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RMGC ÎŞI CONSOLIDEAZĂ ECHIPA CU UN NOU VICEPREŞEDINTE DE
RESURSE UMANE
Bucureşti, 21 septembrie 2010 – Din septembrie 2010, compania Roşia Montană Gold
Corporation are un nou vicepreşedinte de Resurse Umane, pentru a asigura coordonarea acestui
departament, care are un rol vital în dezvoltarea unui proiect minier modern.
Gabriel Măţăuan este noul Vicepreşedinte de Resurse Umane şi coordonează activităţile de resurse
umane şi de responsabilitate socială (CSR) ale companiei. Ca principale responsabilităţi, Gabriel
Măţăuan elaborează strategiile de resurse umane ale RMGC, coordonează îmbunătăţirea permanentă
a tuturor proceselor de resurse umane, precum şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale unitare,
orientate către comunitatea locală.
Cu o experienţă de aproape 20 de ani în managementul resurselor umane, Gabriel Măţăuan a ocupat
în ultimii zece ani funcţia de Director Resurse Umane şi Relaţii Publice la compania Lafarge, lider
mondial în industria materialelor de construcţii, cu operaţiuni miniere semnificative pe plan mondial
şi local. Anterior, a condus timp de zece ani organizaţii şi programe centrate pe dezvoltarea
comunitară şi a competenţelor manageriale. A absolvit Facultatea de Comerţ a ASE Bucureşti şi este
doctor în sociologie al Universităţii Bucureşti.
“M-am alăturat echipei RMGC cu convingerea că Proiectul Roşia Montană se va dovedi un exemplu
de dezvoltare durabilă, la nivel european şi mondial”, declară noul Vicepreşedinte.
Locurile de muncă sunt un beneficiu major adus de proiectul minier într-o perioadă când şomajul în
România este în continuă creştere. Pe durata de viaţă a minei, proiectul va genera mii de locuri de
muncă şi va aduce peste 4 miliarde de dolari în economia României în mod nemijlocit, ceea ce va
duce la o contribuţie totală potenţială la PIB de 19 miliarde USD, conform estimărilor economiştilor
de la Oxford.
„Avem încredere că în cursul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului vom putea dovedi
că proiectul Roşia Montană este un proiect solid, care respectă legislaţia europeană şi românească.
Odată pornit, proiectul Roşia Montană poate deveni o adevărată locomotivă a relansării industriei
miniere, întrucât va transmite semnale pozitive altor investitori interesaţi, din domeniul minier şi din
industrii conexe”, declară Dragoş Tănase, director general al RMGC.
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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, cat
şi la nivel mondial.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la adresa www.rmgc.ro.
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