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AUR PENTRU RUGBIŞTII ROMÂNIEI,
DE LA VIITORUL PRODUCĂTOR DE AUR AL APUSENILOR
Roşia Montană Gold Corporation devine sponsorul Cupei României la rugby şi îşi va alătura în mod
oficial numele la cel al competiţiei.

Bucureşti, 12 aprilie 2011 – Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a devenit partener oficial al
Federaţiei Române de Rugby (FRR).
Conform parteneriatului, RMGC va suporta o parte din cheltuielile Federaţiei şi ale echipei naţionale de
rugby. De asemenea, RMGC devine sponsor al Cupei României la rugby. Pe toată perioada contractului,
această competiţie se va numi "Cupa României Roşia Montană Gold Corporation".
"Într-un fel, există lucruri în comun între rugby şi minerit: îţi trebuie minte ageră, braţe şi picioare puternice,
iar dacă le pui la treabă serios şi cu fair play, la capătul drumului te aşteaptă aurul", declară Dragoş Tănase,
directorul general al RMGC. El adaugă: “Am practicat acest sport şi de la el am învăţat că e important cum
câștigi, nu doar ce câştigi. Mă bucur că acum compania pentru care lucrez poate să-l sprijine. Federaţia
Română de Rugby şi echipa naţională muncesc mult şi obţin rezultate remarcabile. România a fost prezentă la
toate cele şapte campionate mondiale de rugby de până acum, performanţă egalată în sportul autohton doar la
handbal feminin. Noi credem că e timpul ca acest lucru să fie ştiut de mai multă lume decât până acum. Vrem
să aducem cât mai mulţi tineri spre acest model de efort şi de succes”.
La rândul său, Alin Petrache, preşedintele Federaţiei Române de Rugby, consideră binevenită implicarea
noului partener în susţinerea federaţiei. „Ne bucurăm că am găsit oameni care vor să ne ajute să promovăm
împreună acest sport şi valorile lui. Vorbim de fair-play, onoare, curaj şi forţă, pentru că rugby-ul nu e doar
despre rezultate, e şi despre cum le obţii. Echipa naţională are nevoie de susţinere pentru a se consolida şi
pentru a atinge din nou marea performanţă. Tocmai aici ne ajută compania Roşia Montană Gold Corporation.
Un astfel de sprijin ne motivează să fim mai buni la fiecare antrenament şi la fiecare meci”, declară Alin
Petrache, Preşedintele Federaţiei Române de Rugby.
La Campionatul mondial din 2011, echipa României va evolua în Grupa B, alături de Argentina, Anglia, Scoţia
şi Georgia. Primul meci va avea loc în data de 10 septembrie 2011.
"Stejarii" nu sunt singurii sportivi sprijiniţi de RMGC. Parteneriatul cu Federaţia Română de Rugby face parte
dintr-o amplă platformă a companiei – “Aur pentru România” – de susţinere a elitelor româneşti, fie ele din
domeniul sportului sau din alte domenii. De-a lungul timpului, compania s-a implicat ca susţinător al multor

iniţiative culturale, sociale sau sportive. Cel mai recent exemplu este parteneriatul oficial cu echipa de fotbal
CFR Cluj, încheiat la începutul acestui an.

Despre Roşia Montană Gold Corporation
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1997, în judeţul Alba, în care
acţionari sunt compania minieră de stat Minvest Deva – cu 19,31 %, Gabriel Resources – cu 80,46% şi alţi
acţionari minoritari – cu 0,23%. RMGC urmează să dezvolte cea mai modernă mină din România, la Roşia
Montană, aducând beneficii importante economiei româneşti. În calitatea sa de mină model, Proiectul Roşia
Montană va stabili un nou standard pentru mineritul aurifer responsabil, atât la nivelul Uniunii Europene, cât
şi la nivel mondial. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la adresa
www.rmgc.ro.

Despre Federaţia Română de Rugby
Înființată in 1931, Federația Română de Rugby este forul care guvernează sportul cu balonul oval din
România. Rugby-ul din România este în plin proces de reorganizare. Schimbările vizează practic toate
domeniile: organizatoric, competiţional, imagine etc. De curând rugby-ul românesc a intrat într-un proces de
rebranduire. Noua identitate vizuală a fost desenată de Brandient si a fost premiata la Londra la Transform
Awards 2011. FRR pune un accent deosebit pe activitatea de juniori şi copii. Federaţia derulează programe la
nivel naţional pentru copii (rugby non contact), elevi, liceeni şi studenţi.
2010 in cifre
România a câştigat CUPA EUROPEANĂ A NAŢIUNILOR în faţa Rusiei şi Georgiei. (Cele mai bune
rezultate în acest an).
Stejarii au cucerit şi Cupa Antim Ivireanul, trofeu care se pune în joc la meciurile România-Georgia.
La rugby în 7, am obţinut locul 6 la Campionatul European, cu două locuri mai sus ca în 2009.
Naţionala de seniori (Rugby XV) s-a calificat la Cupa Mondială.

