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Raport de activitate A.I.R pe perioada 10.11.2012 – 18.12.2013 
 
1. Raport de gestiune al președintelui pe anul financiar 2012 

  
 Asociația Internaționalilor de Rugby – Romania, înregistrată la Judecătoria Sectorului 1, cod 
fiscal nr. 24703474, are ca principal obiect de activitate ”Alte activități sportive”, conform codului CAEN 
9319. 
 Asociația dispune de un capital de bază integral românesc în sumă de 600 lei. 
 Întocmirea situației financiare anuale la 31.12.2012 s-a efectuat cu respectarea Normelor 
Metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice. 
 Evidența contabilă a Asociației s-a întocmit în baza prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, 
a Regulamentului de aplicare a acesteia și a Planului de conturi general, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Finanțelor Publice nr. 1969/2007, a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal și a celorlalte acte 
normative în vigoare. 
Posturile înscrise în situațiile financiare anuale corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă, 
acestea fiind întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice, pusă de acord cu evidența 
analitică.  

Astfel, la 31.12.2012 Asociația a înregistrat următoarele rezultate financiare: 

Nr. 
crt. 

Capitolul rezultatului financiar obținut Suma 
obținută 

În lei 

Pentru comparație 

în 2012 în 2010 în 2011 în 2013  
(11 luni) 

1. Venituri din activități fără scop 
patrimonial, din care: 

10.934,06 20.836,54 8.981,65 8.150,00 

a. - venituri din cotizații; 7.500,00 12.400,00 7.100,00 7.450,00 
b. - venituri din donații; 1.620,00 1.000,00 800,00 700,00 
c. - venituri din sponsorizări;  7.081,49 --  
d. - venituri din dobânzi. 1.814,06 355,05 1.081,65  
2. Cheltuieli privind activități fără scop 

patrimonial, din care: 
1.789,40 7.472,20 4.175,97  

a. - cheltuieli cu serviciile bancare; 221,19 223,15 257,57  
b. - cheltuieli cu materialele nestocate; 98,21 665,07 628,40  
c. - cheltuieli cu servicii la terți; 820,00 0,00 500,00  
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Excedentul privind rezultatul activităților fără scop patrimonial, în sumă de 9.144,66 lei, 

nerepartizat la data de 31.12.2012, se propune a se repartiza în anul 2013 pentru alimentarea fondurilor 
asociației. 
 Dintr-o primă evaluare comparativă a rezultatelor financiar contabile rezultă cu pregnanță 
continuarea influenței negative a actualei crize economice. Astfel, deși veniturile au crescut cu 22% față 
de anul 2011, totuși acestea nu reprezintă decât 52% din veniturile anului 2010. În același timp ne-am 
văzut nevoiți să reducem cheltuielile, care au reprezentat 43% din cele efectuate în 2011 și doar 24% 
din cele efectuate în 2010. Prin această creștere modestă a veniturilor și reducere drastică a 
cheltuielilor s-a reușit obținerea excedentului de 9.144,66 lei, care reprezintă o creștere de  90% față de 
2011, dar o scădere de 31% față de 2010. În același timp, datele preliminare pe primele 11 luni ale 
anului curent arată că la încheierea anului financiar 2013 vom avea o situație aproximativ similară cu 
cea din 2012, concluzie care nu este în măsură să ne mulțumească. 

În ședința de bilanț din data de 21.03.2013 Consiliul Director al A.I.R. a aprobat raportul de 
gestiune al administratorului, bilanțul contabil, contul rezultatului exercițiului financiar și notele de bilanț 
întocmite la 31.12.2012, precum și repartizarea excedentului din anul 2012 în anul 2013, în sumă de 
9.145,00 lei. 

La data de 31.12.2012 patrimoniul Asociației consta din: 
 

Nr. 
crt. 

Active și pasive patrimoniale Valoarea 
În lei 

1.  Active imobilizate 0,00 
2.  Active circulante 48.950,00 
3.  Cheltuieli în avans 0,00 
4.  Datorii cu termen sub un an 70,00 
5.  Active circulante nete sau datorii curente nete 48.880,00 
6.  Total active minus datorii curente 48.880,00 
7.  Datorii cu termen peste un an 0,00 
8.  Capital și rezerve 48.880,00 

 
Asociația are un echilibru financiar bun, așa cum rezultă din notele de situații financiare și își 

desfășoară activitatea în condiții de continuitate, neexistând riscuri financiare care să o afecteze. Nu 
sunt evenimente care să afecteze principiul independenței exercițiului. S-au respectat principiile 
contabile. Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 prezintă o imagine fidelă a situației 
patrimoniale și financiare a Asociației. 

Conform ultimului extras de cont din data de 30.11.2013 Asociația noastră dispunea de 
următoarele fonduri în lei: 

- în cont curent 23.741,86 lei; 
- în depozit la termen 33.103,93 lei. 
 

d. - cheltuieli cu taxe și impozite; 0,00 0,00 20,00  
e. - cheltuieli cu donații și subvenții 

acordate; 
0,00 0,00 2.000,00  

f. - cheltuieli cu protocolul 650,00 514,98 770,00  
g. - cheltuieli cu reclamă și publicitate. 0,00 6.069,00 0,00  
3. Excedent privind rezultatul activităților 

fără scop patrimonial 
9.144,66 13.364,34 4.805,68  
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2. Obiective principale realizate 
 
În perioadă analizată, Consiliul Director al Asociației, în componența votată în cadrul adunării 

generale din 20.04.2011 (Valeriu Irimescu – președinte de onoare, Marin Ionescu – Preşedinte,  
Octavian Morariu – Vicepreşedinte, Muntean Mircea Sever – Vicepreşedinte, Marin Alexandru – 
Membru, Popescu Alexandru Valentin – Secretar General), a acționat pentru punerea în practică a 
obiectivelor stipulate în Statutul Asociației, precum și pentru găsirea unor căi și mijloace de a satisface 
solicitările și propunerile exprimate de către membrii Asociației, cu prilejul ultimei adunări generale. 

După preluarea atribuțiilor statutare, dl. Popescu Alexandru Valentin a început exercițiul funcției 
de secretar general, în conformitate cu sarcinile stabilite și planificate la Adunarea generală anterioară, 
iar dl. Paraschiv Mircea a continuat să-și exercite calitatea de cenzor, în baza prelungirii statutului 
acestei funcții obținute de către dna. avocat Mihăilescu – Pene L. Th. Simona. 

De asemenea, conducerea Asociației, prin președintele Ionescu Marin și vicepreședintele 
Morariu Octavian, a continuat să ne reprezinte în cadrul Biroului Federal al F.R.R., asigurând astfel 
accesul direct la evoluția și orientarea rugbyului românesc, chiar dacă nu s-a obținut, deocamdată, și 
dreptul de vot în forul decizional. Acest lucru rămâne însă ca un deziderat esențial pentru perioada 
ulterioară, pentru care rămâne să căutăm noi căi de materializare. 

Pentru moment, nu s-a reușit nici identificarea unui spațiu disponibil în cadrul clădirii F.R.R., 
care să fie destinat desfășurării activității Asociației, astfel că multe dintre activitățile curente au loc la 
domiciliile membrilor Consiliului Director. Din acest motiv nu poate fi pus în funcțiune nici calculatorul 
donat Asociației de către dl. Popescu Alexandru Valentin, care rămâne închis în magazia F.R.R. 

Trebuie să menționăm însă ca pe o importantă realizarea deschiderea site-ului Asociației, 
acțiune menită să aducă o mai bună cunoaștere a noastră de către publicul larg din România, iar pe de 
altă parte să ne permită să ne facem auzit mai bine glasul și chiar, dacă se poate, să ne impunem 
punctul de vedere în problemele majore ale rugbyului din țara noastră. Acțiunea de deschidere a site-
ului nu a fost ușoară și a implicat importante eforturi, inclusiv materiale. Astfel, până în prezent s-au 
achitat firmei Hard & Soft Grup SRL 593,13 lei pentru proiectare și dezvoltare pagină WEB și 1.597,44 
lei chirie pentru găzduire domeniu pe primele 9 luni de funcționare. Sumele au fost obținute din 
sponsorizările oferite de către domnii Șugar Ovidiu, Anton Victor, Thau Cristian, Mihalache Dumitru și 
Gussi Gheorghe (enumerare aleatorie, fără referire la suma oferită sau data ofertei). Tocmai de aceea 
suntem surprinși de faptul că în derularea acestei activități nu simțim sprijinul membrilor Asociației. 
Analizând materialele expuse pe site, putem concluziona cu surprindere că acestea provin numai de la 
trei autori, prof. Cojocaru Mihai, prof. Șerban Constantin și col. Popescu Alexandru Valentin. Profit de 
această ocazie pentru a solicita membrilor Asociație să se implice mai mult în această activitate, pentru 
că este și în interesul lor să-și facă cunoscute punctele de vedere în legătură cu rugbyul nostru. 

Dat fiind că rugby-ul va deveni în curând sport olimpic, conducerea Asociației noaste a stabilit o 
relație apropiată și mutual benefică cu conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, relație cu atât 
mai puternică cu cât în conducerea COSR activează în prezent trei vajnici reprezentanți ai sportului cu 
balonul oval: Octavian Morariu (președinte), Alin Petrache (vicepreședinte) și Paul Ciobănelu. În plus, la 
data de 05.07.2013, la Stockholm, românul Octavian Morariu a fost ales, cu 255 voturi pentru, 32 contra 
și 14 abțineri, în funcția de președinte al F.I.R.A. – A.E.R., fiind primul diriguitor al rugbyului mondial ce 
nu este de naționalitate franceză, deși are această cetățenie. La sesiunea C.I.O de la Buenos Aires din 
07 – 10.09.2013, compatriotul nostru a fost confirmat ca membru al forului olimpic mondial. Ambele 
momente au fost marcate de Asociația noastră prin transmiterea de calde felicitări, iar pe site-ul 
Asociație a fost postat un material dedicat domnului Octavian Morariu. 

Asociația noastră a transmis felicitări și a publicat materiale similare și în cazurile sărbătoririi 
domnilor Mircea Rusu și Victor Guțu, primului cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, iar în cazul celui 
de al doilea la împlinirea vârstei de 90 de ani. În plus, pentru domnul Mircea Rusu s-au confecționat și i-
au fost trimise o plachetă jubiliară și o diplomă. Domnului Victor Guțu i s-au oferit o diplomă, un DVD, un 
balon de rugby, o șapcă și un tricou, toate cu însemnele Asociației noastre.  
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În principiu, actualul Consiliu Director al Asociației a acționat continuu și cu fermitate pentru a 
impune principiile care ne-au călăuzit în rugby și în întreaga noastră viață nu numai în rândul tinerilor 
care în prezent practică acest minunat sport, dar și în celelalte discipline sportive, măcinate, în ultimii 20 
de ani, de goana după rezultate facile și după bani nemunciți, de tragedia dopingului și de vicierea 
rezultatelor sportive de către lumea interlopă ce le dă târcoale. Suntem convinși că și numai prin ideile 
și sugestiile pe care conducerea Asociației le-a prezentat la nivelul F.R.R. și C.O.S.R. am contribuit, în 
perioada analizată, la un minim de îmbunătățiri resimțite în lumea rugby-ului și chiar a sportului 
românesc și ne angajăm să continuăm pe această cale și în viitor, în scopul realizării obiectivelor 
cuprinse în Statutul Asociației noastre. 

 
3. Participarea la diverse acțiuni specifice 
 
Așa cum ne-am angajat, conducerea Asociației a fost aproape de toate evenimentele sportive 

interne și internaționale desfășurate în țara noastră, asigurând, în măsura posibilităților, și accesul 
membrilor A.I.R. la multe dintre ele, prin procurarea și distribuirea de invitații la activitățile respective 
(acolo unde a fost necesar). Astfel de acțiuni s-au realizat cu prilejul unor competiții internaționale, 
precum: 

- Cupa Europeană a Națiunilor în zilele de 09.02.2013 la meciul România – Rusia și 16.03.2013 
la meciul România – Georgia; 

- Cupa Națiunilor IRB în zilele 08.06.2013 la meciurile România – Rusia și Argentina Jaguars – 
Emerging Italy, 12.06.2013 la meciurile România – Argentina Jaguars și Rusia – Emerging Italy și 
16.06.2013 la meciurile Argentina Jaguars – Rusia și România – Emerging Italy. După cum știți, acest 
turneu s-a terminat cu victoria echipei României, membrii Asociației noastre având astfel ocazia să 
participe direct la triumful României; 

- AMLIN Challenge Cup în zilele de 12.10.2013 la meciul Lupii București – Newcastle, 
19.10.2013 la meciul Lupii București – Calvisano și 07.12.2013 la meciul Lupii București – Brive; 

- meciurile test ale echipei naționale din zilele de 09.11.2013 România – Tonga, 16.11.2013 
România – Canada și 23.11.2013 România – Fiji. 

În plan intern conducerea Asociației s-a preocupat să obțină și să distribuie invitații la meciurile 
disputate în București în cadrul play-off-ului și finalelor Superligii naționale de Rugby. 

La nivelul juniorilor și copiilor conducerea Asociației a participat la următoarele turnee 
organizate în țară: 

- Memorialul Gheorghe Pârcălăbescu, organizat în comuna Joița în ziua de 02.11.2013; 
- Memorialul Mihai Țibuleac, organizat de R.C. Grivița în ziua de 05.10.2013; 
- Memorialul Petre Cosmănescu, organizat de C.S.A. Steaua în ziua de 07.12.2013; 
După cum se poate observa, numărul unor astfel de manifestări s-a redus drastic, lipsa de 

fonduri afectând majoritatea cluburilor și diverselor organizații din România. Practic, în anul 2013 nu s-a 
mai organizat decât 3 turnee memoriale, văduvindu-i pe mici rugbyști de posibilitatea de a-măsura 
forțele în afara campionatelor de copii, care și ele sunt din ce în ce mai puține și mai restrânse ca număr 
de participanți. Pentru cei ce vor să audă, enumerăm doar câteva dintre competițiile care au dispărut în 
2013: Trofeul Constantin (Titi) Cocor, Trofeul Dumitru (Bombi) Zamfir și Trofeul Constantin (Telu) 
Diamandi. 

În perioada analizată, conducerea Asociației și-a îndeplinit și trista datorie de a participa la 
funeraliile colegilor care au plecat dintre noi, aceștia fiind, în ordinea despărțirii de această lume: 

- Witting Theodor – 06.01.2013; 
- Barba George – 16.06.2013; 
- Marinescu Titel – 18.10.2013; 
- Huștiu Gheorghe – 25.10.2013. 
Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească! 
De fiecare dată, conducerea Asociației a depus coroane de flori la mormintele celor dispăruți. 
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În concluzie, conducerea A.I.R. își exprimă dezamăgirea pentru slaba comunicare cu cei 

propuși pentru dezvoltarea capitalului uman și atragerea de noi membri în A.I.R., ceea ce ne 
nemulțumește și ne face să ne îndoim de interesul lor real față de sportul care i-a format în viață, 
dându-le un titlu de rugbist, cu care se mândresc. 

Ar trebui să nu uităm că Asociația oferă ocazia unor întâlniri, care să ne prilejuiască clipe de 
neuitat, prin rememorarea și depănarea momentelor de viață sportivă, astfel încât să simțim bucuria 
sufletească a reîntâlnirii cu vechii amici, în cu totul alte condiții decât cele de pe terenul de sport. 

Poate vorbele sunt prea mari, iar activitatea Asociației realmente nu se poate desfășura fără 
unele impedimente, dar vă rog să rețineți că singura soluție pentru a ne realiza scopul, ce ni l-am 
propus atunci când am aderat ca membri ai acestei organizații, este să rămânem uniți. 

 
4. Situația încasării cotizațiilor 
 
La această dată, numărul membrilor înscriși în organizație este de 125, din care nu toți și-au 

plătit cotizațiile pe anii 2012 și 2013, iar unii au restanțe chiar și pe anii 2009, 2010 și 2011. Până la 
data prezentei Adunări Generale, dintre cei 125 membri cotizanți, doar doi (Alexandru Penciu și Viorel 
Onuțu) și-au plătit cotizația pe anul viitor (2014). În schimb se înregistrează un număr record de 
restanțieri Astfel, pentru anul curent (2013) nu au achitat cotizația 54 de membri. Există și restanțieri 
pentru anii anteriori, respectiv 49 restanțieri pentru anul 2012, 41 restanțieri pentru anul 2011 și 19 
restanțieri pentru anul 2010. Concluziile vă rog să le trageți dvs. 

 
* 

*           * 
În final, aș dori să vă informez că, la nivelul Conducerii Asociație căutăm soluții pentru a putea 

relua activitatea de susținere financiară a unor foști antrenori și jucători cu probleme de sănătate și 
venituri insuficiente. În acest sens apreciem că ar trebui analizată experiența asociațiilor similare 
existente în Țara Galilor și Africa de Sud. 

Conducerea A.I.R. îndeamnă pe toți membrii să susțină activitatea rugbistică din România, 
participând activ la toate reuniunile și competițiile sportive organizate de Federația Română de Rugby, 
Asociația Municipală București și asociațiile județene, A.I.R. și alte asociații și organizații de profil. 
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