
   

ROMANIAN THRASH METAL CLUB este o asociaţie culturală non-guvernamentală 
fondată în 2011 al cărui scop principal este promovarea şi susţinerea fenomenului thrash metal 
în România, dar şi a genurilor direct asociate stilistic acestuia, şi anume: heavy metal, death 
metal, black metal şi old school grindcore, manifestate în forma lor tradiţională, dar şi a 
hibrizilor generaţi de acestea, în măsura în care caracteristicile şi estetica genului patern sunt 
prezente în noul gen astfel rezultat. 

Pentru evitarea oricărei confuzii, membrii RTMC consideră ca fiind tradiţională acea  
formă de metal care a dobândit în timp statutul de "classic" sau, mai prieteneşte spus, 
de "old school", acest disclaimer luând în calcul doar abordarea stilistică a trupei şi în niciun 
caz vârsta acesteia sau a membrilor săi ! 

RTMC nu se disociază de acel metal influenţat de genuri muzicale majore de non-metal, 
cum ar fi jazz, blues, folk sau muzică simfonică şi nici de formele alternative de metal sau rock 
de genul grunge, NU metal, metalcore sau diverse specii de metal experimental dar, acestea 
nefăcând parte din sfera directă de interes a clubului, vor fi tratate în ordinea priorităţilor 
acestora.  

RTMC ţine să precizeze că, fiind prima iniţiativă de acest gen din România - un club de 
metal alcătuit din membri cotizanţi - îşi propune să susţină, prin toate mijloacele disponibile 
oferite de experienţă, orice iniţiativă similară, indiferent de nişa stilistică vizată. O dovadă este 
şi primul eveniment organizat de club, tRock, eveniment dedicat întregii comunităţi rock şi nu 
doar unei anumite părţi. Mai mult decât atât, RTMC salută şi e gata să susţină orice iniţiativă 
adresată propriei nişe deoarece scopul este de a dezvolta o scenă consistentă şi sănătoasă, în 
care fiecare element care o constituie, indiferent că este vorba despre public, trupe sau 
promoteri, să ocupe locul cuvenit. RTMC consideră că cel mai important element al unei scene 
sănătoase este publicul plătitor, motiv pentru care unul dintre scopurile nedeclarate dar 
evidente ale asociaţiei este de a oferi fiecăruia evenimente asociate genului preferat şi nu 
surogate ale acestuia! 

Nucleul RTMC, format din membrii fondatori, este constituit astfel încât să acopere 
toate domeniile asociate logistic activităţii de bază a RTMC: juridic, contabil,  
jurnalistic, producţie muzicală completă, producţie de turneu sau eveniment, locaţie 
evenimente, dar şi domeniile complementare etic şi estetic acesteia, respectiv: PR, critică 
muzicală, identificare şi promovare, expunere, design şi producţie de merchandise specific. 

În vederea atingerii scopului propus, RTMC se va implica direct sau indirect în acel  
segment al scenei muzicale care constituie obiectivul principal al asociaţiei, atât prin stabilirea 
de parteneriate cu promoterii interesaţi de această mişcare, cât şi prin organizarea de 
evenimente proprii. 

RTMC încearcă să impună un mediu de lucru prietenos dar demn, în care membrii săi să 
se simtă nu doar bine-veniţi, ci şi sprijiniţi să înţeleagă exact punctele cardinale după care ne 
ghidăm. Fiecare membru al Clubului trebuie să reprezinte o carte de vizită prin atitudine şi să 



   
sprijine acţiunile în care Clubul e implicat, purtând însemnele RTMC la evenimentele la care 
participă. 

Calitatea de membru şi statutul în cadrul RTMC depinde de ceea ce informal ar putea fi 
definit ca hanging around, respectiv participarea cât mai intensă la activităţile şi evenimentele 
culturale ale RTMC: concerte, petreceri, târguri, deplasări în grup, diverse parteneriate etc. 
Astfel, membrii care nu se implică activ vor rămâne simpli cotizanţi, având obligaţia însă să 
participe la evenimentele în care RTMC este direct implicat, evenimente legate de metalul 
tradiţional.  

 Avantajele înscrierii în Club şi a participării active vor consta în discount-uri mai mult 
sau mai puţin consistente la preţurile biletelor de intrare la concertele care au legătură directă 
cu mişcarea thrash metal, precum şi accesul gratuit la unele evenimente organizate. De 
asemenea, membrii vor avea şansa de a cunoaşte oameni noi, cu aceleaşi preocupări şi 
pasiuni muzicale şi nu numai, de a fi exponenţii unui filon foarte interesant al comunităţii rock, 
definit prin atitudine critică la adresa imperfecţiunilor sistemelor socio-politice. 

 RTMC îşi propune să devină un jucător important pe scena de rock românească şi nu 
numai, aşadar să fie un grup ACTIV. Prin aceasta, RTMC înţelege: 

a. implicarea în presa de profil prin: articole, fotografie şi eseuri; 

b. activităţi recreative şi instructive în vederea atragerii de noi membri sau simpatizanţi: 
excursii, petreceri etc.; 

c. participarea la concertele sau evenimentele partenerilor clubului; 

d. susţinerea trupelor thrash metal autohtone în scopul îmbunătăţirii modului în care se 
desfăşoară evenimentele şi redării/construirii demnităţii de artist a membrilor acestora. 

 În ceea ce priveşte concertele, RTMC nu se disociază de evenimentele care nu vizează 
strict definiţia clubului, ba chiar le susţine în condiţiile în care acestea îşi propun să 
îmbunătăţească scena românească de metal/rock/derivate. În plus, RTMC îşi propune să 
participe la orice eveniment din care imaginea clubului ar avea de câştigat. 

 Prin evenimente organizate asociate direct scopului clubului, se înţeleg următoarele: 

1. organizare de concerte strict legate de definiţia clubului; 

2. mijlocirea unor întâlniri cu personalităţi sau exponenţi ai nişei vizate; 

3. organizarea de târguri de muzică, merchandise sau domenii asociate. 

 În privinţa relaţiei cu partenerii, RTMC îşi propune să fie un club riguros în 
activităţile/proiectele sale şi imparţial cu actualii sau eventualii parteneri. În acest scop: 

a. orice prejudiciu adus clubului din exterior va fi combătut cu mijloace legale; 

b. orice prejudiciu adus clubului din interior va fi sancţionat conform gravitaţii, urmând ca 
Adunarea Generală să decidă sancţiunea. Sancţiunile pot fi atenţionare, mustrare şi chiar 
eliminare, după ce situaţia va fi analizată în cadrul Adunării Generale.  



   
În speranţa unei funcţionari cât mai armonioase a Asociaţiei ROMANIAN THRASH 

METAL CLUB, sperăm ca grupul nostru să reprezinte un nucleu puternic al comunităţii rock, 
care să inspire încredere, energie şi, de ce nu, să construiască, treptat, sentimentul de 
demnitate şi de mândrie de a-i aparţine. 


