, etc.) 

f. Implementarea unui sistem strict de management al fondurilor 
FRR, în vederea eficientiz�rii tuturor cheltuielilor, având în vedere 
perioada de criz� financiar� prin care trecem. 
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3. Rela�ii Interna�ionale: 

a. Comunicarea permanent� cu organizatorii competi�iilor 
interna�ionale la care particip�m, în vederea asigur�rii de condi�ii 
optime pentru echipele României atât la loca�iile de cazare, cât �i 
la cele de competi�ie. 

b. Îmbun�t��irea rela�iilor �i comunicarea permanent� cu cluburile din 
str�in�tate pentru care joac� membri ai Echipei Nationale a 
României; 

c. Înt�rirea rela�iilor cu IRB, FIRA-AER �i celelalte structuri 
interna�ionale de rugby, în vederea promov�rii �i accesului 
personalit��ilor rugby-ului românesc în structurile lor de 
conducere; 

d. Atragerea în România a organiz�rii cât mai multor evenimente 
interna�ionale de rugby, competi�ionale �i ne-competi�ionale, cu 
concursul �i cu ajutorul structurilor interna�ionale; 

e. Continuarea eforturilor pentru prezen�a delega�iei FRR la toate 
întâlnirile interna�ionale de anvergur�, în vederea cre�rii unor 
rela�ii stabile �i durabile cu structurile interna�ionale �i a unui cadru 
optim de permanent� comunicare �i informare; 

f. Crearea unui impact pozitiv asupra imaginii FRR la nivel 
interna�ional, ob�inut prin seriozitatea �i consecven�a abord�rii 
strategiilor IRB �i FIRA-AER; 

g. Încurajarea cluburilor române�ti în a stabili �i a dezvolta rela�ii cu 
cluburile puternice din str�in�tate pentru: 

• Stagii temporare de preg�tire pentru sportivi, antrenori �i 
tehnicieni, cu participare internationala 

• Partide amicale dese la toate nivelurile de vârst� �i preg�tire 
atat in tara cat si in strainatate 

• Acumulare de know-how managerial �i de marketing. 

h. Sprijinirea lobby-ului pentru introducerea Rugby-ului in 7 cât mai 
curând în cadrul sporturilor olimpice. 


