#TotiPentruRomania

PLANUL STRATEGIC
2019-2023

Cuvântul Preşedintelui
Rugbyul suntem NOI, NOI TOŢI! Noi separat dar, mai presus de toate, NOI ÎMPREUNĂ, fiindcă solidaritatea care stă la baza
acestui sport nu a dispărut, nu s-a perimat, nu s-a transformat doar în cuvânt şi atât. Am trecut deja prin multe şi faptul că
astăzi ne propunem o nouă strategie este dovada că nimic din ce ni se poate întampla vreodată nu poate şi nu trebuie să ne
dezbine.
Avem dreptul la păreri diferite, avem libertatea de a ne argumenta propunerile sau de a combate planuri care nu ni se potrivesc, însa dincolo de toate aceste luări de poziţie la nivel individual, rămânem #TotiPentruRomania. Faptul de a iubi acest sport
cu patimă adevărată doar la greu poate fi dovedit, tocmai de aceea vreau să ne regăsim alături, în aceeaşi echipă, cea care va
reconstrui rugbyul românesc.
Ştiţi cu toţii ce înseamnă o victorie, aşa cum bine ştiţi semnificaţia unei înfrângeri. Prima te înalţă, cea de a doua îţi este lecţie. Am avut şansa de a împărtăşi aceste trăiri, acum este momentul să creionăm o viziune în care învăţăturile lor să îşi găsească
forma potrivită pentru a merge mai departe. Rugbyul, pe teren şi în afara lui, înseamnă tot muncă de echipă, tot efort pentru
obiective comune, tot sacrificiu pentru binele tuturor, dincolo de confortul personal.
Suntem toţi oameni de rugby, iar acesta este momentul să demonstrăm că îi purtăm valorile în suflet şi ca ele ne ghidează în
tot ceea ce facem. Aveţi în paginile următoare o viziune globală asupra felului în care trebuie regândit rugbyul românesc astfel
încât să poată performa constant la nivel internaţional, în competiţii şi nu numai. Aceste pagini, însoţite de toate sugestiile şi
ajustările necesare, ne vor fi carte de căpătâi în următorii ani, pentru că am pornit la acest drum împreună, animaţi de aceeaşi
dragoste şi fără teama de a rămâne vreodata singuri, pentru că într-o echipă suntem toţi pentru unul şi unul pentru toţi.
Pentru că rugbyul românesc este în fiecare dintre voi şi fiecare dintre voi reprezentanţi cu onoare şi mândrie rugbyul românesc, vă mulţumesc cu recunoştinţă şi mă-nclin!
Alin Petrache
Preşedinte
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Direcţie Strategică

VIZIUNE

Calificare la RWC 2023

VIZIUNEA
Federaţiei Române de
Rugby pentru ciclul
2019-2023 este de a
califica
echipa
naţională de seniori la
Cupa Mondială de
Rugby din Franţa
2023,
prin
participarea
în
aceasta
competitie
urmând să se poată
asigura
calificarea
directă la RWC 2027.
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MISIUNE

Pas cu Pas, Construim Împreună Înalta Performanţă

MISIUNEA
Federaţiei Române de Rugby pentru ciclul 20192023 este de a creea, manageria şi susţine toate
cadrele necesare Dezvoltării şi Performanţei, în
vederea generării unei Înalte Performanţe.
Îndeplinirea tuturor Indicatorilor Cheie de
Performanţă aferenţi
Factorilor Critici de
Succces stipulaţi în contractele de finantare cu
partenerii interni si internationali prin asigurarea
unei Guvernanţe solide şi eficiente a strategiilor
Financiare
şi
Comerciale
va
genera
sustenabilitatea financiară în vederea îndeplinirii
VIZIUNII menţionate în Direcţia Strategică.

VALORI

Integritate, Pasiune, Respect

VALORILE
Federaţiei Române de
Rugby pentru ciclul 20192023
reprezintă
elementele primoridiale
care vor spijini MISIUNEA
propusă, prin Integritatea
tuturor
membrilor
implicaţi, într-un cadru
bazat pe
stimularea
Pasiunii acestora şi cu o
conduită
exemplară,
bazată
pe
Respectul
reciproc.

Obiective Strategice

RUGBY

CONDUCERE

ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ

DEZVOLTARE

GUVERNANŢĂ

FINANCIAR &
ADMINISTRATIV

COMERCIAL

Internaţional Seniori

Internaţional Tineret

Participare

Executiv

Management Financiar

Proces Operaţional

Medii Elită

D.T.E.

G.I.R.

Management de Risc

Administrativ

Marketing &
Management

Performanţă
Atletică

Perfecţionare
Profesională

Formare &
Educare

Relatii cu Membrii

Resurse Umane

Relaţii Publice
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Ce este GUVERNANŢA?
Guvernanţa este totalitatea sistemelor şi proceselor implementate
pentru a conduce şi a coordona FRR cu scopul de a-i creşte
performanţa şi valoarea.

Maximizarea
relaţiilor cu toţi
partenerii

Atunci când se discută despre Guvernanţă, vor fi luate în calcul cinci
caracteristici care clarifică ce reprezintă ea:
1. Obiectivul principal este Maximizarea relațiilor cu toți partenerii
principali, interni și internaționali, și promovarea guvernării celor mai
bune practici ale rugby-ului românesc.
2. O structura complexă cu multiple puncte de intrare/ieșire, care sprijină
toti membrii afiliati să se dezvolte și să performeze la toate nivelele
proiectului.
3. Specialişti de clasă mondială (management de clasă mondială
integrat cu știinta și tehnologie de clasă mondială), în funcţie de nevoile
programelor implementate și cele individuale ale personalului şi care
pot influenţa cât mai pozitiv performanța acestora.
4. Sprijinul eficient, profesionist, managementul și sprijinul operațional
intern, local, regional şi naţional, inclusiv cei mai buni oameni care
lucrează împreună la toate nivelele programului, pentru a furniza un
plan de Guvernanţă cu Factori Critici de Succes și obiective clare și
măsurabile.
5. Investiţii eficiente în zonele prioritare ale programelor, care vor aduce
o rentabilitate a investiţiei în termeni de cea mai bună guvernanţă
posibilă.
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Model cu
multiple intrări
& ieşiri

Investiţii eficiente
dpv al rentabilitaţii

Guvernanţă

Management
& sprijin
operational
intern, local,
regional si national

Specialişti de clasă
mondială

CUM funcţionează GUVERNANŢA?
Guvernanţa este combinaţia elementelor de control, care operează
împreună pentru a reglementa relaţia dintre toţi cei care sunt implicaţi în
rugby-ul romanesc:
Coordonare
Executivă.

Guvernanţa reprezinta principala formă de organizare şi conducere a
Federaţiei Române de Rugby, prin exprimarea dreptului de alegere prin vot
al membrilor afiliaţi, prin care sunt aleşi Preşedintele, Vicepreşedintii şi
membrii Biroului Federal, cu scopul asigurării guvernării FRR între Adunările
Generale. (Coordonare Executivă)
Guvernanţa se referă la setul de Reguli şi Proceduri formale şi informale,
interne sau externe, ce sunt impuse de către organismele competente sau de
către legislaţia internă sau internaţională, implementate la nivel strategic şi
operaţional.
Guvernanţa nu se referă doar la maximizarea valorii rugbyului românesc, deşi
acesta este scopul său primordial, ci se referă şi la acea latură etică şi la gradul
de transparenţă şi de responsabilitate socială. În aceste conditii, principiile şi
regulile guvernanţei Federaţiei Române de Rugby, aşa cum vor fi acestea
edificate la o anumită dată, vor trebui să fie general valabile şi universal
aplicabile, iar valorile şi principiile care le vor călăuzi nu vor putea fi în afara
scopului şi valorilor Direcţiei Strategice.
Guvernanţa
se referă la eficienţa sistemelor de management, cu
preponderenţă la rolul Biroului Federal, la responsabilitatea şi eficientizarea
activităţii acestuia, la credibilitatea informaţiilor furnizate şi la eficienţa
sistemelor de Management al Riscului.

Direcţie
Strategică

GUVERNANŢĂ

Reguli şi
Proceduri

Management
de Risc
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Personal
Personal
Guvernanţă
Guvernanţă
–
CINE?
–
CINE?
Personal Guvernanţă – CINE?
PREŞEDINTE
PREŞEDINTE

CONSILII
CONSILII
EXECUTIVE
EXECUTIVE
CONSILII EXECUTIVE
BIROU FEDERAL
BIROU FEDERAL
BIROU
FEDERAL
Preşedinte
Preşedinte
Preşedinte
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
1
1
1
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
2
2
2
Vicepreşedinte
Vicepreşedinte
3
3
Vicepreşedinte
Secretar
Secretar
General3General
Secretar
General
Trezorier
Trezorier
Trezorier
Antrenor
Antrenor
FederalFederal
Antrenor
Federal
8
Membri
8 Membri
8 Membri
COLEGIU
COLEGIU
DIRECTOR
DIRECTOR
COLEGIU
DIRECTOR
Preşedinte
Preşedinte
Preşedinte
Vicepreşedinti
Vicepreşedinti
Vicepreşedinti
Trezorier:
Trezorier:
Trezorier:
CONSILIU
CONSILIU
ÎNALTĂ ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ
PERFORMANŢĂ
CONSILIU
ÎNALTĂGeneral
PERFORMANŢĂ
Manager
Manager
General
Rugby
Rugby
Manager
General
Rugby
Director
Director
Tehnic
Înaltă
Tehnic
Performanţă
Înaltă Performanţă
DirectorReprezentant
Tehnic
ÎnaltăRugby
Performanţă
Reprezentant
World
World
Rugby
Reprezentant
Rugby
Manager
Manager
ÎnaltăWorld
Performanţă
Înaltă
Performanţă
Înaltă Performanţă
Manager
Manager
Administrativ
Administrativ
Înaltă Performanţă
Înaltă Performanţă
Manager Administrativ Înaltă Performanţă
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PREŞEDINTE

COMISII
COMISII
COMISII
Secretar
Secretar
General
General
Adjunct
Adjunct
Secretar General Adjunct
Jurist Jurist
Jurist
COMISIA
COMISIA
CENZORI
CENZORI
COMISIA CENZORI
Componenţă
Componenţă
ComisiiComisii
Specialitate:
Specialitate:
Preşedinte,
Preşedinte,
Secretar,
Secretar,
Componenţă
Membri
MembriComisii Specialitate: Preşedinte, Secretar,
Membri
COMISIA
COMISIA
RSTJR RSTJR
COMISIA RSTJR
COMISIA
COMISIA
de DISCIPLINĂ
de DISCIPLINĂ
COMISIA de DISCIPLINĂ
COMISIA
COMISIA
de APEL
de APEL
COMISIA de APEL
COMISIA
COMISIA
de ARBITRI
de ARBITRI
COMISIA de ARBITRI
COMISIA
COMISIA
de CITARE
de CITARE
COMISIA de CITARE
COMISIA
COMISIA
MEDICALĂ
MEDICALĂ
şi ANTIşiDOPING
ANTI DOPING
COMISIA MEDICALĂ şi ANTI DOPING

Responsabilităţi Guvernanţă
OBIECTIV PRINCIPAL: Consolidarea relaţiilor cu toţi partenerii principali interni şi internaţionali şi promovarea celor mai bune practici ale rugbyului
românesc pe baza valorilor direcţiei strategice.
1. CONDUCERE EXECUTIVĂ (BIROUL FEDERAL, COLEGIUL DIRECTOR & CONSILIUL DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ)
Biroul Federal
• Stabilirea şi revizuirea politicilor de conducere, incluzând regulile si regulamentele internaţionale, Regulamentul de Organizare Internă,
Regulamentul de Organizare a Activităţii Rugystice, dar nefiind limitat la acestea.
• Evaluarea şi implementarea Planului Strategic şi updatarea acestuia.
• Recrutarea membrilor calificaţi în domeniile vizate, care pot aduce un echilibru corect al competenţelor şi cunoştiinţelor pentru atingerea
Obiectivelor de Guvernanţă.
Colegiul Director
• Asigurarea unui cadru de manageriere a riscurilor, care poate fi monitorizat regulat.
• Supravegherea implementării PLANULUI STRATEGIC prin coordonarea pilonilor strategici.
• Managerierea implementării PLANULUI STRATEGIC şi asigurarea soluţiilor eficiente în cazul neîndeplinirii anumitor Factori Critici de Succes.
Consiliul de Înaltă Performanţă
• Se concentrează pe consolidarea relaţiilor cu partenerii cheie internaţionali (Rugby Europe, World Rugby)
• Coroborează PLANUL STRATEGIC de Înaltă Performanţă World Rugby cu PLANUL STRATEGIC FEDERAL.

Plan Strategic
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Responsabilităţi Guvernanţă
2. RELAŢII CU TOATE PĂRŢILE IMPLICATE (INSTITUŢII DE STAT, PARTENERI NAŢIONALI & PARTENERI INTERNAŢIONALI)
Instituţii de Stat
•

Se concentrează pe consolidarea relaţiilor cu partenerii cheie ai instituţiilor de stat (Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Ministerul Tineretului şi Sportului,
Ministerul Educaţiei Naţionale)

Parteneri Naţionali
•

Se concentrează pe consolidarea relaţiilor cu partenerii cheie naţionali (Membrii, Cluburi, Asociaţii Judeţene/Regionale)

Parteneri Internaţionali
•

Se concentrează pe consolidarea relaţiilor cu partenerii cheie internaţionali (Cluburi, Federaţii, Asociaţii internaţionale)

3. MANAGEMENT de RISC (DEPARTAMENT JURIDIC, COMISIA DE CENZORI & COMISII DE SPECIALITATE)
Asigură un cadru de manageriere a riscurilor care poate fi monitorizat regulat.
Departament Juridic
Asigură respectarea cadrului legal intern şi internaţional în toate activităţile
Comisia de Cenzori
•

Verifică modul în care este gestionat patrimoniul Federaţiei Române de Rugby;

•

Elaborează rapoarte, pe care le prezintă în faţa Adunării Generale şi asigură îndeplinirea oricăror atribuții stabilite de Adunarea Generală.

•

Vor putea participa fără drept de vot la întâlnirile Colegiului Director;

Comisii de Specialitate:

13

•

Comisia de Disciplină:

•

Comisia Medicală & Antidoping:

•

Comisia de Arbitri şi Comisia de Citare:

•

Comisia de Apel:

•

Comisia RSTJR:
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Responsabilităţi Guvernanţă
STRATEGIE EXECUTIVĂ
• Realizarea şi menţinerea statutului de excelenţă al unei organizaţii sportive naţionale din România va fi bazată pe evaluarea şi susţinerea
partenerilor şi pe implicarea acestora pe cât mai multe nivele ale strategiei Federaţiei Române de Rugby.
• Ciclul strategic 2019-2023 va începe cu reconfigurarea organigramei FRR, repartizarea responsabilităţilor pe nivele de competenţe şi implicarea
unor specialişti internaţionali cu experienţă organizaţională în managementul sportiv.
• Procesul de Guvernanţă FRR, format din membrii Biroului Federal, ai Colegiului Director şi ai Consiliului de Înaltă Performanţă, va fi dinamizat
prin responsabilizarea şi evaluarea fiecărui membru în funcţie de competenţe şi poziţia ocupată în organul legislativ al Federaţiei Române de
Rugby.
• Un audit extern efectuat de World Rugby, partenerii noștri, va asigura evaluări anuale obiective, care să sprijine dezvoltarea FRR.
• Un angajament pentru gestionarea riscurilor și pentru sănătate şi siguranţă va fi o caracteristică distinctivă a mandatului Biroului Federal şi a
guvernării Federaţiei Române de Rugby.
• Relaţiile cu toate părţile implicate vor fi un obiectiv prioritar pentru a putea menţine Federaţia Română de Rugby într-o poziţie de influenţă,
atât din punct de vedere sportiv, cât şi de guvernanţă.
INDICATORI de PERFORMANŢĂ
• Definirea de roluri şi responsabilităţi clare pentru membrii Biroului Federal, Colegiului Director şi Consiliului de Înaltă Performanţă.
• Creşterea anuală cu 15% a nivelului de investiţii private interne, internaţionale şi de la instituţiile de stat.
• Formarea unei francize naţionale Rugby 15 masculin şi includerea acesteia în circuitul european
• Formarea echipei naţionale Rugby 15 feminin şi includerea acesteia în circuitul european.
• Atingerea obiectivului principal, respectiv acela de a îndeplini misiunea şi strategia FRR din perspectiva intereselor tuturor celor implicaţi în
fenomenul rugbystic.

Plan Strategic

14

FACTORI CRITICI DE SUCCES GUVERNANŢĂ

TERMEN
SCURT
2019-2020
•

•

•

15
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Definirea de roluri şi responsabilităţi
clare pentru membrii Biroului
Federal, Colegiului Director si ai
Consiliului de Înaltă Performanţă.
Creşterea anuală cu 15% a nivelului
de
investiţii
private
interne,
internationale şi fonduri de la
instituţiile de stat.
Formarea unei francize naţionale
Rugby 15 masculin sş includerea
acesteia în circuitul european.

TERMEN
MEDIU 20212022
•

Creşterea anuală cu 15% a nivelului de
investiţii private interne, internaţionale şi
fonduri de la instituţiile de stat.

•

Formarea echipei naţionale Rugby 15
feminin senioare şi includerea acesteia în
circuitul european.

TERMEN
LUNG 2023
•

Atingerea obiectivului principal şi
anume acela de a îndeplini misiunea şi
strategia
FRR din perspectiva
intereselor tuturor celor implicaţi în
fenomenul rugbystic.

•

Creşterea cu 15% a bugetului general
al Federaţiei Române de Rugby.

Structura Rugby
MANAGEMENT GENERAL

ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

PERFORMANŢĂ

DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Internaţional
Seniori

Medii Elită

Performanţă
Atletică

Internaţional
Tineret

D.T.E

Perfecţionare
Profesională

Participare

G.I.R.

Formare
& Educare

Rugby XV

Identificare
Talente

Ştiinţă Sportivă

Rugby XV

Centre
Naţionale

Abilităţi
Mentale

Senior Rugby

Regiuni

Antrenori

Rugby 7

Formare
Sportivi

Pregătire Fizică

Rugby 7

Centre
Olimpice

Leadership

Junior Rugby

Cluburi

S&C &
Medical

Rugby Feminin

Formare
Specialişti

Medical

Rugby Feminin

Academii
Regionale

Stil de Viaţă

Mini Rugby

Mediu
Învăţământ

Oficiali de Joc
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Organigramă
Departament
Rugby
Organigramă Departament Rugby
MANAGER GENERAL
MANAGER GENERAL

MANAGER ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

MANAGER PERFORMANŢĂ

MANAGER DEZVOLTARE COMUNITARĂ

MANAGER ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

MANAGER PERFORMANŢĂ

MANAGER DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Director
Rugby Seniori
Director
Rugby Seniori

Director
Tehnic
Director
XV
Tehnic
XV
Director
Tehnic 7
Director
Tehnic 7
Director Tehnic
Feminin
Director Tehnic
Feminin
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Responsabil
D.T.E.
Responsabil
Elite
D.T.E.
Elite
Responsabil
Identificare
Responsabil
Talente
Identificare
Talente
Responsabil
Formare Sportivi
Responsabil
Formare
Sportivi
Manager
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Formare
Manager
Specialisti
Formare
Specialisti

Responsabil
Performanţă
Responsabil
Atletică
Performanţă
Atletică

Responsabil
Stiinţă Sportivă
Responsabil
Stiinţă Sportivă
Responsabil
Performanţă
Responsabil
Fizică
Performanţă
Fizică
Responsabil
Medical
Responsabil
Medical

Director Rugby
Tineret
Director Rugby
Tineret

Responsabil
D.T.E.
Responsabil
Performanţă
D.T.E.
Performanţă

Responsabil
Perfecţionare
Responsabil
Profesională
Perfecţionare
Profesională

Antrenor
Principal U17Antrenor
U20 XV
Principal U17U20 XV
Antrenor
Principal
Antrenor
U18
R7’s M
Principal
Antrenor
U18
R7’s M
Principal U18
Antrenor
R7’s F
Principal U18
R7’s F

Responsabil
Centre
Responsabil
Naţionale
Centre
Naţionale
Responsabil
Centre
Responsabil
Olimpice
Centre
Responsabil
Olimpice
Academii
Responsabil
Regionale
Academii
Regionale

Psiholog
Sportiv
Psiholog
Sportiv
Mentor
Leadership
Mentor
Leadership
Nutriţionist
Sportiv
Nutriţionist
Sportiv

Director
Competiţii
Director
Competiţii

Senior Rugby
Senior Rugby
Junior Rugby
Junior Rugby
Mini Rugby
Mini Rugby

Responsabil G.I.R

Responsabil T&E

Responsabil G.I.R

Responsabil T&E

Ofiţeri Dezvoltare
Regionali
Ofiţeri Dezvoltare
Regionali
Ofiţeri Dezvoltare
Locali
Ofiţeri Dezvoltare
Locali
Ofiţeri Dezvoltare
Cluburi
Ofiţeri Dezvoltare
Cluburi

Educatori
Antrenori
Educatori
Antrenori
Educatori Player
Wellfare
Educatori Player
Wellfare
Educatori Oficiali
de Joc
Educatori Oficiali
de Joc
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Ce este DEZVOLTAREA?
Dezvoltarea este participarea sportivă la nivel comunitar
competiţional cu sportivi amatori sau semi-profesionişti ca și
competitori, unde învățarea sistematică integrată și îmbunătățirea
continuă au loc în mai multe cicluri, pentru a atinge o țintă finală.

Maximizarea
participarii la toate
nivelele
competiţionale

Atunci când se discută despre dezvoltare, vor fi luate în discuţie cinci
caracteristici care clarifică ce este dezvoltarea:
1. Obiectivul principal este maximizarea participării (calitativă, cât și
numerică) la toate categoriile de vârstă.
2. O structură complexă cu multiple puncte de intrare/ieșire, care
sprijină sportivii, antrenorii și oficialii să se dezvolte și sa
performeze la toate nivelele proiectului.
3. Specialişti în curs de formare şi dezvoltare (formare profesionala
integrată cu știinta și medicina sportivă adecvată), bazate pe
nevoile entităţilor și pe cele individuale ale sportivilor în funcţie de
categorie, şi care pot influenţa cât mai pozitiv dezvoltarea conformă
criteriilor nivelului adecvat.
4. Sprijinul eficient, profesionist, managementul și sprijinul
operațional local şi regional, inclusiv cei mai buni oameni care
lucrează împreună la toate nivelurile programului, pentru a furniza
un plan de dezvoltare cu Factori Critici de Succes și obiective clare
și măsurabile.
5. Investiţii eficiente în zonele prioritare ale programului, care aduc o
rentabilitate a investiţiei în termeni de cea mai bună dezvoltare
posibilă.

19
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Model cu
multiple intrări
& ieşiri

Investiţii eficiente
dpv al rentabilităţii

Dezvoltare

Management &
sprijin operaţional
local şi regional.

Specialişti
în curs de formare
și dezvoltare

CUM functioneaza DEZVOLTAREA?
Rugby-ul jucat la nivel national si regional, in 2 discipline (15’s si
7’s), pe ambele sexe (masculin si feminin), cu evaluari anuale prin
turnee finale sau campionate nationale.
Dezvoltarea reprezinta traseul competitional national de seniori
•
•
•
•
•
•

SuperLiga CEC Bank Seniori R15 masculin
Cupa Romaniei R15 masculin
Cupa Regelui R15 masculin
Divizia Nationala de Seniori R15
Divizia Nationala de Senioare R15
Cupa Romaniei de Senioare R7’s

Programul Dezvoltare are in strategia sa un sistem National
progresiv catre aceste competitii:
•
•
•
•

Campionatele nationale U18 & U19 R15 masculin
Campionat National U18 R7’s feminin
Turnee Finale Nationale U15 – U17 R15 masculin
Campionate Nationale de Mini-Rugby mixte

In vederea sustinerii programului Dezvoltare la nivel Regional,
Federatia Romana de Rugby pune la dispozitie o serie de alte
competitii/evenimente:
•
•
•

Dezvoltare
Nationala Seniori

Campionate Regionale U15 –U17 R15 masculin
Competitii scolare Rugby Tag
Programe de formare si dezvoltate a specialistilor angrenati in scoli si
cluburi

Dezvoltare
Nationala
Senioare

DEZVOLTARE

Dezvoltare
Regionala
Juniori

Dezvoltare
Regionala
Junioare

Plan Strategic
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Personal Dezvoltare Comunitară – CINE?
Manager Dezvoltare
PARTICIPARE (COMPETIŢII)
Manager Competiţii
Responsabil Rugby Seniori
SuperLiga CEC Bank
Divizia Naţională Seniori
Responsabil Rugby Juniori
Divizia Naţională U19
Divizia Naţională U18
Campionate Regionale cu Turneu Final U17
Campionate Regionale cu Turneu Final U16
Campionate Regionale cu Turneu Final U15
Responsabil Mini Rugby
Turnee Regionale U8-U14
Campionat Naţional U8-U14
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GET IN TO RUGBY (G.I.R.)

Manager G.I.R.
Responsabili Regionali
Transilvania
Moldova NordMoldova Sud –
Munteania –
Bucureşti/Ilfov
Dobrogea
Feminin –
FORMARE & EDUCARE (T&E)
Manager Formare şi Educare (T&E)

Responsabilităţi Dezvoltare Comunitară (DC)
1. Competiţii domestice & dezvoltare rugbystică pe termen lung
• Asigură un model competiţional eficient pentru copii şi juniori, bazat pe structura şi cerinţele Modelului de Dezvoltare pe Termen Lung al
Sportivului.
• Asigură alinierea eficientă a structurii competiţionale domestice cu sistemul naţional de identificare a talentelor pentru formarea echipelor
naţionale
• Asigură şi comunică un program de jocuri multianual pentru echipele regionale, cluburile de juniori, tineret şi seniori.

2. Get Into Rugby (G.I.R)
• Încurajarea unui număr cât mai mare de tineri să participe la activitatea rugbystică de la vârste cât mai fragede.
•

Implementarea unor programe sustenabile de introducere şi dezvoltare a rugbyului în comunităţi şi medii de învăţământ.

• Asigurarea creșterii consistente și durabile pentru participarea tinerilor jucători la nivel local, regional şi naţional.
Dezvoltare şcoli, cluburi şi regiuni:
•

Îmbunătăţirea şi sprijinirea unui sistem de dezvoltare continuă a şcolilor, cluburilor şi regiunilor la nivel naţional.

• Suportul material pentru a asista şcolile, cluburile şi regiunile în promovarea şi dezvoltarea rugbyului în comunitate.
• Găzduirea, facilitarea şi participarea la un summit naţional regulat pentru a oferi oportunităţi de dezvoltare a şcolilor, cluburilor şi
regiunilor la nivel naţional.
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22

Responsabilităţi Dezvoltare Comunitară (DC)
Directori Regionali de Dezvoltare
• Realizarea obiectivelor de participare ale Asociaţiilor Judeţene/ Asociaţiilor Regionale prin colaborarea cu cluburile şi şcolile, generând o
serie de beneficii pentru acestea.
• Atragerea şi păstrarea jucătorilor şi antrenorilor prin livrarea şi implementarea produselor şi programelor de rugby în cadrul şcolilor,
cluburilor primare, intermediare şi secundare din întreaga regiune.
• Gestionarea relaţiilor integrate cu şcoli şi cluburi pentru a promova tranziţia corectă a participării.
Responsabili Locali de Dezvoltare:
• Conceperea si implementarea/organizarea de programe și evenimente/festivaluri pentru a promova rugbyul și a recruta tineri în jocul de
rugby, inclusiv livrarea materialelor promoționale care să susţină aceste activităţi.
Directori Tehnici Cluburi
• Planificarea şi implementarea programelor de dezvoltare a jucătorilor în cluburi şi îmbunătățirea în același timp a standardelor de joc.
• Organizarea și facilitarea oportunităților de dezvoltare a antrenorilor clubului şi oferirea de modele de antrenamente de o înaltă calitate
cluburilor și scolilor din regiune.
• Colaborarea cu toate părțile implicate pentru a asigura retenția jucătorilor pe drumul de formare al sportivului (pathway) între școli
primare/gimnaziale/cluburi.
3. Educare & Formare
•

Recrutarea, dezvoltarea şi păstrarea antrenorilor, care pot asigura creşterea sportivului conform Modelului de Dezvoltare pe Termen Lung
al Sportivului (DTLS).

•

Asigurarea unui număr adecvat de programe de educare a antrenorilor, preparatorilor fizici şi oficialilor de joc la nivel naţional.

• Asigurarea oportunităţilor pentru dezvoltarea continuă a antrenorilor, preparatorilor fizici şi oficialilor de joc comunitari.
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Responsabilităţi Dezvoltare Comunitară (DC)
Strategie Dezvoltare Comunitară:
•

Dezvoltarea rugbystică trebuie începută de la nivel comunitar, astfel o strategie extensivă de promovare va fi implementată pentru a educa și pentru a
construi o conștientizare suplimentară cu privire la cultura şi valorile pozitive ale rugbyului.

•

Federaţia Română de Rugby va implementa programe educaţionale și programe de siguranță în întreaga ţară , pentru a asigura creşterea participăriii
sportivilor cu 10% în fiecare an. O evoluţie pozitivă a participării specialiştilor în rugby va fi evidenţiată de creşterea numărului de cursuri World Rugby şi
a acreditărilor de antrenori, preparatori fizici şi oficiali de joc cu 20% în fiecare an.

•

Programul Rugby Tag va continua să fie livrat în toate regiunile, cu focus principal în şcoli , dar şi cu un nou focus pe implementarea acestui program în
universităţi şi crearea unor evenimente în comunităţile regionale (multinaţionale, companii locale, etc).

•

Se va pune accent pe asigurarea resurselor la nivel de club/comunitate, incluzând un set de standarde naționale care să încurajeze dezvoltarea continuă
și un forum regulat (de exemplu, Conferința Națională de Rugby) pentru a educa toate părțile interesate.

•

Conceperea şi implementarea unui model competiţional pentru copii şi juniori , care va fi esențial pentru alinierea tuturor regiunilor la Modelul de
Dezvoltare pe Termen Lung a Sportivului (DTLS).

Indicatori de Performanţă
•

Crearea unui calendar competiţional naţional care să fie aliniat cu calendarul competiţional internaţional şi care să sprijine Modelul de Dezvoltare pe
Termen Lung al Sportivului

•

Cel puţin 2 sportivi să promoveze anual în proiectul Performanţă (cluburi, academii, etc).

•

Cel puţin 1 antrenor să promoveze anual în proiectul Performanţă.

•

Cel puţin 1 arbitru să promoveze anual în proiectul Performanţă.

•

Cel puţin 1 preparator fizic să promoveze anual în proiectul Performanţă.

•

Participarea sportivilor la nivel naţional – creştere cu 10% în fiecare an.

•

Apariţia a cel puţin 1 club de juniori în fiecare regiune la începutul unui nou an competiţional.

•

Un minim de 6 echipe per regiune pentru categoriile U15-U16

•

Un minim de 4 echipe per regiune pentru categoriile U17-U18

•

Un minim de 2 echipe per regiune pentru categoriile U19
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FACTORI CRITICI DE SUCCES DEZVOLTARE

TERMEN
SCURT
2019-2020

TERMEN
MEDIU 20212022

TERMEN
LUNG 2023

• Creşterea nr. cluburilor de juniori
active
• Creşterea nr. de sportivi ce tranzitează
de la rugby tag la mini rugby
• Creşterea nr. de specialişti acreditaţi
World Rugby
• Cel puţin 1 sportiv să promoveze anual
în proiectul Performanţă (cluburi,
academii, etc).
• Participarea la nivel naţional
să
crească cu 10% în fiecare an.

•

•

•
•
•
•
•
•

Un minim de 6 echipe/regiune pentru
categoriile U15-U16
Un minim de 4 echipe/regiune pentru
categoriile U17-U18
Un minim de 2 echipe/regiune pentru
categoriile U19
Cel puţin 3 sportivi să promoveze anual în
proiectul Performanţă (cluburi, academii,
etc).
Cel puţin 1 antrenor
Cel puţin 1 arbitru
Cel puţin 1 preparator fizic să promoveze
anual în proiectul
Performanţă.

•
•
•
•
•
•

Un minim de 8 echipe/regiune pentru
categoriile U15-U16
Un minim de 5 echipe/regiune pentru
categoriile U17-U18
Un minim de 3 echipe /regiune pentru
categoriile U19
Cel puţin 5 sportivi să promoveze
anual
în proiectul Perfomanţă
(cluburi, academii, etc).
Cel puţin 1 antrenor,
Cel puţin 1 arbitru,
Cel puţin 1 preparator fizic să
promoveze anual în
proiectul
Performanţă.
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Traseu Dezvoltare Sportivă
SuperLiga CEC Bank
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Traseu Participare

Traseu Dezvoltare

Traseu Formare &
Educare

Divizia Naţională de
Seniori

Senior Amator

Universităţi

Campionate Naţionale
U18-U19

Tineret Naţional

Şcoli Post Liceale

Competiţii Regionale &
Turnee Finale U15-U17

Juniori Regional

Licee

Campionate Naţionale
Mini Rugby U8 –U14

Cluburi Copii

Şcoli

Plan Strategic
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Ce este Performanţa?
Performanţa este participarea sportivă la cel mai înalt nivel
competiţional de juniori şi tineret, cu sportivi în perfecţionare ca și
competitori, unde învățarea sistematică integrată și îmbunătățirea continuă
au loc în mai multe cicluri pentru a atinge o țintă finală.

Performanţă
Evenimente Elită
Juniori & Tineret

Atunci când se discută despre Performanţă, vor fi luate în discuţie cinci
caracteristici care clarifică ce este şi Performanţa:
1. Obiectivul principal este cea mai bună performanță posibilă (atât ca
procese, cât şi ca rezultate) la un eveniment de vârf pentru juniori şi
tineret.
2. O structură complexă cu multiple puncte de intrare/ieșire, care sprijină
sportivii, antrenorii și oficialii să se dezvolte și să performeze la nivel
de juniori şi tineret.
3. Specialişti cu potenţial de perfecţionare (antrenorat profesionist
integrat cu știinta și medicină sportivă adecvate), corelat cu nevoile
echipelor și cele individuale ale sportivilor şi care pot influenţa cât mai
pozitiv performanța acestora la nivelul de juniori şi tineret la care
activează.
4. Sprijinul efectiv, profesionist, management și sprijin operațional
pentru echipele naționale, inclusiv cei mai buni oameni care lucrează
împreună la toate nivelele programului, pentru a furniza un plan de
Performanță cu Factori Critici de Succes și obiective clare și
măsurabile.
5. Investiţii eficiente în zonele prioritare ale programului, care aduc o
rentabilitate a investiţiei în termeni de cea mai bună performanţă
posibilă.
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Model cu
multiple
intrări & ieşiri

Investiţii eficiente
dpv al rentabilităţii

Performanţă

Management &
sprijin operaţional
profesionist

Specialişti cu
potential de
perfecţionare

CUM funcţionează Performanţa ?
Rugby-ul jucat la cel mai înalt nivel, în 2 discipline (rugby 15 şi rugby 7 ),
ambele sexe (masculin şi feminin), cu evaluări din 4 în 4 ani prin
competiţiile de vârf (Cupe Mondiale rugby 15 si Jocurile Olimpice rugby
7).
Performanţa reprezintă calificarea
mondiale de vârf:
•
•

la una dintre cele două competiţii

Cupa Mondială U20 R15 masculin
Jocurile Olimpice Tineret prin R7 feminin & masculin

Programul Performanţă are în strategia sa un sistem de calificare la
aceste competiţii bine structurat:
•
•
•
•

World Trophy Under 20 R15 masculin
Campionat European U20 R15 masculin
Campionat European U18 R7 masculin
Campionat European U18 R15 masculin

Participarea poate fi asigurată prin performarea în competiţiile regionale
şi mondiale, ce reprezintă traseul de calificare la aceste turnee.
În vederea dezvoltării programului Performanţă, Federaţia Română de
Rugby pune la dispoziţie o serie de alte competiţii/evenimente:
•
•
•

Performanţă
Internaţională .
Rugby 15 Masculin

Stagii naţionale şi internaţionale de pregătire
Jocuri internaţionale în compania natiunilor Tier 1
Programe de perfecţionare a specialiştilor angrenaţi
Performanţă

în

Performanţă
Internaţională .
Rugby 15 Feminin

PERFORMANŢĂ

Performanţă
Internaţională
rugby 7 Masculin

Performanţă
Internaţională .
Rugby 7 Feminin

proiectul
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Personal PERFORMANŢĂ. CINE?
Manager Dezvoltare
INTERNAŢIONAL JUNIORI
Manager Loturi HP
Staff România Under 20
•

Antrenor Principal

•

Antrenor Secund

•

Antrenor Secund

•

Preparator Fizic Principal

•

Video Analist

MEDIU ANTRENAMENT ZILNIC (D.T.E.)
Manager Centre Naţionale
Responsabil Centre Naţionale Excelenţă
Responsabil Centru Naţional Olimpic Juniori
Responsabil Centre Naţionale Olimpice Tineret

Staff România Under 18
•

Antrenor Principal

•

Antrenor Secund

•

Antrenor Secund

•

Preparator Fizic Principal

•

Video Analist

Staff România Under 17 masculin
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•

Antrenor Principal

•

Antrenor Secund

•

Preparator Fizic Principal
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PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
Responsabil D.T.E. Performanţă
Psiholog sportiv
Mentorship
Nutriţionist sportiv

Responsabilităţi PERFORMANŢĂ
3. Perfecţionare Profesională

• Încurajarea unui număr cât mai mare de specialişti, care să urmărească perfecţionarea profesională şi care să se dedice 100% rugbyului.
• Implementarea unor programe sustenabile de perfecţionare a specialiştilor în rugby.
• Asigurarea unei creșteri consistente și durabile prin participarea specialiştilor formaţi în toate proiectele de performanţă şi dezvoltare.
Mental:
•

Mentoringul specialiştilor în rugby cu privire la ”Forţa Mentală”, mai exact ”Abilitatea de a te focusa la pasul/etapa/ faza următoare”

•

Aprofundarea conceptului de ”Filosofie de Antrenare” cu scopul de ”Acceptare/Îmbrăţişare a Vulnerabilităţii şi depăşirea acesteia”.

•

Mentoringul se poate face individual, precum și prin colaborarea oamenilor cheie, care pot modifica pozitiv viitorul rugbyului.

Gândire Strategică:
• Cunoașterea și înțelegerea abilităților și strategiilor psihologice legate de performanța eficientă.
• Gândirea strategică se referă la gândirea conceptuală, imaginativă și sistematică în ceea ce privește realizarea succesului în viitor.
• Gândirea strategică a grupului va crea mai multă valoare, permițând un dialog proactiv și creativ, în care indivizii asimilează perspective ale
altor persoane în probleme critice și complexe.
Stil de Viaţă
•

Cunoașterea și înțelegerea problemelor legate de conștiința de sine, de autodezvoltare și de stabilirea unei perspective echilibrate.

• La nivel de elită în rugby, succesul este definit de cel mai mic detaliu, abordarea corectă în ceea ce privește dieta, antrenamentul și viaţa
extrasportivă generează diferenţa performanţelor individuale între sportivi.
• Folosim rugbyul pentru a adopta un stil de viață sănătos și pentru a construi abilități de viață.

Plan Strategic
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Responsabilităţi PERFORMANŢĂ
1.

Internaţional Juniori

•

Asigură o creștere consistentă și durabilă a participării tinerilor jucători la nivel internaţional.

•

Asigură suportul necesar pentru atingerea unei excelenţe competitive şi o performanţă sporită la toate evenimentele internaţionale de juniori şi tineret.

•

Asigură un program de pregătire şi participare semnificativ şi consecvent pentru toate echipele naţionale din proiectul Performanţă.

2.

Mediu Zilnic de Antrenare (D.T.E.)

•

Formarea şi pregătirea sportivilor conformă cu Modelul de Dezvoltare pe Termen Lung a Sportivului şi necesităţile echipelor naţionale.

•

Menţinerea unui Mediu Zilnic de Antrenare adaptat Modelului de Dezvoltare pe Termen Lung a Sportivului şi rigorilor nivelului internaţional.

•

Dotarea la standarde internaţionale şi eficientizarea centrelor de formare şi pregătire a sportivilor în întrega ţară.

Centre Naţionale de Excelenţă:
•

Crearea şi susţinerea dezvoltării unei reţele de centre de formare şi pregătire a sportivilor în întreaga ţară.

•

Implicarea departamentului Performanţă Atletică în formarea şi dezvoltarea personalului şi sportivilor acestor centre.

•

Colaborarea eficientă (planificări, raportari) cu Ministerul Educaţiei Naţionale, în vederea susţinerii finanţării necesare activităţilor acestor centre.

Centre Olimpice:
•

Dezvoltarea unei reţele eficiente de programe naţionale în vederea identificării sportivilor şi antrenorilor cu profil de olimpic.

•

Implicarea departamentului Performanţă Atletică în formarea şi dezvoltarea personalului şi sportivilor acestor centre.

•

Colaborarea eficientă (planificări, raportări) cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român în vederea susţinerii finanţării necesare activităţilor acestor centre.

Academii Regionale:
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•

Monitorizarea şi pregătirea individuală a sportivilor care fac parte din grupurile naţionale, dar care nu pot fi parte a pregătirii centralizate.

•

Implicarea departamentului Performanţă Atletică în formarea şi dezvoltarea sportivilor acestor grupuri naţionale.

•

Colaborarea eficientă (planificări, raportări) cu entităţile din care fac parte aceşti sportivi în vederea susţinerii activităţii acestor academii.

Plan Strategic

Responsabilităţi PERFORMANŢĂ
Strategie PERFORMANŢĂ:

Indicatori de Performanţă:
• Menţinerea în elita europeană la toate formele de rugby pentru echipele naţionale U20 masculin şi U18 masculin şi feminin.
• Naţionala de Under 18 masculin îşi îmbunătăţeşte performanţa europeană la finele fiecărui an competiţional.
• Naţionala de Under 20 masculin îşi îmbunătăţeşte performanţa europeană la finele fiecărui an competiţional.
• Cel puţin 5 sportivi să promoveze anual în proiectele High Performance internaţionale (cluburi, academii, etc).
• Cel puţin 1 antrenor să promoveze anual în proiectele de Înaltă Performanţă ale FRR.
• Cel puţin 1 arbitru să promoveze anual în proiectele de Înaltă Performanţă ale FRR.
• Cel putin 1 preparator fizic să promoveze anual în proiectele de Înaltă Performanţă ale FRR.
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34

35

Plan Strategic

FACTORI CRITICI DE SUCCES PERFORMANŢĂ

TERMEN
SCURT
2019-2020

TERMEN
MEDIU
2021-2022

• Recâştigarea
reputaţiei
europene prin participarea în
elita europeană U18.
• Recâştigarea
reputaţiei
europene prin performarea în
elita europeană U20.
• Contractarea elitelor U18 şi U20
în proiecte ale FRR, gestionate
de specialişti de clasă mondială.
• Reciprocităţi
cu naţiuni
Tier 1 şi 2.

• Consolidarea reputaţiei europene
prin performarea în elita europeană
U18 & U20
• Recâştigarea reputaţiei internaţionale
prin calificarea la World Rugby
Trophy U20
• Maximizarea
experienței
internaționale a tinerilor sportivi prin
participarea la jocuri de pregătire
internaţionale în compania natiunilor
Tier 1.
• Calificare la RWC U20 2023

TERMEN
LUNG 2023
• Construcţie solidă a campaniei
RWC U20 Jocuri vs naţiuni Tier
1.
• Performanţă solidă în RWC
U20 - calificare directă la RWC
U20 2024.
• Contractarea sportivilor din
proiectul Performanţă pe cele
4 categorii de vârstă ale
acestui proiect în vederea
formării
grupului
pentru
RWC 2027.
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Traseu Performanţă Sportivă
România Rugby 15 U20
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Traseu Eligibilitate

Traseu
Rugby 15

Traseu
Rugby 7

Sportivi Născuţi în
România

Centre Naţionale
de Excelenţă

CNOPT

Sportivi cu părinţi
născuţi în România

România U18 R15

România U18 R7

Sportivi străini prin
regula 5 ani WR

România U17 R15

Franciza U18 R7

Sportivi străini
Regula 10 ani

Academii Regionale

CNOPJ
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Strategie Traseu Sportivi Performanţă
Pasul 1:
• Formarea unor Centre Naţionale de Excelenţă în cele 4 regiuni ale tării astfel:
Transilvania
Muntenia
Moldova
Dobrogea
• Fiecare centru să aibă un minim de 60 sportivi repartizaţi pe cele 4 categorii de vârstă U16-U19 astfel:
U16

U17

U18

U19

Total per regiune

Transilvania

15

15

15

15

60

Moldova

15

15

15

15

60

Muntenia

15

15

15

15

60

Dobrogea

15

15

15

15

60

Total per generaţie

60

60

60

60

240 (Total General)

Regiune

Categorie

• Ar rezulta un număr minim de 60 sportivi per fiecare categorie de vârstă, care ar putea să fie pregătiţi conform
strategiei naţionale de formare (DTLS) şi care ar putea participa în competiţii anuale între aceste centre naţionale
şi ar garanta un cadru elitist de formare a sportivilor ce vor asigura baza de selecţie pentru echipele naţionale
U18 şi U20 rugby 15.
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Strategie Traseu Sportivi Performanţă
Pasul 2:
• Comasarea Centrului Naţional Olimpic pentru Juniori cu Centrul Naţional Olimpic pentru Tineret într-un singur
proiect, în care să se regăsească un număr de 35 sportivi formaţi şi dezvoltaţi conform criteriilor specifice
rugbyului 7.
U18

U19

U20

U21

U22

U23

Total per centru

CNOPJ

10

5

5

-

-

-

20

CNOPT

-

-

-

5

5

5

15

Total per generaţie

10

5

5

5

5

5

35 (Total General)

Regiune

Categorie

• Ar rezulta un număr total de 35 sportivi, care ar putea să fie pregătiţi conform strategiei naţionale de formare
(DTLS) şi care ar putea participa în competiţii naţionale şi internaţionale ceea ce ar garanta un cadru elitist de
formare a sportivilor, ce vor asigura baza de selecţie pentru echipele naţionale de rugby 7.
• Acest proiect trebuie să fie unul comun, sportivii urmând a se antrena şi a se dezvolta în acelaşi mediu.
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Ce este Înalta Performanţă?
Înalta Performanţă este participarea sportivă la cel mai înalt nivel
competiţional cu sportivii de elită ca și competitori, unde formarea
progresiv integrată și îmbunătățirea continuă au loc în mai multe
cicluri pentru a atinge o țintă finală.

Performanţă
evenimente elită

Atunci când se discută despre Înalta Performanţă, vor fi luate în
discuţie cinci caracteristici care clarifică ce este Înalta Performanţă:
1. Obiectivul principal este cea mai bună performanță posibilă (atât
ca procese, cât și ca rezultate) la un eveniment de vârf.
2. O structură complexă cu multiple puncte de intrare/ieșire, care
sprijină sportivii, antrenorii și oficialii să se dezvolte și să
performeze la cel mai înalt nivel competiţional.
3. Specialişti de clasă mondială (antrenorat de clasă mondială
integrat cu știinta și medicina sportivă de clasă mondială), conectaţi
la nevoile echipelor și la cele individuale ale sportivilor şi care pot
influenţa cât mai pozitiv performanța acestora.
4. Sprijinul efectiv, elitist, managementul și sprijinul operațional
pentru echipele naționale, inclusiv cei mai buni oameni care
lucrează împreună la toate nivelele programului, pentru a furniza un
plan de Înaltă Performanță cu Factori Critici de Succes și obiective
clare și măsurabile.
5. Investiţii eficiente în zonele prioritare ale programului, care aduc o
rentabilitate a investiţiei în termeni de cea mai buna performanţă
posibilă.
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Model cu
multiple intrări
& ieşiri

Investiţii eficiente
dpv al rentabilităţii

Înalta
Performanţă

Management &
sprijin operaţional
de clasă mondială

Specialişti de
clasă mondială

CUM funcţionează Înalta Performanţă ?
Rugby-ul jucat la cel mai înalt nivel, în 2 discipline (Rugby 15 şi Rugby 7),
pe ambele sexe (masculin şi feminin), cu evaluări din 4 în 4 ani prin
competiţiile de vârf (Cupe Mondiale rugby 15 şi Jocurile Olimpice rugby 7).

Înalta Performanţă reprezintă calificarea la una dintre cele trei competiţii
mondiale de vârf:
•
•
•

Cupa Mondială R15 masculin,
Cupa Mondială R15 feminin
Jocurile Olimpice prin rugby 7

Programul Înaltă Performanţă are în strategia sa un sistem de calificare la
aceste competiţii astfel structurat:
•
•

Cupa Mondială R7 masculin şi feminin,
Turneul HSBC World 7 Series masculin şi feminin

•

Turnee Regionale de Calificare la Cupa Mondială R15 masculin şi feminin
(Rugby Europe International Championship),
Turneu de Recalificare la Cupa Mondială R15 masculin
Turnee Regionale de Calificare la Cupa Mondială R7 masculin şi feminin
Turnee Mondiale de Recalificare la Cupa Mondială R7 masculin şi feminin
Turnee Mondiale de Recalificare la Jocurile Olimpice R7 masculin şi feminin.

•
•
•
•

Elita Internaţională
. Rugby 15
Masculin

Participarea poate fi asigurată prin performarea în competiţiile regionale şi
mondiale ce reprezintă traseul de calificare la aceste turnee.

Elita internaţională
Rugby 15 Feminin ÎNALTA PERFORMANŢĂ

Elita internaţională
Rugby 7 Masculin

Elita internaţională
Rugby 7 Feminin

În vederea dezvoltării naţiunilor High Performance, World Rugby pune la
dispoziţie o serie de alte competiţii/evenimente Internaţionale cum ar fi:
•
•
•

Jocurile Test Rugby 15 din iulie şi noiembrie ale fiecărui an calendaristic,
Cupa Mondială U20 Rugby 15 masculin
Turneul Mondial Trophy U20 Rugby15 masculin
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Personal Înalta Performanţă. CINE?
Manager Înaltă Performanţă
INTERNAŢIONAL SENIORI R15
Director Tehnic R15
Staff Romania XV
•

Antrenor Principal

•

Antrenor Înaintare

•

Antrenor ¾

•

Antrenor Pregătire Fizică

•

Specialist Ştiinţă Sportivă

•

Video analist

Staff Romania ”A” & Under 23
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•

Antrenor Principal

•

Antrenor Înaintare

•

Antrenor ¾

•

Antrenor Pregătire Fizică

•

Specialist Ştiinţa Sportivă

•

Video analist
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INTERNAŢIONAL SENIORI R7
Director Tehnic Rugby 7
Staff România Rugby 7 Masculin
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic
Staff România Rugby 7 Feminin
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic

MEDII ELITĂ
Manager Medii Elită
Responsabil Identificare Talente
Responsabil Formare Sportivi
Responsabil Formare Antrenori

PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ
Responsabil Perfecţionare Profesională
Responsabil Ştiinţă Sportivă
Responsabil Performanţă Fizică
Responsabil Medicină Sportivă

Responsabilităţi Înaltă Performanţă
1. Internaţional Seniori
•

Asigură suportul necesar pentru a atingerea unei excelenţe competitive şi o performanţă sporită la toate evenimentele de vărf.

•

Asigură un program competiţional semnificativ şi consecvent pentru toate echipele naţionale din proiectul de Înaltă Performanţă.

•

Crearea şi susţinerea dezvoltării unei reţele a bazelor de pregătire de Înalta Performanţă în întreaga Românie.

•

Dotarea şi eficientizarea bazelor de pregătire de Înaltă Performanţă în care îşi desfăşoară activităţile echipele naţionale.

2. Medii profesioniste
Identificare talente
•

Stabilirea şi implementarea unor profile specifice fiecărui post.

•

Stabilirea unei reţele de identificare a talentelor în România.

•

Dezvoltarea şi implementarea unei baze de date online a talentelor care trebuiesc identificate şi monitorizate.

•

Dezvoltarea unei reţele eficiente de programe naţionale în vederea identificării sportivilor şi antrenorilor de Înaltă Performanţă.

Dezvoltare sportivi Înaltă Performanţă
•

Dezvoltarea şi menţinerea unei structuri competiţionale puternice pentru elita masculină şi feminină / sportivi de Înaltă Performanţă.

•

Implementarea unui cadru naţional de competenţe naţionale.

•

Crearea oportunităţilor necesare fiecărui sportiv de Înaltă Performanţă pentru a-şi maximiza potenţialul rugbystic cât şi pe cel personal.

•

Stabilirea unui pathway rugbystic profesionist.

Dezvoltare staff Înaltă Performanţă
•

Recrutarea, dezvoltarea şi continuitatea unui staff HP de clasă mondială şi includerea a cât mai mulţi antrenori români în fiecare program.

•

Menţinerea unui sistem de leadership al Înaltei Performanţe de clasă mondială.

•

Oportunitatea unei dezvoltări profesionale continue şi posibilitatea avansării pe baza performanţelor pentru toti membrii staff-ului HP.

•

Dezvoltarea şi mărirea Unităţii HP pentru sportivii descentralizati (din rândul antrenorilor de Înaltă Performanţă)
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Responsabilităţi Înaltă Performanţă
3. Performanţă Atletică (Unitatea HP):
•

Revizuieşte direcţia strategică a Federaţiei Române de Rugby după fiecare ciclu de Cupă Mondială ,în vederea asigurării suportului necesar sportivilor şi
antrenorilor din Înalta Performanţă.

•

Stabileşte strategia necesară pentru a susţine îndeplinirea obiectivelor FRR pentru următorul ciclu de Cupă Mondială.

•

Unitatea HP acoperă 3 arii de expertiză fundamentale în buna funcţionare a Înaltei Performanţe:

Ştiinţă Sportivă:
•

Asigură suportul tehnologic (filmare, analiza şi statistică) necesar echipelor naţionale şi Departamentului de Înaltă Performanţă.

•

Creează şi gestionează un sistem online de acces la analize video si statistice ale sportivilor şi staff-ului din programele de Înaltă Performanţă.

•

Gestionează şi asigură întreg echipamentul tehnologic necesar programelor de Înaltă Performanţă (GPS, Sports Code, Rugby Train, etc).

Performanţă Fizică:
•

Generează strategii şi programe în vederea îmbunătăţirii pregătirii fizice pentru a sprijini dezvoltarea sportivilor din programul de Înaltă Performanţă şi a
performanţelor ulterioare.

•

Identifică echipamente de gimnastică moderne pentru centrele HP, utilizează sistemul de monitorizare GPS şi alte sisteme de monitorizare pentru
îmbunătăţirea performanţelor sportive.

•

Dezvoltă programe personalizate şi monitorizează evoluţia sportivilor din proiectul de Înaltă Performanţă prin intermediul programelor de monitorizare
stabilite (vizite în cluburi, Rugby Train, contact online,etc).

Medicină Sportivă:
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•

Colaborează eficient pentru a spori sănătatea tuturor sportivilor de Înalta Performanţă și a oferi o direcţie membrilor afiliaţi FRR în vederea unei participari
cât mai sigure în întreg mediul rugbystic din România.

•

Asigură implicarea tuturor sportivilor din proiectul de Înaltă Performanţă în strategia departamentului.

•

Dezvoltă şi livrează programe de specialitate în vederea aprofundării conceptului de siguranţă a sportivilor.
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Responsabilităţi Înaltă Performanţă
Strategie Înaltă Performanţă:
•

Performanţele echipei naţionale de seniori sunt primordiale, succesul internaţional putând fi obţinut doar prin expunerea sportivilor şi antrenorilor la cât
mai multe jocuri internaţionale şi prin creşterea competitivităţii pentru posturile din echipa naţională.

•

Calificări la orice gen de competiţie internaţională majoră (Jocuri Olimpice Campionat Mondial, Campionat European, Cupă Europeană), atât la masculin cât
şi la feminin, vor fi considerate măsura exactă a standardelor de performanţă ale departamentului de Înaltă Performanţă.

•

În vederea îndeplinirii acestor standarde va fi stabilită o reţea de identificare a talentelor (sportivi şi antrenori) şi un cadru naţional al competenţelor
tehnice, care împreună vor asigura un pathway al performanţei foarte clar şi eficient, standardele urmând să fie incluse şi în SuperLiga CEC Bank.

•

Această strategie va fi gestionată de staff-ul Înaltei Performanţe şi susţinută de medii de pregătire adecvate (medii de pregătire zilnice de un nivel
internaţional) şi o unitate HP eficientă.

Focusul strategiei va fi pe sportiv şi este gândit pentru a elimina orice posibile bariere în atingerea succesului internaţional.
Indicatori de Performanţă
•

Calificarea echipei naţionale de seniori la Cupa Mondială 2023.

•

Clasarea echipei naţionale de seniori în Top 15 Mondial la finele fiecărui an competiţional.

•

Centrele de Înaltă Performanţă să fie complete şi operaţionale la standardele cerute de World Rugby.

•

Cel puţin o echipă naţională de Rugby 7 seniori este calificată în Grand Prix-ul european.

•

Cel putin 2 sportivi plasaţi într-o echipă sau într-un centru de formare din naţiunile Tier 1 la finele fiecărui an competiţional.

•

Cel puţin 4 jocuri internaţionale pe an pentru România ”A”

•

Cel puţin 1 echipă de club implicată în Cupele Europene

•

Cel puţin 1 franciză naţională implicată în competiţii europene.

•

Cel puţin 2 antrenori români implicaţi în cursurile de Înaltă Performanţă internaţională la finele fiecărui an.
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FACTORI CRITICI DE SUCCES ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

TERMEN
SCURT
2019-2020

TERMEN
MEDIU 20212022

• Recâştigarea
reputaţiei
internaţionale la nivel de
naţiuni Tier 2 prin prestaţiile
din REIC & teste iunie 2019
• Schimbarea
graduală
a
generațiilor (începând cu iunie
2019) cu România "A" ca
platformă
principală
de
dezvoltare.
• Construirea experienţei
internaţionale a tinerilor
sportivi prin introducerea
francizei naţionale Lupii
Bucureşti în
competiţiile
europene.

• Focus maxim pe procesul de
calificare la RWC 2023
• Recâştigarea moştenirii europene la
nivel de naţiuni
Tier 2
prin
câştigarea REIC
• Recâştigarea
mostenirii
internaţionale la nivel de naţiuni Tier
2 prin
performanţe solide şi
consistente în jocurile test din lunile
iulie si noiembrie.
• Maximizarea experienței
internaționale a tinerilor jucători cu
franciza Lupii București
în
competițiile
europene.

TERMEN
LUNG 2023
• Construcţie
solidă
a
campaniei RWC 2023
• Jocuri vs natiuni Tier 1
• Performanţă solidă în RWC
2023 generând
• Calificarea directă la RWC
2027
• Două francize româneşti în
competiţiile europene
pentru a maximiza
experienţa internaţională a
tinerilor
jucători.
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Traseu Înaltă Performanţă Sportivă
România 15
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Traseu Eligibilitate

Pathway
Rugby 15

Traseu
Rugby 7

Sportivi Născuţi în
România

Romania ”A”

Romania 7

Sportivi cu părinţi
născuţi în România

Franciză

Franciză

Sportivi străini prin
regula 5 ani WR

România U20

SuperLiga 7

Sportivi străini prin
Olympic Loophole

Medii Elită

Rugby
Universitar 7
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STAFF-URI TEHNICE ECHIPE NAŢIONALE

INTERNAŢIONAL JUNIORI (PERFORMANŢĂ)

INTERNAŢIONAL SENIORI (HP)
Manager Loturi R15 (HP)
Staff România XV:
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Înaintare
•
Antrenor ¾
•
Preparator Fizic
•
Specialist Ştiinţa Sportivă
•
Video Analist
Staff România ”A” & Under 23
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic
•
Specialist Ştiinţă Sportivă
•
Video Analist
Staff România Under 20
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic
•
Video Analist

INTERNAŢIONAL SENIORI SEVENS

Manager Loturi R15 (Dezvoltare)

Staff Romania Under 18
•

Antrenor Principal

•

Antrenor Secund

•

Antrenor Secund

•

Preparator Fizic Principal

•

Video Analist

Staff Romania Under 17
•

Antrenor Principal

•

Antrenor Secund

•

Preparator Fizic

•

Video Analist

INTERNAŢIONAL JUNIORI SEVENS (PERFROMANŢĂ)

Manager Loturi R7

Manager R7 Loturi

Staff România 7 masculin
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic

Staff România Under 18 R7 masculin
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic

Staff România 7 feminin
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic

Staff România Under 18 R7 feminin
•
Antrenor Principal
•
Antrenor Secund
•
Preparator Fizic
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Traseu Complet Dezvoltare Sportivă
Romania 15
România ”A”

România R7

Lupii Bucureşti 15

Lupii Bucureşti R7

SuperLiga 15

România U20

SuperLiga R7

Campionat Naţional
U19 15

CNOPT

Campionat Naţional
U19 R7

CNE

România U18

CNOPJ

Festivaluri Regionale U15-U18
Campionat Naţional Mini Rugby U8-U14
Rugby Tag
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Aliniere Trasee Dezvoltare Rugbystică
L.T.P.D.
Model

Player

Coaching

Officiating

Strenght
&
Conditioning

Medical

Training
&
Education

Management

HP Coach

HP MO

HP S&C

HP Medical

Master
Trainer WR

High
Performance
Manager

Level 3 WR

Level 3 The
Advancing MO
15’s & 7’s

Level 2 WR

Level 3 WR
Immediate
Care in Rugby

Trainer WR

Performance
Manager

Level 2 WR

Level 2
Developing MO

Pre- Level 2
WR

Educator WR

National
Manager

Romania XV
Elite Rugby

Romania 7’s
Romania A
SuperLiga

Senior Rugby
Romania U20

Youth Rugby

National D.T.E.
Romania U18

Junior Rugby

Regional D.T.E

Mini Rugby

Clubs

Coaching
Children

Level 1
Intro to MO

Level 1 WR

Tag Rugby

Schools

Rugby Ready

Rugby Ready

Rugby Ready

Level 2 WR
Immediate Care
in Rugby
Level 1 WR
First Aid in
Rugby
Rugby Ready

Educator
National

Regional
Manager
Club Manager

Draft
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Traseu Formare și Perfecţionare Antrenori
Curs Instructor Curs
Rugby Ready <<<
August

Viză FRR
şcolarizare august

Înscriere C.N.F.P.A.
septembrie

Examen
C.N.F.P.A.
septembrie

Instructor Sportiv

An 1 Sem 1 octombrie

Modul 1 FRR
februarie

An 1 Sem 2 aprilie
- mai

Recuperări
aprilie - mai

Cursant C.N.F.P.A.

An 2 Sem 1
septembrie

Modul 2 FRR
martie

An 2 Sem 2 februarie
- martie

EXAMEN feb martie

Level 2 Part 1
aprilie

Modul 4 FRR

Modul 3 FRR

mai

Level 2 Part 2
septembrie
Examen
C.N.F.P.A .
noiembrie

Cerere
avansare octombrie

Viza FRR
avansare
octombrie

Modul 5 FRR
noiembrie

Level 3 Part 1
ianuarie

Cerere
avansare
octombrie

Viză FRR avansare
octombrie

Înscriere C.N.F.P.A.
noiembrie

Examen
C.N.F.P.A.
Noiembrie

Modul 7 FRR
decembrie

Experienţă HP
februarie

Evaluare HP
februarie - martie

Tema HP aprilie
- august

Viză FRR avansare
octombrie

Înscriere C.N.F.P.A.
noiembrie

Examen
C.N.F.P.A.
noiembrie

Modul 8 FRR
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aprilie
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august

Înscriere
C.N.F.P.A
noiembrie

Modul 6 FRR

iulie

Level 3 Part 2
august

Antrenor Asistent
Level 1 Coach
World Rugby
Level 2 Coach
Antrenor

World Rugby
Level 3 Coach
Antrenor Senior

World Rugby
HP Coach
Antrenor Maestru
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SCOPUL - Pentru CE?

VALORI
MISIUNE

VIZIUNE
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OBIECTUL - Pentru CINE?

ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

GUVERNANŢĂ

SPORTIV

FAN

PERFORMANŢĂ

DEZVOLTARE

RUGBY

57
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FINANCIAR
ADMINISTRATIV

COMERCIAL
MARKETING

CONDUCERE

PLAN STRATEGIC
VIZIUNE

Calificare la RWC 2023

MISIUNE

Pas cu Pas , Construim Împreună Înalta Performanţă

VALORI

Integritate, Pasiune, Respect

CONDUCERE

RUGBY
DEZVOLTARE

PERFORMANŢĂ

ÎNALTA
PERFORMANŢĂ

GUVERNANŢĂ

FINANŢE &
ADMINISTRAŢIE

COMERCIAL

Generarea unui
cadru propice
stimulării creşterii
numărului de
participanţi la nivel
national bazat pe
VALORILE Direcţiei
Strategice

Generarea unui
cadru necesar
obţinerii
perfomanţelor
sportive la nivel
competiţional
international de
tineret şi juniori
pentru a susţine
MISIUNEA Direcţiei
Strategice

Generarea unui
cadru necesar
obţinerii
performanţelor
sportive la cel mai
înalt nivel
competiţional
internaţional de
seniori conformă
VIZIUNII Direcţiei
Strategice

Consolidarea
relațiilor cu toți
partenerii principali
interni și
internaționali și
promovarea
guvernării celor mai
bune practici ale
rugbyului românesc
pe baza unor
VALORI ale Direcției
Strategice

Integrarea politicilor
administrative și a
procesului și
gestionarea
managementului
responsabilității
fiscale asigurând o
cultură coerentă și
cooperantă pentru
susținerea MISIUNII
Direcției Strategice

Îmbunătățirea
succesului
comercial al
rugbyului pentru a
susține organizația
şi pentru a asigura
sustenabilitatea
financiară a
VIZIUNII Direcției
Strategice

- Creşterea nr.
cluburilor de
juniori
- Creşterea nr. de
sportivi din rugby
tag in mini rugby
- Creşterea nr. de
antrenori, arbitri,
S&C acreditaţi
WR

- Anual participare
în elita europeană
U18 & U20
- Generarea anuală
a: 1 antrenor HP
1 S&C HP MO HP
- 5 sportivi HP

La finele clclului Calificare la:
RWC 15
RWC 7
Jocuri Olimpice
- Anual :
Top 15 WR rank
Câştigare REIC
Loc 1-8 GPS 7 Calif
HSBC 7

Mărirea nr.
partenerilor
influenți cu 15% Noi
fonduri
guvernamentale cu
o creștere anuală de
15% Marirea
investițiilor private,
interne și
internaționale cu
15% pe an

Stabilirea şi
implementarea unor
activităţi şi procese
eficiente de resurse
umane. Creșterea
independenței
financiare.
Coordonarea unor
controale interne și
gestionarea
riscurilor.

Creșterea valorii
brandului FRR
Un plan de
generare a
veniturilor pe
termen lung (+
15% pe an)
Maximizarea
tuturor activelor și
oportunităților.

MANAGER
DEZVOLTARE

MANAGER
PERFORMANŢĂ

MANAGER ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

SECRETAR
GENERAL

TREZORIER

SECRETAR
GENERAL ADJ

Plan Strategic

58

PROCESUL – CUM Realizăm ?

SUCCES
ŞI DIN NOU
ANALIZĂM
EXECUTĂM
PLANIFICĂM
ANALIZĂM
ÎNCERCĂM
GÂNDIM
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EXECUTĂM
DIN NOU

Organigrama Generală
ADUNAREA GENERALĂ

Legendă
Relaţie colaborare

COLEGIUL
DIRECTOR

PRESEDINTE

BIROUL FEDERAL
CONSILIUL ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

Relaţie subordonare

Prezidare si Conducere

MANAGER
GENERAL RUGBY

TREZORIER

SECRETAR GENERAL

SECRETARIAT

DEPARTAMENT
JURIDIC

COMISII
SPECIALITATE

COMISIA DE
CENZORI

DIRECTOR
ECONOMIC

SECRETAR GENERAL
ADJUNCT
DEPARTAMENT
ÎNALTĂ
PERFORMANŢĂ

DEPARTAMENT
PERFORMANŢĂ

DEPARTAMENT
DEZVOLTARE

INTRNAŢIONAL
SENIORI

INTERNAŢIONAL
JUNIORI

PARTICIPARE

DEPARTAMENT
COMUNICARE
RELAŢII PUBLICE

DEPARTAMENT
ACHIZTII
PUBLICE

RESURSE
UMANE

MEDII ELITĂ

D.T.E

G.I.R.

BIROU
MARKETING

BIROU
ORGANIZARE
EVENIMENTE

EXPERT SECURIT
ŞI SĂNĂTATEA
MUNCII

PERFORMANŢĂ
ATLETICĂ

PERFECŢIONARE
PROFESIONALĂ

FORMARE
&
EDUCARE

DEPARTAMENT
FINANCIAR
CONTABIL

DEPARTAMENT
ADMINISTRATIV

BAZE SPORTIVE
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Ce este Departamentul
Financiar- Contabil?
Departamentul Financiar - Contabil desfășoară activitate specializată în
măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din
activitatea persoanei juridice.

Trezorier

Contabilitatea trebuie să asigure:
1. Înregistrarea cronologică şi sistematică a datelor din documentele
contabile;
2. Prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia
financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât
pentru cerinţele interne ale federaţiei, cât şi în relaţiile cu investitorii
prezenţi şi potenţiali, creditori financiari şi comerciali, instituţiile
publice şi alţi utilizatori.
3. Întocmirea de facturi, rapoarte specifice şi efectuarea de plăţi;
4. Întocmirea bugetului anual de venituri şi cheltuieli, repartizat pe surse
de venit şi pe feluri de cheltuieli, pe parcursul anului calendaristic;
5. Contabilitatea veniturilor şi a cheltuielilor, care să reflecte încasarea
veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului anual.;
6. Contabilitatea se ţine în limba română şi în moneda naţională;
7. Coordonarea execuţiei plăţilor, încasărilor şi decontărilor din fonduri
bugetare şi extrabugetare;
8. Asigurarea respectării reglementărilor legale în domeniu, respectiv
Codul Fiscal, Legea Contabilităţii şi alte acte normative care
reglementează această activitate.

Director

Cenzor

Economic

FINANCIARCONTABIL

Economist

Specialist
Resurse
Umane şi
SSM
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Departamentul Financiar-Contabil
Strategie Financiară/Contabilitate

-

Planul strategic va fi susţinut de planuri operaţionale anuale axate pe acţiuni, conduse de personalul profesionist al Federaţiei
Române de Rugby;

-

Monitorizarea trimestrială şi existenta unui cadru pentru evaluarea performanţelor, executarea planurilor strategice şi
.
operaţionale vor menţine responsabilitatea referitoare la îndeplinirea obiectivelor;

-

Accentul va fi pus pe realizarea unui buget echilibrat şi focusat pe reducerea dependenţei de finanţarea externă (sponsori,
parteneri ş.a.), totul în vederea bunei dezvoltări a organizaţiei;

-

Un set clar de politici, proceduri şi controale interne ale organizaţiei va plasa FRR în calitate de organizaţie naţională sportivă de
vârf, care atrage şi păstrează personal angajat cu bună pregătire în domeniu, conform cerinţelor forului mondial;

-

Federaţia Română de Rugby va rămâne dedicată înlăturării barierelor financiare sau de altă natură, pentru menţinerea rugbyului
românesc într-un cadru propice dezvoltării şi Înaltei Performanţe.

-

Va păstra relaţia de echilibru cheltuieli-venituri. În acest sens bugetul va fi un instrument de corelare şi mai ales de eficientizare a
relaţiei dintre cheltuieli şi venituri, iar bugetarea o practică economică sistematică ce presupune desfăşurarea unui proces formal
de alocare a resurselor.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
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-

Valoarea fondurilor publice şi private disponibile/utilizate;

-

Timpii de răspuns la situaţiile specifice;

-

Gradul de retenţie a angajaţilor profesionişti, până la îndeplinirea obiectivelor;

-

Capacitatea de anticipare a riscurilor;

-

Feedback-ul membrilor afiliaţi şi al colaboratorilor;
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Responsabilităţi Departament Financiar-Contabil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Managementul financiar-contabil are ca scop principal gestionarea eficientă a fondurilor provenite din toate sursele de finanţare;
Furnizarea unor rapoarte financiare precise, cu o recurenţă prestabilită (lunară/trimestrială/anuală) către superiorii ierarhici, instituţiile statului
şi alte părţi interesate;
Înregistrarea cantitativ valorică a resurselor materiale şi financiare;
Controlul privind rentabilitatea operaţiunilor angajate cu aceste fonduri;
Asigurarea unei autonomii financiare care presupune realizarea pe criterii economice reale, a procesului de procurare a fondurilor;
Planificarea financiară (bugetul de venituri şi cheltuieli) prin care se previzionează principalii indicatori economico-financiari;
Optimizarea timpilor de răspuns la acţiunile care necesită implicarea componentei financiare;
Modernizarea practicilor financiare în concordanţă cu cerinţele şi trendurile sectorului sportiv naţional şi internaţional;
Menţinerea controlului intern;
Creşterea independenţei financiare a organizaţiei prin iniţierea şi sprijnirea de proiecte de finanţare;

RELAŢII CU MEMBRII
•

Emiterea unui acord anual al relaţiilor interne ale federaţiei cu membrii afiliaţi;

•

Furnizarea unui program eficient de înregistrare naţională şi asigurare a personalului angajat;

•

Asigurarea unei colaborări eficiente cu toate asociaţiile, cluburile şi membrii afiliaţi Federaţiei Române de Rugby pe diferite teme de interes;

•

Gestionarea unor programe de informare şi formare a specialiştilor din sectorul financiar-contabil din cadrul instituţiilor afiliate, pentru a-i ajuta
în vederea unei mai bune gestionări a resurselor proprii, în concordanţă cu prevederile legale.
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FACTORI CRITICI DE SUCCES
TERMEN
SCURT
2019-2020
•

•
•
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Optimizarea relaţiei
venituri-cheltuieli în
raport cu obiectivele
federaţiei
Asigurarea unui cashflow
eficient
Colectarea debitelor
lunar

TERMEN
MEDIU
2021-2022
• Integrarea politicilor financiarcontabile şi administrative în raport
cu direcţia strategică a federaţiei
• Asigurarea unui management
eficient al riscurilor
• Creşterea independenţei financiare
prin impulsionarea activităţilor
comerciale de tip merchandising

TERMEN
LUNG 2023
• Asigurarea unui climat de
securitate şi stabilitate financiară
ca principal vector de susţinere a
Înaltei Performanţe
• Optimizarea cheltuielilor pe linie
bugetară prin susţinerea eficientă
şi continuă a echipelor naţionale
• Susţinerea proiectelor de
dezvoltare armonizate cu
necesităţile rugbyului românesc
adaptate la exigenţele
internaţionale

CE SUNT:

Departamentul Achiziții Publice
Departamentul Comercial/Marketing
Departamentul Comunicare, Relaţii Publice și Organizare de Evenimente
Departamentul Achiziţii Publice are ca scop principal respectarea
cadrului legal privind achiziţiile de lucrări, produse şi servicii.

Gestionarea
eficientă a
resurselor
federaţiei

Dep. Comercial/Marketing este departamentul care se ocupă de
promovarea brandului, stabilirea de parteneriate şi atragerea de
fonduri.
Dep. Comunicare, Relaţii Publice şi Organizare de Evenimente este
departamentul care se ocupă de coordonarea instrumentelor de
comunicare disponibile şi de buna desfăşurarea a evenimentelor
sportive şi non-sportive organizate de FRR.
Atunci când se discută despre aceste departamente vor fi luate în
calcul următoarele caracteristici care clarifică ce reprezintă ele:

Organizarea
de
evenimente
sportive şi
nonsportive

Promovarea
brandului

Secretar
General
Adjunct

1. Obiectivul principal este promovarea, atragerea de fonduri şi
gestionarea eficientă a acestora.
2. O structură complexă, coordonată de Secretarul General Adjunct,
cu multiple puncte de intrare/ieșire, care sprijină toti membrii afiliaţi
să se dezvolte și să performeze la toate nivelele proiectului
3. Specialişti: expert achizitii publice, specialist comunicare si PR,
specialist marketing

Coordonare
a instrumentelor
de comunicare

Atragerea
de fonduri
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Responsabilităţi Achiziţii Publice
• întocmirea programului anual al achiziţiilor
• primirea şi analizarea referatelor de necesitate/caietelor de sarcini/listelor cu cantităţi de lucrări/temelor de proiectare
• verificarea existenţei fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziţie în parte
• alegerea procedurii de achiziţie publică
• stabilirea prin notă justificativă a criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor, precum şi a criteriilor de atribuire;
• transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
• participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
• elaborarea, înaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fişelor de date
• elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
• transmiterea spre publicare în SEAP (www.e-licitatie.ro)
• transmiterea spre publicare a anunţurilor de participare către Monitorul Oficial al României
• elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor şi dispoziţiilor pentru constituirea Comisiei de Evaluare
•
•
•
•
•
•
•
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primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
primirea şi deschiderea ofertelor
redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziţii publice;
verificarea propunerilor tehnice si financiare;
stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
întocmirea notelor interne pentru restituirea garanţiilor de participare către ofertanţii câştigători şi necâştigători;
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Responsabilităţi Comunicare,
Relatii Publice si Organizare Evenimente
Comercial/Marketing
Comunicare, Relaţii Publice si Organizare de Evenimente
-

elaborarea şi implementarea unei strategii de comunicare şi PR
asigurarea unui flux constant de comunicare cu toate nişele de public ţintă
utilizarea tuturor mijloacelor şi platformelor de comunicare disponibile
promovarea rugbyului prin intermediul unor acţiuni de publicitate ATL şi BTL
alinierea la prevederile regulamentelor specifice ale organizaţiilor internaţionale
menţinerea relaţiei cu mass-media, partenerii, cluburile şi suporterii
elaborarea unui calendar de evenimente sportive şi non-sportive
planificarea, gestionarea şi evaluarea evenimentelor organizate
colaborarea cu instituţiile abilitate în vederea bunei desfăşurări a evenimentelor organizate

Comercial/Marketing
-

elaborarea şi implementarea unei strategii de marketing
promovarea brandului Rugby România către potenţiali parteneri/furnizori
menţinerea relaţiei cu partenerii FRR din mediul public şi privat
valorificarea potenţialului comercial al resurselor disponibile (umane, logistice, notorietate de brand)
valorificarea potenţialului de CSR al brandului
alinierea la politicile si prevederile internaţionale din sectorul vizat
networking
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FACTORI CRITICI DE SUCCES
PR/COMUNICARE/ COMERCIAL/MARKETING/ORGANIZARE EVENIMENTE

TERMEN MEDIU
2021-2022

TERMEN SCURT
2019-2020

TERMEN LUNG
2023
•

•
•
•
•

•
•
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Conceperea şi implementarea unei
strategii de comunicare
Conceperea şi implementarea unei
strategii de promovare a brandului
(comercial)
Gestionarea eficientă a tuturor
resurselor federaţiei
Coordonarea tuturor instrumentelor
de comunicare disponibile pentru
transmiterea mesajelor către toate
nişele de public ţintă , creşterea
notorietăţii şi a suportului parteneriate
Exploatarea potenţialului noii baze
sportive de la Arcul de Triumf
Organizarea de evenimente sportive
şi non-sportive

•
•
•
•
•
•

•

Evaluarea si updatarea strategiei de
comunicare
Evaluarea si updatarea strategiei de
promovare a brandului (comercial)
Gestionarea eficientă a tuturor resurselor
federaţiei
Exploatarea potenţialului noii baze sportive
de la Arcul de Triumf
Valorificarea performanţelor sportive în
sens mediatic şi de promovare
Coordonarea tuturor instrumentelor de
comunicare disponibile pentru
transmiterea mesajelor către toate nişele
de public ţintă , creşterea notorietăţii şi a
suportului - parteneriate
Organizarea de evenimente sportive şi
non-sportive

•
•
•

•
•
•

Evaluarea si updatarea strategiei de
comunicare
Evaluarea si updatarea strategiei de
promovare a brandului (comercial)
Gestionarea eficientă a tuturor
resurselor federaţiei
Coordonarea tuturor instrumentelor
de comunicare disponibile pentru
transmiterea mesajelor către toate
nişele de public ţintă , creşterea
notorietăţii şi a suportului –
parteneriate
Valorificarea performanţelor sportive
în sens mediatic şi de promovare
Exploatarea potenţialului noii baze
sportive de la Arcul de TRiumf
Organizarea de evenimente sportive şi
non-sportive

Fotografii realizate de: Răzvan Păsărică, Dragoş Păscăneanu,
Daniel Nechita, Ionuţ Tabultoc, Marian Burlacu, Luigi Pădureanu

Plan Strategic

70

#TotiPentruRomania
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Romania Colors

C100 M70 Y0 K10

C0 M10 Y95 K0

C0 M90 Y80 K5

Olympic Rings

C100 M37 Y0 K0

C0 M34 Y91 K0

C0 M0 Y0 K100

C100 M0 Y100 K0

C0 M94 Y65 K0

#TotiPentruRomania

CS Orăşenesc Cugir
FC Argeş Piteşti
CS Universitatea Arad
CSM Bucureşti
CS “Olimpia” Bucureşti
CSS “Triumf” Bucureşti
CS Dinamo Bucureşti
CSA “Steaua” Bucureşti
CSS “Steaua” Bucureşti
CSS Nr. 6 Bucureşti
CN “Aurel Vlaicu” Bucureşti
CT Dinicu Golescu Bucureşti
Clubul “Sportul Studenţesc” Bucureşti
CS “Metrorex” Bucureşti
RC Select Bucureşti
Asociaţia “CS Flamingo” Bucureşti
Asociaţia “Clubul Sportiv Şoimii” Bucureşti
ACS RC Griviţa Bucureşti
A.M.R.B. (Asociatia Municipală de Rugby Bucureşti)
RC Brăila
SCM Braşov
Asociaţia “Rugby Club Braşov”
CS CFR Braşov
RC Buzău
SCM Gloria Buzău
CSS “Viitorul” Cluj-Napoca
CS “Universitatea” Cluj-Napoca
AS”Rugby Club Arieşul” Cluj Mihai Viteazu
ACS “Gens” Cluj-Napoca
CS “Mănăştur” Cluj-Napoca
Asociaţia Judeţeană de Rugby Cluj
CS Năvodari
CS Orăşenesc “Ovidiu”
LPS Nicolae Rotaru Constanţa
CS Cleopatra Mamaia
ACS Rugby Tineret Callatis Mangalia
CS Constructorul Constanţa
CS “Universitatea” Braşov
Asociaţia Judeţeană de Rugby Constanţa
CS Arsenal Baza Logistică Târgovişte
CSM Dunărea Galaţi
LT “Traian Vuia” Galaţi
CSS Tecuci
CS “Ştiinţa” Petroşani
Palatul Copiilor şi Elevilor Ilfov
CS Orăşenesc Pantelimon
CS RC Pantelimon
AS CS Amia Internaţional
AS Sc Vintilă Brătianu Dragomireşti Vale
ACS Orăşenesc Viitorul Pantelimon
CSS “Unirea” Iaşi
CS “Politehnica” Iaşi
GS CFR “Unirea” Paşcani
CS “Pilierul” Prisăcani
ARC Laur Iaşi
Asociaţia Judeţeană de Rugby Iaşi
CSM Baia Mare
CSS Nr.2 Baia Mare
CS Siromex Baia Mare
RC “Venus” Piatra Neamţ
CSS “Şoimii” Sibiu
CSM Suceava
CSS Gura Humorului

LPS Suceava
Asociaţia Judeţeană de Rugby Suceava
CSS Bega Timişoara
CS SCM Timişoara
ASC Tătucu Giroc Chisoda
LPS Focşani
Asociaţia Judeţeană de Rugby Vrancea
CSS Bârlad
RC Bârlad
Asociaţia Judeţeană de Rugby Vaslui
CS “Tomitanii” Constanţa
CS Comunal Mihail Kogălniceanu
CS Giurgiu Nord
ACS Progresul Cernica
Asociaţia Judeţeană de Rugby Teleorman
CS “Victoria” Cumpăna
Asociaţia “CSM Câmpia Turzii”
CS Crişul Oradea
ACS Parohial Ştefan Cel Mare şi Sfânt
AS Oval 5 Beach Rugby Cosoba
RC Gringos Transilvania
CSM Sibiu
Asociatia “CS Şoimii” Câmpia Turzii
ACS Aurora Băicoi
AS “Rugby Club Litoral” Mangalia
CS CFR Constanţa
CSM Paşcani
Asociaţia Judeţeană de Rugby Ilfov
CS Rugby Paşcani
Asociaţia “Club Sportiv Rugby Club NMS” Iaşi
AS “Prutul” Prisăcani
RCM Galaţi
ARCS Botoşani
CS Warriors Timişoara
AS Industria Sârmei 1921 Câmpia Turzii
CS Agronomia Bucureşti
ACS Vulturii Domneşti
CS Dunărea Turris
ACS Rugby Săcele
ACS Seven’s Focşani
AS Florin Popovici Baia Mare
ACS “Sfântul Gheorghe” Hlipiceni
ACS Rugby Team Constanţa
ACS Rugby Moromeţii Turnu Măgurele
ACS Rugby Alexandria
Asociaţia Judeţeană de Rugby Prahova
ACS Rugby Roşiorii de Vede
Asociaţia “CS Antares-Bucureşti”
AS RC Antonio Jr. Bucureşti
ARC Cristian
ACS RC Gura Humorului
ACS Speranţa Jucu
CSM Galaţi
CS Olimpic Cetate Râşnov
ACSO Viitorul Pantelimon
ACS RC Junior
ACS Amicii Suceava
CS Olimpia Sânpetru Braşov
CS “Joiţa-07” Joiţa
AS “Viitorul Joiţa-08” Joiţa
AS “Clubul Copiilor şi Elevilor” Buftea
CS Buftea

