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CLUJ-NAPOCA DEVINE PENTRU CINCI ZILE
CENTRUL EUROPEAN AL ŞTIINŢELOR GEOLOGICE
Cluj-Napoca, 9 iulie 2009: Oraşul Cluj-Napoca găzduieşte începând de astăzi cea de-a 16-a
conferinţă organizată de Asociaţia Europenă a Societăţilor Geologice (AEGS), cu tema:
„MAEGS 16 - Geologia Pentru Societate: Educaţie şi Moştenire Culturală”. Reprezentanţii
societăţilor naţionale de geologie din Europa membre AEGS sunt aşteptaţi să participe la acest
eveniment organizat o dată la 2 ani. AEGS a fost înfiinţată în octombrie 1987, în Dubrovnik
(Iugoslavia) cu scopul de a facilita şi întări relaţiile dintre asociaţiile de geologie din Europa. În
prezent 30 de ţări, printre care şi România, sunt afiliate acestei organizaţii europene.
Compania Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) va participa la acest eveniment prin
prezentarea lucrării ştiinţifice: „Roşia Montană, Moştenirea Culturală în Contextul unui
Minerit Modern” (autori: Adrian Gligor, Director Patrimoniu şi Dezvoltare Durabilă RMGC şi
Călin Tămaş, şef de lucrări dr. la Departamentul de Geologie al Universităţii Babeş-Bolyai din ClujNapoca). Printre acţiunile organizate cu ocazia acestui simpozion internaţional se numără şi o
excursie post-simpozion în Munţii Apuseni şi Carpaţii Meridionali. În cursul acestei excursii,
susţinută financiar parţial şi de către RMGC, se va efectua o vizită şi la Roşia Montană. Cu această
ocazie vor fi prezentate specialiştilor europeni, atât zăcământul, cât mai ales planurile concrete ale
RMGC privind conservarea patrimoniului cultural şi punerea lui în valoare, ca parte integrantă a
proiectului minier propus.
“Întâlnirile AEGS sunt evenimente de mare importanţă în lumea ştiinţifică a geologiei. Suntem
bucuroşi că un astfel de eveniment este organizat atât de aproape de Roşia Montană, locul unde
dorim să realizăm un proiect minier model, care va stabili noi standarde pentru mineritul aurifer
responsabil şi pentru programele de conservare culturală şi dezvoltare durabilă. Dorim să
demonstrăm că marile proiecte industriale nu se opun moştenirii culturale ci din contră, pot
contribui la protejarea şi valorificarea ei, atunci când sunt făcute cu responsabilitate, contribuind în
acelaşi timp la bunăstarea zonelor respective”, a declarat Adrian Gligor, Director Patrimoniu şi
Dezvoltare Durabilă RMGC.
RMGC se implică activ în diverse evenimente ştiinţifice dar şi în finanţarea şi dezvoltarea unor
programe de cercetare sistematică a moştenirii culturale din Roşia Montană. Astfel, în anul 2001,
compania a pus bazele unuia dintre cele mai mari programe de cercetare arheologică preventivă
din România (Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior), coordonat de către Muzeul
Naţional de Istorie a României. Programul, pentru care compania a pus la dispoziţia cercetătorilor
10 milioane USD, a adus la Roşia Montană peste 80 de specialişti independenţi, din 25 de instituţii,
naţionale şi internaţionale.

De altfel, compania a făcut public angajamentul voluntar de a participa cu încă 35 milioane USD
pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale cercetate şi pentru construirea unui muzeu
modern al mineritului pentru punerea lor în valoare. Aceasta reprezintă cea mai mare investiţie din
sectorul privat pentru conservarea patrimoniului din Europa.
În cadrul întâlnirii MAEGS-16 vor avea loc tot la Cluj-Napoca alte două evenimente ştiinţifice la
fel de importante: întâlnirea anuală a Societăţii de Geologie a României şi acordarea medaliei
“Percival Allen” (unul dintre fondatorii AEGS), o distincţie acordată o dată la 2 ani unei
personalităţi cu realizări remarcabile în domeniul relaţiilor internaţionale din cadrul Ştiinţelor
Pământului.
Despre Roşia Montană Gold Corporation
Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1999, în judeţul Alba,
în care acţionari sunt compania minieră de stat Minvest Deva - cu 19,3 %, Gabriel Resources – cu
80% şi alţi acţionari minoritari – cu 0,7%. 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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