
Viitorul aparține tinerei generații, acestor campioni 
pe care îi avem deja în grădina noastră. Ei au nevoie 

de sprijinul nostru și depinde doar de noi să privim 
realiști situația și să venim cu soluții. Soluții care să-i 

ajute în dezvoltarea locală și cea națională, pentru 
dezvoltarea sportului Românesc.

Ștefăniță Sabin RUSU - Manager R.C.G.H.

ANUAL 
RAPORT

2021

RUGBY CLUB GURA HUMORULUI
making rugby proud 

www.rugbygh.comrcgurahumorului

http://www.rugbygh.com
https://www.facebook.com/rcgurahumorului/
https://www.instagram.com/rcgurahumorului/
https://www.linkedin.com/company/rugby-club-gura-humorului
https://www.youtube.com/c/rcgurahumorului


RUGBY CLUB
GURA HUMORULUI
making rugby proud 

Am început 2021 ușor temători și cu reticențe. Contextul pandemic 
început în 2020 a adus cu sine o presiune sportivă și financiară, ce 
părea greu de îndepărtat. 

Cu toate acestea, anul 2021 s-a dovedit a fi un an al progresului și 
suntem foarte mândri de implicarea managerilor, antrenorilor, 
voluntarilor și jucătorilor de a sprijini toate activitățile din sezonul 
2021.

Am avut parte de un sezon competițional complet, de la jumătatea lui Aprilie și până la începutul 
lunii Decembrie. În cea mai mare parte, meciurile au fost jucate fără spectatori, dar am reușit să 
transmitem meciurile în direct și am acumulat peste 1.000 de vizualizări la unele meciuri pe 
YouTube. Astfel, am reușit să menținem legătura cu comunitatea și suporterii noștri. 

Martie 2021 a marcat începutul programului de loialitate pentru suporterii individuali, într-o 
încercare de a crește comunitatea și de a răsplăti pe cei aproape nouă.

A doua jumătate a sezonului a marcat debutul a 7 membri din cadrul Rugby pentru toți la echipa 
de seniori. Totodată, doi jucători au fost promovați la echipe din Super Liga. 

O dată importantă pentru noi a fost 18 Decembrie 2021. Această zi a marcat a 7-a aniversare 
pentru partenerul nostru , care rulează programul Rugby pentru toți, dar și prima Te Aud Romania
conferință anuală a . În aceeași zi, , fost membru Rugby Rugby Club Gura Humorului Alin Conache
pentru toți și jucător la Rugby Club Gura Humorului pentru 1 an, și-a făcut debutul oficial în cadrul 
Naționalei României de Rugby, jucând împotriva Italiei.

Suntem recunoscători jucătorilor noștri, al căror entuziasm, spirit și dăruire de joc ne-au inspirat în 
perioadele grele.

Pentru noi, rugby-ul este centrul a tot ceea ce facem, în timp ce simțim datoria și responsabilitatea  
de a juca un rol și în comunitatea noastră. Rămânem în continuare dedicați spre dezvoltarea 
clubului, creșterea comunității de rugby și promovarea tinerelor talente, după cum veți vedea în 
numerele de mai jos.

Personal, a fost o plăcere și o onoare să reprezint clubul și comunitatea noastră pentru încă un an 
și sunt sigură că ce e mai bun urmează să vină!

Mulțumesc echipei din spatele echipei - sponsorilor noștri, fără de care noi nu am exista! 

Împreună, contribuim la dezvoltarea rugby-ului românesc! 

Sperăm că veți citi acest scurt raport anual cu plăcere și așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim în 
sezonul 2022!

Gabriela POPESCU
Președinte

CUVÂNT ÎNAINTE
din partea președintelui 
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Mai mult decât în ceilalți ani, Rugby Club Gura Humorului vrea să mulțumească pe această 
cale sponsorilor din sezonul 2021. Suntem conștienți de faptul că problemele cauzate de 
pandemia Covid au avut un impact în toate zonele comunității noastre, inclusiv companiile 
locale și naționale. 

Fără generozitatea și angajamentul sponsorilor noștri, în acest an și în toți ceilalți, obiectivul nostru 
de a menține clubul și de a susține tinerele talente din rugby ar fi fost mult mai greu de atins.

În acest sens, suntem mândri că am menținut relațiile cu sponsorii și am creat altele noi, și în 
continuare ne îndreptăm atenția spre întărirea acestor relații și în sezonul 2022.

Am dori să ne oferim recunoștința față de următorii sponsori ai clubului pentru ajutorul lor în 2021:

SPONSORII
noștri

Partener oficial:

Parteneri:

CONSTRUCȚII
MONTAJ AG

CLIMALUX
AER CONDITIONAT

ADI RAD
SRL

Parteneri Comunitatea RCGH:

Partener media:

Sponsori individuali:
Bogdan Zebega / Vasile Mariscariu
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DATE
tehnice

MECIURI JUCATE

ESEURI

TRANSFORMĂRI DROP GOALS

PUNCTE DIN

LOVITURI

DE PEDEAPSĂ 

SEZONUL

2021

16

27

20 2

24

258 PUNCTE

51

25

32

23

Număr total de jucători

Vârsta medie

Număr jucători U25

Număr jucători U23
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DATE
tehnice

TUR RETUR

8 CONACHE ALIN         19 ani

8 MUREȘAN ANDREI MIHAI    19 ani

8 NICHITEAN CIPRIAN       19 ani

8 SIDĂU VLĂDUȚ IULIAN      19 ani

8 VASILOVICI SEBASTIAN      19 ani

8 DAVID ROBERT-ALEXANDRU   21 ani

8 MICHIDUȚĂ CONSTANTIN SERGIU 22 ani

8 HOSTIUC CIPRIAN-MARCEL    25 ani

8 ZUP LUCIAN          37 ani

7 BIVOL GABRIEL         19 ani

7 LEGEAN IRINEL         19 ani

8 DARABAN MIHAI CRISTIAN    18 ani

8 CUCIUREANU CLAUDIU VASILE  19 ani

8 DAVIDOIU ALEXANDRU GEORGE  19 ani

8 HOSTIUC CIPRIAN-MARCEL    25 ani

8 PETRIȘOR ANDREI BOGDAN    37 ani

8 ZUP LUCIAN          37 ani

8 RUSU ȘTEFĂNIȚĂ SABIN     45 ani

7 GAVRILIU LEONARD       18 ani

7 CÎTEA IULIAN-LAURENȚIU    25 ani

6 UNGUREANU RĂZVAN VASILE   18 ani

6 BANDOL ALEXANDRU NICOLAE  19 ani

TOP 10 JUCĂTORI DIN SEZONUL 2021
după numărul de meciuri jucate

16 HOSTIUC CIPRIAN-MARCEL  25 ani

16 ZUP LUCIAN    37 ani

15 PETRIȘOR ANDREI BOGDAN  37 ani

15 RUSU ȘTEFĂNIȚĂ SABIN  45 ani

14 CÎTEA IULIAN-LAURENȚIU  25 ani

13 DAVIDOIU ALEXANDRU GEORGE 19 ani

13 NICHITEAN CIPRIAN   19 ani

12 BIVOL GABRIEL   19 ani

12 SIDĂU VLĂDUȚ IULIAN  19 ani

12 ȘTEFANCU ANDREI   35 ani
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Clubul nostru este un club al comunității... condus de comunitate, pentru comunitate. Nicio 
organizație comunitară nu poate avea succes fără dedicarea și angajamentul voluntarilor.

Un mare mulțumesc fiecărui voluntar din anul acesta -  contribuția 
voastră ne ajută să ne atingem țintele și obiectivele.

VOLUNTARII
noștri

MARIUS GABOR
Manager media

MIHAI BUCOS
Antrenor treisferturi

MIHAI COCA
Antrenor

IONUȚ STÎNGU
Coordonator medical
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În anul 2021, am avut 79 de apariții în presă, atât regional cât și național.

APARIȚII
în presă

https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2021-10-26/Humorenii-au-obtinut-o-victorie-
clara-care-le-a-adus-5-puncte-si-Cupa-Tissot

https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2021-10-22/Humorenii-joaca-pe-teren-propriu-
pentru-a-si-consolida-locul-in-clasament
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APARIȚII
în presă

https://www.monitorulsv.ro/Sport-local/2021-06-11/Sucevenii-si-humorenii-joaca-in-
ultima-etapa-din-tur-in-fata-propriilor-suporteri

https://www.svnews.ro/rugby-club-gura-humorului-lanseaza-
programul-comunitatea-r-c-g-h/237585/
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VIZIBILITATEA NOASTRĂ
online

Facebook: 2.968 urmăritori

Instagram: 309 urmăritori

Vizualizări galerie foto
andreihamza.ro

Youtube: 312 abonați

www.rugbygh.comrcgurahumorului
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RAPORT
financiar

> 20.000 lei
DHL Express România

Reportat 2021 28.893 

305.425

< 20.000 lei
Allianz Țiriac 17.000

Comunitatea RCGH 10.199

Evergent Investments 10.000

 14 Companii

 

10.199< 2.000 lei

Construcții AG Montaj

Project Construct

Bogdan Zebega

CSTM

Mariscariu Vasile

Iordaplast

4.000

3.467

2.500

2.457

2.400

2.000

< 5.000 lei

< 10.000 lei

Albini Prassa

Alfred Marian Baroti

Adi-Gabi SRL

Ia Bilet

Ursa Mare

Pink Post Solutions SRL

Riansand SRL

18.975

9.600

7.000

6.602

5.000

5.000

5.000

VENITURI - 456.613 lei

www.rugbygh.comrcgurahumorului

CHELTUIELI - 221.803 lei

67.275

58.300

23.296

22.718

18.501

7.640

7.412

6.911

6.681

2.710

359

Cheltuieli deplasări

Indemnizații sportivi

Cheltuieli medicale

Cheltuieli meciuri acasă

Taxe arbitraj

Cheltuieli operaționale

Asigurări medicale

Marketing

Echipament

Cheltuieli FRR

Comisioane bancare
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DESPRE
clubul nostru

www.rugbygh.comrcgurahumorului

Rugby Club Gura Humorului s-a înființat în vara lui 2018, cu scopul de a servi drept pârghie de 
lansare pentru tinerii talentați la rugby. 

Pentru noi, rugby-ul e mai mult decât un sport, rugby-ul este unul din factorii principali de 
dezvoltare a comunității din regiunea de Nord-Est a României. Programele noastre vorbesc 
despre rugby, comunitate și dezvoltare, toate sub același acoperiș.

Creative World by:

gridagraphic.com
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