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EXCELENŢA ÎN ÎNVĂŢĂTURĂ

Roşia Montană, 23 iunie 2009: Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a oferit tuturor elevilor
de la şcolile generale din Roşia Montană care au obţinut premiul I la învăţătură în acest an şcolar o
excursie de două zile. Astfel, un grup de 30 de elevi însoţiţi de profesori au beneficiat, în perioada
19-20 iunie a.c., de o excursie în zona Sibiului, Braşovului şi a oraşului medieval Sighişoara, ocazie
cu care au vizitat o altfel de mină: salina Praid, locul unde se găseşte unul din cele mai mari masive
de sare gemă din Europa. Toate cheltuielile pentru această deplasare au fost suportate de către
companie, ca o confirmare a sprijinului acordat anual profesorilor şi elevilor cu rezultate deosebite.
„Pentru elevii noştri, şansa de a descoperi noi locuri şi de a cunoaşte istoria ţării este încă o lecţie
de viaţă, poate una dintre cele mai importante, o experienţă pe care noi nu le-am fi putut-o oferi din
cauza fondurilor restrânse de care beneficiază şcoala. Ne bucurăm de sprijinul pe care Roşia
Montană Gold Corporation ni-l acordă constant şi sperăm ca aceste activităţi care vizează copiii din
comunitatea locală şi împrejurimi să continue şi pe viitor.”, spune Eugen Bobar, directorul Şcolii
Generale “Simion Balint” din Roşia Montană.
Compania Roşia Montană Gold Corporation a derulat constant, în ultimii ani, programe sociale
vizând îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor din zonă şi încurajarea perfomanţelor şcolare.
În prezent, în comuna Roşia Montană sunt înregistraţi aproximativ 300 de elevi în clasele I-VIII.
În luna mai, 125 de familii au optat pentru strămutarea în noul cartier rezidenţial Recea din Alba
Iulia construit de RMGC, iar compania va continua sa asigure asistenţă şi pentru copiii acestor
familii, pentru acomodarea şi integrarea lor în rândul elevilor din Alba Iulia. Totodată, prin
proiectul Piatra Albă – o comunitate rurală model ce urmează să fie construită la 5 km de centrul
actual al comunei Roşia Montană –, compania va oferi copiilor o şcoală nouă şi modernă, la
standarde europene, construcţia instituţiilor publice fiind suportată în totalitate de către RMGC.
“Copiii din Roşia Montană au dreptul la un viitor mai bun. Investiţia noastră atât în cartierul Recea
din Alba Iulia, cât şi în viitorul centru administrativ din Roşia Montană, Piatra Albă, are ca scop
pregătirea unui cadru social adecvat şi la standarde europene pentru copiii roşieni”, a declarat
Cătălin Hosu, manager regional al RMGC.
Despre Roşia Montană Gold Corporation/Gabriel Resources Ltd.
Roșia Montană Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1999, în Roşia
Montană, judeţul Alba, în care acţionari sunt compania minieră de stat Minvest Deva - cu 19,3 %,

ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION SUSŢINE ŞI PREMIAZĂ
EXCELENŢA ÎN ÎNVĂŢĂTURĂ – part II

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 cât şi la nivel mondial.
Gabriel Resources este o companie minieră cu sediul în Canada şi listată la bursa din Toronto,
dedicată mineritului responsabil şi dezvoltării durabile a comunităţilor în cadrul cărora îşi
desfăşoară activitatea. Până în prezent, Gabriel Resources a investit în România peste 350 de
milioane de dolari prin Roşia Montană Gold Corporation pentru dezvoltarea proiectului minier
Roşia Montană.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la adresa www.rmgc.ro.
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