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Roșia Montană Gold Corporation vorbește pe limba ta!

Roșia Montană, 7 martie 2011. Informarea promptă, corectă și accesibilă reprezintă un
principiu de bază al companiei miniere Roșia Montană Gold Corporation. RMGC promovează
deschiderea și transparența și dorește să comunice cât mai ușor cu toate persoanele interesate
de proiectul minier. Pentru a veni în întâmpinarea comunității maghiare, compania lansează
varianta în limba maghiară a website-ului oficial: www.rmgc.hu. Vorbitorii de limba maghiară vor
găsi aici toate informațiile despre proiectul de la Roșia Montană, noutăți, comunicate și articole
din presă.
„Am creat varianta în limba maghiară a website-ului pentru a informa mai ușor comunitatea
maghiară. Proiectul de la Roșia Montană a suscitat un larg interes în rândul maghiarilor, mai
ales că este vorba de cea mai mare investiție din această zonă, și am considerat firesc să-i
informăm în limba lor maternă. Această acțiune nu este una singulară: vom continua cu alte
proiecte care să ne permită dialogul direct cu comunitatea maghiară”, a declarat Cecilia
Szentesy, director tehnic al companiei Roșia Montană Gold Corporation.
Varianta în limba maghiară a site-ului poate fi accesată atât de pe website-ul general al
companiei, www.rmgc.ro, selectând limba maghiară, cât și direct, la adresa www.rmgc.hu. Siteul are și o variantă în limba engleză, care poate fi accesată la www.en.rmgc.ro.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să o contactaţi pe Cecilia Szentesy, director tehnic, la
0729.399.119/ cecilia.szentesy@rmgc.ro.

Despre Roșia Montană Gold Corporation
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1997, în Roşia
Montană, judeţul Alba, în care acţionari sunt compania minieră de stat Minvest Deva – cu
19,31%, Gabriel Resources – cu 80,46% şi un alt acţionar minoritar – 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.
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