






 

 

 
  



  
 

 

 

  
 

 

Acestea sunt bene�cii economice semni�cative generate de proiect în România, bene�cii care nu ar exista în lipsa proiectului şi 
care oferă un precedent important pentru contribuţia viitoare pe care sectorul minier o poate avea la economia naţională.

3. Ponderea din veniturile generate de proiect în bene�ciul sectorului public
Rata de impunere efectivă (E�ective Tax Rate - ETR) a proiectului 14 a fost calculată luând ca bază mai întâi veniturile şi 
cheltuielile �xe, apoi majorate cu 3% şi, respectiv, 10%. Intervalul de valori ETR pe parcursul proiectului, între supoziţiile de 
calcul cu venituri şi cheltuieli �xe întâi, apoi majorate, va � între 44 şi 48%. Dacă se adaugă şi cheltuielile suplimentare de 280 
milioane USD pentru infrastructuri publice pe parcursul proiectului (ca o formă de cheltuială publică suplimentară analogă 
impozitării proiectului), atunci ETR ajustată creşte la 51-55%. Informaţiile actualizate recent cu privire la anumite taxe,  
anumite estimări de costuri şi �nanţare pentru proiect, care aşteaptă con�rmări independente, vor creşte considerabil 
această cotă de venituri care revine statului, îmbunătăţind bene�ciile statului. Calculele preliminare ale companiei arată că 
ETR ar putea să �e mai mare cu 5%-10%, depăşind 60%. 

Referitor la aceste cifre pot � făcute trei observaţii principale. În primul rând, trebuie menţionat că aceste procente pentru ETR 
ţin în totalitate seama de situaţia neobişnuită în care statul român deţine o participaţie (gratuită) de 19,3% din proiectul 
minier. Aşa cum observă prof. James Otto, majoritatea statelor nu participă ca parteneri la capitalul proiectelor miniere, iar cele 
care totuşi fac acest lucru au participaţii de aproximativ 10%.15 Dividendele plătite statului pentru această participaţie în 
proiectul Roşia Montană pot � considerate ca o formă de „impozit suplimentar pe pro�t”, impozit colectat de la primul dolar 
distribuit sub formă de dividende – plăţi preconizate să înceapă a � efectuate în anul 10, ţinând cont de supoziţiile din cazul de 
bază. Totalul acestor plăţi de dividende pe durata de viaţă a minei se estimează la 390 milioane USD.

În al doilea rând, pentru a dobândi o mai bună apreciere a regimului �scal aplicabil sectorului minier din România, precum şi a 
corectitudinii ponderii din veniturile generate de proiect statului, profesorul James Otto a elaborat o comparaţie între sistemul 
din România şi sistemele �scale ale 28 de alte ţări. Regimul �scal din România a fost modelat şi evaluat folosind un model de 
mină de aur etalon, dezvoltat chiar de profesor şi utilizat de numeroase ţări în proiecte de reformă a sectorului minier. 

Rezumatul efectelor cheie discutate 
mai sus, în formă gra�că
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6. Cele mai înalte standarde internaţionale

Proiectul Roşia Montană acordă maximă atenţie proiectelor sale tehnice, utilizării la scară largă a studiilor realizate de 
experţi independenţi, planurilor operaţionale şi programelor comunitare pentru a asigura:

• Protecţia mediului

• Protecţia şi punerea în valoare a patrimoniului 

• Dezvoltarea durabilă a comunităţii şi dezvoltarea economică

• Un sprijin social e�cient 

• Monitorizarea performanţei conform acestor angajamente şi standarde ridicate

Proiectul a fost elaborat şi revizuit în mod obiectiv şi va � monitorizat în permanenţă pentru a se asigura îndeplinirea celor 
mai înalte standarde în toate aceste importante aspecte. Toate celelalte aspecte trebuie însă tratate folosind cele mai înalte 
standarde, fără ca studiul economic al cazului să intervină în acest proces.

Notă generală: Estimările de mai sus sunt calculate la nivelul anului 2008
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Se estimează că aceste activităţi vor avea costuri directe în sumă de aproximativ 280 milioane USD. Alături  de 
impacturile economice directe menţionate anterior, acestea furnizează o valoare socială semni�cativă pentru România. 
Chiar şi părţile cuanti�cabile, oricât de conservatoare ar � estimarea, au un impact total direct mai mare decât pro�turile 
recuperate de investitorii privaţi din proiect22,23.

c) 

d)

e)

f)

g)

Restaurarea, întreţinerea şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu cultural, 
precum şi cercetarea acestora: cel puţin 35 milioane USD şi probabil semni�cativ mai 
mult.

Noi facilităţi pentru comunitate: 31 milioane USD

Programe de educare şi formare profesională pentru îmbunătăţirea abilităţilor forţei 
de muncă, programe şi servicii comunitare în domeniile sanitar, social şi cultural: 
49 milioane USD

Restabilirea unui sector minier modern şi pro�tabil

Stimularea industriilor conexe pentru care se pot dezvolta şi susţine şi alte oportunităţi de piaţă.

Pe lângă livrarea unor bene�cii 
economice substanţiale, toate 
celelalte aspecte ale proiectului 
– mediu, patrimoniu şi social – 
sunt abordate în conformitate 
cu cele mai înalte standarde 
internaţionale.

280 milioane USD constând în 
cheltuieli pentru programe 
sociale în cadrul proiectului vor 
contribui la îmbunătăţirea 
calităţii vieţii comunităţilor 
locale, în mai multe moduri, şi 
vor ajuta la economisirea 
fondurilor publice limitate.
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