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COMUNITATEA DIN RECEA SĂRBĂTOREŞTE PRIMUL CRĂCIUN ÎN CASĂ NOUĂ

Alba Iulia, 10 decembrie 2009: Locuitorii noului cartier Recea din Alba Iulia, construit de Roşia
Montană Gold Corporation (RMGC) pentru comunitatea din Roşia Montană şi inaugurat în vara
acestui an, au împodobit primul brad de Crăciun în curtea capelei ortodoxe Recea. Cu această
ocazie a fost anunţată numirea noului preot paroh de la Recea, Adam Domin, în prezenţa Înalt Prea
Sfinţiei Sale Andrei Andreicuţ, arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, şi a oficialilor judeţului Alba.
Capela, o biserică de lemn adusă de la Târnăveni prin graţia Părintelui profesor Adam Domin şi
eforturile comune ale preotului, comunităţii Recea şi RMGC, va purta hramul „Naşterii Domnului”.
„Primul Crăciun la Recea”, eveniment organizat de Parohia Recea şi RMGC în seara de 9
decembrie, a adus laolaltă cele 125 de familii care au optat să se mute la Alba Iulia, în cartierul
modern construit de compania minieră. Oameni de toate vârstele şi-au adus contribuţia la
împodobirea bradului uriaş şi au asistat la aprinderea lui, în compania colindelor interpretate de
Corul Minerilor din Roşia Montană şi de Corul Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea 1
Decembrie 1918, Alba Iulia. Evenimentul face parte dintr-o serie de programe care au drept scop
reconstrucţia comunităţii din Roşia Montană în noul cartier Recea şi integrarea socială şi culturală a
acesteia în noua aşezare.
„Primul Crăciun la Recea este o mare bucurie pentru noi toţi. Comunitatea şi biserica formează un
tot, iar strămutarea unei comunităţi înseamnă tocmai refacerea în noua aşezare a comunităţii în
întregul său. Le dorim familiilor nou mutate în cartierul Recea un Crăciun fericit în noua casă!”, a
declarat Dragoş Tănase, Director General Roşia Montană Gold Corporation.
Noul cartier Recea cuprinde deocamdată 125 de case şi se întinde pe o suprafaţă de 24 de hectare,
valoarea investiţiei ridicându-se la 32 de milioane USD. Proiectul a fost dezvoltat de la zero, în
urma achiziţionării terenului în 2003 de către RMGC. Opţiunea pentru strămutare în cartierul Recea
a fost motivată în principal de dorinţa familiilor din Roşia Montană de a trăi în cel mai dezvoltat
oraş din judeţ (reşedinta judeţului), într-un cartier modern, la standarde de viaţă ridicate. În prezent,
în cartierul Recea s-au mutat 88 de familii.
Despre Roşia Montană Gold Corporation/Gabriel Resources Ltd
Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) este o companie înfiinţată în anul 1997, în judeţul Alba,
în care acţionari sunt compania minieră de stat Minvest Deva - cu 19,3 %, 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
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mină model, Proiectul Roşia Montană va stabili un nou standard pentru mineritul aurifer
responsabil, atât la nivelul Uniunii Europene, cat 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. Gabriel Resources este în prezent angajată în dezvoltarea proiectului minier
de la Roşia Montană, în care deţine o participaţie de 80%.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi website-ul companiei, la adresa www.rmgc.ro.
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