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Comentarii asupra Raportului de Mediu pentru 

PUZ zona industriala Rosia Montana 
Raspuns 

I. Motive pentru care consideram ca procedura 
de elaborare a PUZ Zona de Dezvoltare 
Industriala Modificata, implicit si procedura de 
evaluare de mediu pentru acest plan, ar trebui 
sa inceteze.  

 

1. Asa cum am sustinut si in contestatia noastra 
Nr. 501/6.07.2006, RMGC nu are dreptul de a 
initia proceduri de modificare a Planurilor de 
Urbanism Rosia Montana, nedetinand o licenta 
miniera pentru exploatarea propusa la Rosia 
Montana, mai precis o licenta care sa aprobe 
tehnologia, dimensiunea si paramentrii exploatarii 
propuse. RMGC detine la momentul de fata numai 
licenta de exploatare transferata de la Minvest 
Deva. Proiectul propus de catre RMGC prin 
dimensiunile sale, tehnologia si capaciatea sa de 
productie este distinct fata de exploatarea 
practicata de catre Minvest Deva. Ori, Minvest 
Deva nu a desfasurat activitati miniere in baza 
acestei licente cu potential impact asupra 
dezvoltarii urbanistice, in sensul necesitatii 
stramuarii si relocarii populatiei si a vatrei satului 
si a instituirii de interdictii de construire. 
Autoritatea competenta Agentia Nationala pentru 
Resurse Minerale a facut numeroase precizari in 
acest sens intr-o serie de dosare aflate pe rolul 
instantelor din tara (de exemplu dosarul 
434/64/2006 al Curtii de Apel Brasov), aratand ca 
perimetrul licentei miniere Rosia Montana include 
numai carierele Carnic si Cetate si nicidecum 4 
cariere de exploatare. Autoritatea competenta 
arata de asemenea ca la transferul acestei licente 
in anul 2000 nu s-a produs nici o modificare a 
conditiilor de exploatare si a perimetrului.  
RMGC a declarat in mod oficial ca doreste o 

1. Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal”  
– Indicativ GM-010-2000 – initierea elaborarii PUZ poate apartine si unor personae 
fizice sau juridice interesate in realizarea unor obiective pe teritoriul zonei. 
 
In cazul de faţă S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. este initiatoarea acestui 
plan. 
Totodată vă rugăm sa observaţi că există dispoziţii legale imperative care 
restricţionează dezvoltarea altor proiecte decât cele destinate exploatării si prelucrării 
resurselor naturale în zonele în care acestea sunt identificate. În acest sens, 
menţionăm următoarele prevederi legale: 

(i) art. 41(2) din Legea Minelor nr. 85/2003 ”consiliile judeţene şi consiliile 
locale vor modifica şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului 
şi planurile urbanistice generale existente, pentru a permite executarea 
tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere 
concesionate”; 

(ii)  art. 6(1) din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism („HG nr. 525/1996”) ”autorizarea 
executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care 
conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă”; 

(iii)  art. 4.4. din Regulamentul Local de Urbanism al comunei Roşia Montană 
aferent Planului Urbanistic General din 2002, ”autorizarea executării 
construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi 
prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii, care conţin resurse 
identificate ale subsolului, este interzisă”. 

 
Licenta de exploatare Rosia Montana nu are legatura cu procedura de evaluare a 
Raportului de Mediu pentru Modificare PUZ – Zona Industriala Rosia Montana.  
Capacitatile de productie sunt aprobate anual pe baza programelor si preliminariilor 
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actualizare a licentei pe care o detine, in sensul de 
a corespunde efectiv propunerii sale de proiect la 
Rosia Montana (a se vedea memoriul tehnic si 
SIM depuse la Ministerul Mediului in vederea 
obtinerii acordului de mediu pentru Proiectul Rosia 
Montana). Pana la momentul de fata nu exista o 
hotarare de guvern care sa aprobe o astfel de 
licenta de exploatare « actualizata » in perimetrul 
Rosia Montana.  
Astfel, consideram ca Planurile de Urbanism ale 
Comunei Rosia Montana in vederea implementarii 
proiectului minier propus de catre RMGC pot fi 
elaborate/actualizate numai in momentul cand 
acesta detine o licenta miniera valida si numai in 
prezenta notificarii din partea Agentiei Nationala 
pentru Resurse Minerale prevazute la Art.41 al 
Legii Minelor, pct (1) si (2) : « Autoritatea 
competenta va informa in scris, in termen de 10 
zile de la data intrarii in vigoare a licentelor de 
exploatare, consiliile judetene, consiliile locale si 
prefecturile judetene in raza carora se afla 
perimetrele concesionate, despre activitatile 
miniere si perimetrele concesionate prin aceste 
licente ; (2) In termen de 90 de zile de la primirea 
informarii prevazute la alin.(1), consiliile judetene 
si consiliile locale vor modifica si/sau actualiza 
planurile de amenajare a teritoriului si planurile 
urbanistice generale existente, pentru a permite 
executarea tuturor operatiunilor necesare 
desfasurarii activitatilor miniere concesionate ». 

anuale aprobate de catre ANRM. Perimetrul minier aprobat de catre ANRM include 
toate cele patru cariere de exploatare, carierele Cetate si Carnic urmand a fi extinse 
pe orizontala si verticala, iar carierele Orlea si Jig se vor suprapune peste lucrari de 
exploatare din subteran. RMGC doreste o actualizare a licentei pe care o detine, 
pentru a corespunde in totalitate proiectului descris in EIM, dar acest proces nu 
presupune o noua solicitare de licenta cu o noua Hotarare de Guvern, ci o re-
actualizare a studiului de fezabilitate pentru Proiectul Rosia Montana.  
La ora actuală este în etapa de avizare Modificare Plan de Urbanism Zonal – Zona 
Industrială Roşia Montană, documentaţie de urbanism care a fost aprobată şi la nivelul 
anului 2002, dar este modificată în prezent datorită fazei de detaliu la care a ajuns 
proiectul Roşia Montană (modificări: micşorarea amprentelor carierelor, reproiectarea 
unor drumuri tehnologice, creşterea suprafeţei zonei protejate), toate acestea fiind 
rezultatul participarii publicului la etapa de consultari publice. 
RMGC are o licenta de exploatare valida pentru perimetrul Rosia Montana, obtinuta in 
conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 61/1998, lege aflata in vigoare la 
momentul la care s-a solicitat si obtinut de la ANRM aceasta licenta. 

2. La momentul de fata este in curs de aprobare 
finala Programul de Inchiderea a Minelor titular 
Minvest Deva Filiala RosiaMin, (realizat de 
Westconstruct SRL si Nordische Proiect SRL in 
perioada 2005-2007). PUZ propus este 

2. In ceea ce priveste activităţile miniere în perimetrul Rosia Montana, acestea se 
desfăşoară în baza Licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999, al carei 
titular este RMGC. Precizam totodata ca obiectul Licentei Rosia Montana il reprezinta, 
potrivit Legii Minelor, concesiunea catre titularul Licentei a activitatilor miniere de 
exploatare in cadrul perimetrului Rosia Montana, si nu exploatarea de mici dimensiuni 
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incompatibil cu acest program de inchidere a 
minelor si nici din punct de vedere legal PUZ Zona 
de Dezvoltare Industriala RMGC nu poate co-
exista cu programul de inchidere a minelor 
Minvest Deva.  
Cf acestui plan, lucrarile de inchidere a carierelor 
(in special Cariera Cetate si Cariera Napoleon) vor 
include: reprofilare taluzuri cu denivelari 
accentuate, prin impuscare; nivelarea suprafetelor 
si umplerea golurilor; acoperirea suprafetelor cu 
sol vegetal; plantari de puieti si inierbare. Gurile 
de acces si galeriile de mina vor fi, in 
majoritatea lor inchise si consolidate, prin crearea 
unui rambleu interior de pietris si pamant, pentru 
sustinerea peretilor pe primii 50 m si blocarea gurii 
de acces cu zidarie de piatra. In total, haldele de 
la Rosia Montana imagazineaza o masa de 3,9 mil 
m3 si ocupa o suprafata de 14 ha. Lucrarile de 
inchidere a haldelor vor include in principal: 
reprofilare taluzuri; constructie zid de sprijin din 
gabioane umplute cu piatra sparta; regularizare a 
vaii, cu praguri de fund din beton; sant pe 
platforma haldei, din zidarie de piatra; canal din 
zidarie pentru evacuarea apelor de pe platforme; 
camin de masurare a debitului; conducte PEHD 
pentru ape; plantari puieti de mesteacan si pin; 
strat de pamat vegetal pe platforme; saltea 
organica biodegradabila preinsamantata, pe 
taluzuri, pentru controlul eroziunii. Principalele 
lucrari ce vor fi efectuate pentru inchiderea celor 4 
iazuri de decantare vor fi: drenare a apei 
limpezite prin canal de scurgere; saparea unor 
terase in corpul barajelor, pentru reducerea 
pantelor; colmatarea golurilor si a zonelor mai 

realizata de catre Minvest, companie afiliata la Licenta. Fata de aceasta situatie, in 
aplicarea programului tehnic de inchidere a minei si reconstructie ecologica a mediului 
afectat de activitatile miniere desfasurate de Minvest se va tine seama de faptul ca 
titularul Licentei Rosia Montana este RMGC, societate aflata in faza de autorizare a 
proiectului minier complex dezvoltat in perimetrul Rosia Montana.  
 
 Planul de Incetare a Activitatii (PIA) pentru Minvest Deva Filiala RosiaMin a luat in 
calcul posibilitatea dezvoltarii proiectului minier al RMGC si are prevederi clare legate 
de acesta. PIA este urmat de realizarea unui Proiect tehnic de inchidere (care a fost 
initiat de curand) si care va trebui sa parcurga o procedura de avizare asemanatoare 
cu cea a PIA. De asemenea, Proiectul tehnic cuprinde si o componenta de consultare 
publica a populatiei, pentru a decide asupra destinatiei si folosirii terenurilor dupa 
inchidere. Dupa realizarea si aprobarea Proiectului tehnic va incepe faza de alocare 
de fonduri, in vederea initierii activitatilor de ecologizare a terenurilor impactate de 
lucrarile miniere desfasurate de catre Minvest. 
Astfel, potrivit PIA, devizul general al cheltuielilor de inchidere este structurat in doua 
parti distincte: cheltuieli legate de re-ecologizarea suprafetelor si obiectivelor Minvest 
localizate in afara zonei afectate de obiectivele aferente proiectului dezvoltat de 
RMGC si cheltuieli legate de re-ecologizarea suprafetelor care se afla sub amprenta 
viitorului proiect minier propus de catre RMGC. Desfasurarea lucrarilor de inchidere si 
reconstructie ecologica pentru obiectivele din cadrul zonei afectate de Proiect va fi 
corelata cu decizia de productie a titularului Licentei Rosia Montana. Astfel, in cazul in 
care RMGC nu obtine autorizarile necesare Proiectului Rosia Montana, lucrarile de 
inchidere si reconstructie ecologica pentru obiectivele apartinand exploatarii Minvest 
se vor desfasura conform bugetului aprobat pentru acestea. In cazul in care titularul 
RMGC obtine autorizarile necesare, conform legii, inchiderea si reconstructia 
ecologica va viza obiectivele care nu sunt cuprinse in zona de impact a Proiectului 
Rosia Montana, urmand a se realiza astfel o importanta economie la buget si a se 
evita diminuarea nejustificata a resurselor financiare ale statului roman.  
Nu exista asadar nicio incompatibilitate intre inchiderea exploatarii operate de afiliatul 
Minvest si autorizarea si dezvoltarea proiectului minier al titularului Licentei Rosia 
Montana si planurile de urbanism aferente, intrucat executia lucrarilor de inchidere si 
ecologizare va fi etapizata in functie de modul de dezvoltare al proiectului minier 
promovat de RMGC. 

                                                 
1 Disponibil la http://www.rosiamontana.ro/img_upload/472936e3bca2bc61045730fbb1869240/ Opinie Institut Ultima_1_1.pdf 
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joase, unde balteste apa; acoperirea cu sol 
vegetal si saltele preinsamantate biodegradabile; 
inierbarea depozitului de steril. Cele 7 incinte ale 
fostei E.M. Rosiamin cuprind terenuri si cladiri 
industriale sau de birouri. Toate constructiile din 
aceste incinte sunt propuse spre demolare prin 
Programul de inchidere (cu exceptia zonei unde 
se afla Muzeul Mineritului): Incinta Verkes – 
15.090 mp (in spatele primariei); Statia de pompe-
compresoare – 5.066 mp; Incinta sector I – 1806 
mp; Sediul administrativ Rosiamin - 21.746 mp, 
incluzand muzeul; Gura Minei – Sfanta Cruce – 
6266 mp; Uzina de Preparare Gura Rosiei – 
39.926; Aprabus – statia de concasare – 13.149 
mp. Programul de inchidere a fostei exploatari 
miniere propune un numar de 5 statii de epurare 
a apelor de mina, dintre care una mai complexa 
si cu o capacitate mai mare (la galeria Sfanta 
Cruce) si patru mai mici si mai simple, amplasate 
la aval de gurile galeriilor Verkes, Manesi-
V.Nanului, Incinta 820-statia de compresoare, 
Coasta-Aurora-Iuliana si baza haldelor Gauri-Hop-
V.Verde. Statia de epurare de la Sfanta Cruce va 
fi amplasata la cota 720 m, langa DJ 742, pe locul 
actualei incinte care deservea fosta linie ferata 
miniera. Aceasta statie va avea o capacitate de 
procesare cel putin la debitul actual al apelor de 
mina de aici – de 29 l/s si va cuprinde mai multe 
bazine de alcalinizare, decantare, floculatie si 
filtrare namol. Celelalte 4 statii de epurare vor fi 
constituite din cele 3 bazine – respectiv pentru 
drenare anaeroba pe pat de calcar, pentru 
reducerea aciditatii, pentru sedimentare si pentru 
filtrare biologica – intr-un bazin de tip mlastina 
anaeroba, cu plantatie de papura. La acestea se 
adauga un program complex de monitorizare 

 
De asemenea, afirmatia conform careia gurile de acces si galeriile de mina vor fi 
inchise si consolidate este gresita, o serie de galerii vor ramane deschise si 
conservate pentru a permite continuarea programului de cercetare arheologica. 
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pe perioada lucrarilor de inchidere si mai ales 
dupa finalizarea acestora – a calitatii factorilor de 
mediu si sanatatii ecosistemelor locale. 
 
Finantarea acestui program este de cca. 30 
milioane de EUR, alocati pe durata a, 5 ani de 
lucrari, dupa cum urmeaza:  
 
i. 30.555.459 RON – ecologizare iazuri de 
decantare  
 
ii. 23.437.743 RON – ecologizare halde si cariere, 
din care:  

o 16.901.452 RON – Masivul Cetate (cu 
cariera Cetate)  

o 5.617.058 RON – Masivul Canic (cu 
cariera Napoleon)  

o 526.572 RON – Masivul Canicel  
o 782.737 RON – Masivul Orlea  

iii. 4.100.830 RON – statii de epurare a apelor de 
mina  
iv. 2.758.566 RON – demolare si reabilitare incinte 
v. 2.867.505 RON – refacere infrastructura, 
pentru:  

- Renovare cladire muzeu – 118.760 RON  
- Refacere conducta magistrala de apa 5 km 

– 516.632 RON  
- Drum comunal Muzeu-Orlea 0,5 km – 

38.764 RON (pietruire)  
- Drum comunal V. Nanului-Manesti 1 km – 

68.009 RON (pietruire)  
- DJ742 Gura Minei-Ramificatia Verkes 2 

km – 1.642.795 RON  
- Drum comunal Ram. Verkes – intersectia 

cu drum Rosia Poieni 2 km – 482.545 
RON (pietruire)  
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vi. 2.330.100 RON – monitorizare  
vii. 5.823.868 RON – conservare  
viii. 17.626.632 RON – proiectare si asistenta 
tehnica  
ix. 8.460.991 RON – altele (organizare santier, 
taxe, avize, supervizare, etc.)  
In cuprinsul raportului de mediu PUZ Zona 
Industriala precum si in discutiile din cadrul 
grupului special constituit s-a ridicat de multe ori 
problema existentei unor suprafete detinute de 
catre Minvest si o parte de catre RMGC, in 
consecinta Minvest neavand obligatia legala de a 
ecologiza decat acele suprafete care ii apartin. 
Acest lucru nu corespunde adevarului si, asa cum 
am aratat mai sus, la Rosia Montana exista un 
singur perimetru minier iar la momentul de fata 
obligatia legala de inchidere si ecologizare 
apartine unui singur operator minier – Minvest 
Deva.  
Pentru aceste lucrari de inchidere si ecologizare s-
a emis deja un acord de mediu de catre APM 
Alba, precum si o serie de alte avize (fapt expus si 
in cadrul intalnirii grupului special constituit din 
data de 07.06.2007, cf. Proc. Vb. 111 al ARPM 
Sibiu), fiind evident faptul ca pe acelasi 
amplasament nu se pot emite in pararel avize si 
aprobari pentru lucrarile RMGC de deschidere a 
unei noi exploatari si pentru lucrarile Minvest de 
inchidere si ecologizare a fostei exploatari. A se 
vedea in acest sens si observatiile Institutului de 
Cercetari Juridice al Academiei Romane in studiul 
intitulat Aspecte privind Legalitatea Raportului 
Evaluarii Impactului asupra Mediului pentru 
Proiectul Minier „Rosia Montana”1: “cele doua 
proiecte, cel de inchidere si ecologizare a actualei 
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exploatari de stat si cel de al investitorului RMGC, 
sunt in mod manifest incompatibile, neputandu-se 
emite de catre autoritatile de protectie a mediului 
simultan sau succesiv, la un interval scurt de timp, 
cele doua acorduri de mediu. Singura solutie 
legala potrivit art. 94 alin. 1 lit. g,h,i, din O.U.G. nr. 
195/2005 ar fi ca Statul Roman in calitate de 
actionar al C.N. Minvest Deva S.A., conformandu-
se principiului “poluatorul plateste“, sa-si continue 
si sa finalizeze proiectul de inchidere si 
ecologizare al exploatarii clasice RosiaMin, iar 
investitorul RMGC trebuie sa astepte finalizarea 
acestor lucrari, sa-si refaca studiile privind 
conditiile initiale, raportandu-se la aceasta 
Alternativa Zero.  
Mai mult decat atat, in vederea obtinerii de catre 
Minvest a unei autorizatii de construire pentru 
lucrarile propuse de inchidere si ecologizare a 
perimterului minier, Minvest trebuie de asemenea, 
cf Legii 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de 
constructii sa elaboreze un Plan de Urbanism 
Zonal. Evident pe acelasi amplasament nu pot fi in 
vigoare concomitent PUZ Minvest si PUZ Zona de 
Dezvoltare Industriala RMGC si nu se pot emite 
doua autorizatii de construire una pt lucrari de 
exploatare si una pentru lucrari de inchidere si 
ecologizare a aceluiasi perimetru minier. 
3. Intocmirea planului de urbanism zonal 
corespunzator dezvoltarii zonei industriale 
propuse ar fi trebuit sa preceada evaluarii de 
mediu pentru proiectul Rosia Montana. 
Modificarea PUZ i-a fost impusa RMGC inca prin 
curpinsul certificatului de urbanism 68 din 
august 2004. Conform prevederilor Legii privind 
amenajarea teritoriului si urbanismului 350/2001, 
Art. 32. - In cazul in care prin documentatia 

3. Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe (emis in aplicarea HG 1076/2004 si aprobat prin Ordinul MMGA 
nr. 117/27.02.2006), care prevede ca evaluarea de mediu pentru un plan sau program 
este anteriora evaluarii de mediu pentru un proiect, a intrat in vigoare ulterior demararii 
procedurii de solicitare a emiterii acordului de mediu de catre RMGC. Initierea 
procedurii de evaluare de mediu pentru Proiectul Rosia Montana de catre titularul 
proiectului s-a facut in deplina concordanta cu actele normative in vigoare la acel 
moment. Astfel, la data de 17.12.2004, cand RMGC a depus solicitarea privind 
emiterea acordului de mediu, niciun act normativ nu reglementa o eventuala 
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inaintata se solicita o derogare de la prevederile 
documentatiilor de urbanism aprobate pentru zona 
respectiva, prin certificatul de urbanism se poate 
solicita elaborarea unei alte documentatii de 
urbanism prin care sa se justifice si sa se 
demonstreze posibilitatea interventiei urbanistice 
solicitate. Dupa aprobarea noii documentatii de 
urbanism - Plan urbanistic zonal sau Plan 
urbanistic de detaliu - se poate intocmi 
documentatia tehnica in vederea obtinerii 
autorizatiei de construire. Asadar docmentatia 
pentru obtinerea acordului de mediu (care face 
parte din documentatia tehnica pentru obtinerea 
autorizatiei de construire) se poate intocmi numai 
dupa aprobarea noii documentatii de urbanism. 
HG 1076/2004 a intrat in vigoare la data de 3 
decembrie 2004, deci inainte de demararea 
procedurii de evaluare de mediu pentru Proiectul 
Rosia Montana, asadar intocmirea documentatiei 
pentru obtinerea acordului de mediu fara 
aprobarea prealabila a noii documentatii de 
urbanism (aprobare care include evaluarea de 
mediu cf HG 1076/2004) s-a facut cu incalcarea 
evidenta a Legii 350/2001 si a HG 1076/2004. 

succesiune a procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe si 
a evaluarii de mediu pentru proiecte, iar potrivit principiului aplicarii in timp a legii, un 
act normativ produce efecte doar pentru viitor. 
 
Totodata, art. 11 (4) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului (”OUG nr. 
195/2005”) prevede in mod expres faptul ca ”acordul de mediu se emite in paralel cu 
celelalte acte de reglementare emise de autorităţile competente, potrivit legii”. Potrivit 
normelor de tehnica legislativa prevazute in Legea nr. 24/2000, in cazul existentei 
unor eventuale neconcordante, dispozitiile OUG nr. 195/2005 prevaleaza asupra celor 
ale Manualului, OUG nr. 195/2005 fiind un act normativ de putere egala cu a legii, 
superior in ierarhia actelor normative in raport cu un Manual aprobat printr-un ordin 
ministerial. Mai mult, trebuie avut in vedere caracterul indicativ si nu imperativ al 
Manualului, subliniat in chiar partea introductiva a acestuia, care prevede faptul ca 
”intentia nu este de a oferui raspunsuri absolute pentru probleme specifice, ci de a 
oferi consultanta asupra modului in care ar trebui abordate problemele.” 
 
De asemenea, in ceea ce priveste momentul derularii procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de 
evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau 
private supuse acestei proceduri (care guverneaza procedura de evaluare a 
impactului in cazul Proiectului Rosia Montana), precizeaza in mod expres momentul la 
care trebuie derulata aceasta procedura, prevazand in art. 3(3) faptul ca ”evaluarea 
impactului asupra mediului se efectuează în faza de pregătire a documentaţiei care 
fundamenteaza fezabilitatea proiectului”. O prevedere similara este reiterata in art. 
3(5) din  HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private, act care a abrogat HG nr. 
918/2002.  
 
Subliniem faptul ca documentatia necesara pentru obtinerea acordului de mediu nu 
este parte a documentatiei tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire, dupa 
cum gresit se sustine. Documentatia necesara pentru obtinerea acordului de mediu 
este cea prevazuta de Ordinul 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, avand un continut 
diferit de  documentatia tehnica necesara pentru emiterea autorizatiei de construire 
(respectiv proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care este 
parte a proiectului tehnic, avand continutul-cadru prevazut in Anexa 1 la Legea nr. 
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50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.) 
4. Pentru demararea prezentei proceduri de 
evaluare a impactului asupra mediului pt PUZ 
Zona Industriala RMGC a depus la ARPM Sibiu 
certificatul de urbanism 78/2006, certificat ce 
impune intocmirea si aprobarea acestui plan. 
Certificatul de urbanism 78/2006 a fost suspendat 
prin Incheierea Tribunalului Cluj pronuntata in 
Dosarul 1245/117/2007 in sedinta publica din data 
de 20 iulie 2007, pe care am notificat-o ARPM 
Sibiu prin adresa Nr. inreg 115/30 iulie 2007. 
Consideram ca procedura SEA pt PUZ Zona 
Industriala ar trebui incetata pe perioada 
suspendarii certificatului de urbanism 78/2006, 
pentru aceleasi motive care au stat la baza 
suspendarii procedurii EIA Rosia Montana de 
catre MMDD (o solicitare in acest sens a fost deja 
adresata ARPM Sibiu de catre Asociatia Centrul 
Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de 
Mediu Nr inreg 4781/03.09.2007). 

4. Certificatul de urbanism este un document emis în scop informativ şi este destinat 
numai a aduce la cunoştinţa solicitantului regimul juridic, economic şi tehnic al 
terenurilor şi clădirilor existente şi de a stabili cerinţele de urbanism şi avizele 
necesare pentru obţinerea autorizaţiei de construire (inclusiv acordul de mediu), 
conform articolul 6 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată şi a art. 27 alin.2 din Normele de aplicare a legii 50/1991 – 
M.Of. 825 bis/ 13.09.2005. Astfel, fata de dispozitiile legislatiei in domeniul 
constructiilor care permit emiterea mai multor certificate de urbanism pentru acelasi 
imobil la cererea oricarei persoane fizice si juridice, subliniem inca o data ca RMGC 
are dreptul legal de a solicita si obtine oricand un certificat de urbanism valabil in 
scopul de a avea acces si de a continua procedurile de autorizare a Proiectului Rosia 
Montana.  
 
Certificatul de Urbanism nr. 78/2006, eliberat de catre Consiliul Judeţean Alba la 
solicitarea RMGC, a avut o perioada de valabilitate limitata si a expirat la sfarşitul lunii 
iulie 2007. Urmare expirarii Certificatului de Urbanism nr. 78/2006, RMGC a obtinut si 
detine in acest moment un certificat de urbanism valabil pentru Proiectul Rosia 
Montana.  
 
Procedura de reglementare din punct de vedere al  protectiei mediului pentru PUZ, se 
deruleaza in baza prevederilor HG 1076/2004 care transpune Directiva privind 
evaluarea strategica de mediu in cazul unor planuri sau programe (SEA), proces care 
nu este conditionat in nici un fel de Certificatul de Urbanism. 
 
Totodata, nelegalitatea masurilor prin care MMDD a dispus suspendarea procedurii 
EIA face in acest moment obiectul unui litigiu aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. 

5. In cuprinsul raportului de mediu pt PUZ se 
mentioneaza ca RMGC a parcurs etape de 
consultare la nivelul Consiliilor Locale Rosia 
Montana, Abrud, Campeni si Bucium din partea 
carora s-a primit un aviz de principiu privind PUZ 
preliminar, neputandu-se de altfel indica date 
concrete privind aceste consultari si avize.  
Contrar celor afirmate, RMGC nu a parcurs 
procedurile preliminare stipulate de Ordinul 

5. In ceea ce priveste consultarea publicului din localitatile Rosia Montana, Abrud, 
Bucium si Campeni dorim sa prezentam urmatoarele dovezi ale diverselor etape in 
care s- a realizat consultarea publicului: 
(i) In 15 iunie 2006 s-au depus la primariile localitatilor Rosia Montana, Abrud, Bucium 
si Campeni, precum si la APM Alba si Consiliul Judetean Alba cate un exemplar al 
documentatiei „Modifcare PUZ – Zona Industriala Rosia Montana” si s-au expus 
planuri din PUZ in incinta acestor institutii pentru a putea fi consultate de catre public. 
Alaturat va prezentam copiile scanate ale adreselor de inaintare cu nr. de intrare de la 
primariile mentionate, APM si CJ, precum si anunturile din presa cu privire la locul si 
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Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii 
Teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000 pentru 
aprobarea reglementarii tehnice “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al 
Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000”. 
Mai exact: 
informarea populatiei privind intentia de elaborare 
a unui PUZ, consultarea populatiei, prezentarea 
proiectului PUZ de catre beneficiar, acceptarea de 
catre Consiliul Local a propunerilor populatiei, si 
avizarea de principiu a proiectului de PUZ. In lipsa 
acestor pasi procedurali, consideram ca RMGC nu 
putea supune PUZ Zona Industriala Modificata 
avizarii din partea institutiilor competente la nivel 
judetean si regional, inclusiv deci avizarii de 
mediu. 

orarul de consultare a planului. Planul a fost postat si pe adresa de web site al APM 
Alba si al companiei RMGC: www.rmgc.ro.  
(ii)Planul „Modifcare PUZ – Zona Industriala Rosia Montana” a fost prezentat 
membrilor consiliilor locale din cele patru localitati, atasam copiile scanate ale 
invitatiilor cu nr. de intrare de la consiliile mentionate.  
(iii) Dezbaterile publice pentru planul „Modifcare PUZ – Zona Industriala Rosia 
Montana” au avut loc dupa cum urmeaza: Rosia Montana - 26.06.2006, Abrud – 
27.06.2006, Bucium – 28.06.2006, Campeni – 29.06.2006. Copii ale proceselor 
verbale intocmite cu ocazia acestor intalniri, precum si inregistrarile audio – video ale 
dezbaterilor publice pot fi furnizate de catre RMGC.  
(iv) Ca urmare a dezbaterilor publice si a intrebarilor adresate de public, toate cele 
patru consilii locale din Rosia Montana, Abrud, Bucium si Campeni au emis avize de 
principiu la PUZ pentru a continua procedura de avizare in forma in care a fost 
elaborat planul, avand in vedere faptul ca nu au existat comentarii relevante ale 
publicului, care sa modifice continutul planului. Atasam copiile scanate ale acestor 
avize. 

II. Comentarii privind raportul de mediu PUZ 
Zona de Dezvoltare Industriala Modificata 
depus la 17 august 2007 la ARPM Sibiu 

 

1. Raportul de mediu in discutie nu indica de cele 
mai multe ori sursele bibliografice ale informatiilor 
prezentate iar dintre cele oferite majoritatea sunt 
raportul privind studiul de impact asupra mediului 
pentru proiectul Rosia Montana depus la 
Ministerul Mediului la 15 mai 2006. Consideram 
insa ca acest din urma raport nu poate fi indicat ca 
si referinta deoarece nu s-a luat o decizie de 
mediu pe baza sa si foarte multi experti si grupuri 
ale societatii civile contesta validitatea datelor 
prezentate2. De asemenea, in putinele alte cazuri 
cand referintele sunt externe raportului EIM Rosia 
Montana, acestea sunt extrem de vagi facand 
imposibila verificarea lor. Un exemplu in acest 
sens se poate gasi la pagina 25 a raportului in 

1. Ca un comentariu general, Raportul de mediu pentru PUZ este mult mai detaliat si 
mai elaborat decat cele din practicile internationale. 
Raportul de mediu pentru PUZ face referiri la EIM depus la Ministerul Mediului la 15 
mai 2006 deoarece acesta este un studiu acceptat de minister si este elaborat de cei 
mai buni specialisti in domeniu, autorizati de catre Ministerul Mediului. Studii de 
specialitate, elaborate de catre autoritatile competente legate de calitatea apei, a 
aerului sau a altor factori de mediu, studii de arheologie sau de sanatate a poplatiei nu 
sunt disponibile.  
De asemenea toate planurile mentionate in contestatie la punctul 7 al acestui capitol 
nu fac referiri specifice la zona Rosia Montana. 

                                                 
2 http://www.rosiamontana.ro/index_ro.shtml ?x=2043&cmd[76]=x-76-2043 



Pagina 13 din 61 

Comentarii asupra Raportului de Mediu pentru 
PUZ zona industriala Rosia Montana 

Raspuns 

discutie: „Conform aprecierilor Institutului de 
Economie Nationala, implementarea strategiei 
este un demers extrem de dificil si de costisitor...”. 
Nu se indica asadar date studiul, autorul, 
publicatia, etc. 
2. La paginile 35-36 ale raportului de mediu se 
discuta problema incadrarii in valorile limita 
prevazute in NTPA 001 a apelor tehnologice cu 
cianuri din iazul de decantare din Valea Cornei. 
Referirile se fac insa numai la cianurile usor 
‚eliberabile’, pe cand NTPA 001 reglementeaza 
numai nivelul de cianuri totale, la care raportul nu 
mai face nici o referire. Se afirma doar fara nici un 
fel de alta explicatie ca apele de mina epurate „se 
vor incadra in prevederile normativului NTPA 001 
si/sau cu apa din sistemul de apa bruta, dupa 
necesitati”. 

2. Petenttii fac o confuzie intre Directiva UE privind continutul maxim de cianuri usor 
eliberabile care pot fi descarcate in iazul de decantare si Normativul NTPA 001/2005, 
care reglementeaza calitatea apei care poate fi descarcata in emisar. La paginile 35 – 
36 ale raportului se face referire la continutul maxim de cianuri care se descarca in iaz 
si care este reglementata de Directiva UE, ce urmeaza a fi transpusa si in Romania 
pana in anul 2008. 
 
In ceea ce priveste ultima afirmatie, este vorba (dupa cum puteti vedea si la pagina 36 
a raportului de mediu) despre debitul salubru necesar in vaile Rosia si Corna. 

3. La pagina 39 se afirma urmatoarele: „Pentru 
zona Piatra Despicata, cu o suprafata de 0,2 ha, 
care include monumentul natural de interes 
geologic Piatra Despicata se propune 
reamplasarea intr-un cadru adecvat, in cazul in 
care amplasamentul va fi afectat de extinderea 
Carierei Carnic. Propunerea a fost facuta de 
Academia Romana, Comisia pentru Ocrotirea 
Monumentelor Naturii (adresa nr. 316/01.07.2004) 
si a fost adoptata in PUZ analizat”.  
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii 
din cadrul Academiei Romane a emis intr-adevar 
un aviz in anul 2002 pentru stramutarea 
monumentului natural Piatra Despicata. Pe de o 
parte, avizele emise de aceasta comisie sunt 
consultative si nicidecum conforme, pe de alta 
parte avizul din anul 2002 a fost valabil numai pt 
PUZ Zona de Dezvoltare Industriala Rosia 
Montana elaborat si aprobat in 2002. Pt PUZ 

3. Pentru zona Piatra Despicata Academia Romana a emis deja un aviz de mutare, 
acest aviz nefiind conditionat de PUZ realizat in 2002. 
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actual ar trebui solicitat un nou asemenea aviz. 
4. La pagina 47 a raportului se afirma: „Padurile 
apartinand fondului forestier national ocupa doar 
18 % din suprafata[...] Exista vegetatie forestiera 
cu valoare productiva redusa, instalata in afara 
fondului forestier, formand asa-numitele pasuni 
impadurite[...]”.  
Informatiile prezentate sunt eronate. Astfel, prin 
adresa 27551/IT/23.11.20063, Ministerului 
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale 
confirma faptul ca in perimetrul minier Rosia 
Montana exista o suprafata de minim 828.24 ha 
de teren ce face parte din cirucitul forestier 
national (avand in vedere dispozitiile OUG nr. 139 
din 5 octombrie 2005 privind administrarea 
padurilor din Romania, Art. 2 (3)), ceea ce 
inseamna jumatate din suprafata totala a 
proiectului. 

4. Pe zona de impact a proiectului minier padurile reprezinta mai putin de 18% din 
totalul suprafetei incluse in PUZ, a se vedea Bilantul teritorial din PUZ. Datele cuprinse 
in bilantul teritorial sunt furnizate de autoritatile competente, in cazul terenurilor 
forestiere din PUZ aceste date au fost furnizate de catre Directia Silvica Alba.  
Conform prevederilor OUG 139/2005, art. 2 .d) “pădure - :suprafata de teren de cel 
putin 0,25 ha, pe care se gasesc arbori ale caror coroane acopera cel putin 10% din 
suprafata. Arborii trebuie sa atinga o inaltime minima de 5 m la maturitate in conditii 
normale de vegetatie. Definitia termenului include si: pepinierele forestiere si 
plantajele care fac parte integranta din padure, drumurile forestiere, caile de acces, 
poienile si alte goluri din padure, ecosistemele forestiere situate in parcurile nationale, 
parcurile naturale, rezervatiile naturale si alte zone forestiere protejate, perdelele 
forestiere de protectie constituite din arbori ocupand o suprafata mai mare de 0,5 ha, 
cu o latime mai mare de 20 m, si jnepenisurile din zona alpina.” 
Conform art. 2 f) “In raport cu folosinta lor, padurile sunt paduri de folosinta forestiera 
si paduri de folosinta silvopastorala. Padurile de folosinta forestiera sunt constituite din 
padurile incluse in fondul forestier national existent la data intrarii in vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta si din vegetatia forestiera de pe pasunile 
impadurite avand consistenta, stabilita in conformitate cu normele tehnice in 
domeniu, mai mare de 0,4.” 
 
Deci nu orice suprafaţă cu vegetaţie forestieră sunt păduri de folosinţă forestieră. De 
asemenea în zona proiectului sunt mici suprafete de păşuni împădurite, procentul 
acestora fiind mai mare în afara perimetrului Proiectului 

5. In raportul de mediu PUZ se afirma de multe ori 
ca impact social negativ al stramutarii populatiei si 
a intregii infrastructuri publice va fi 
atenuat/diminuat prin construirea amplasamentului 
de stramutare pe dealul Piatra Alba, o noua 
asezare beneficiind de facilitati moderne de locuit, 
infrastructura, etc.  
Fata de acest aspect dorim sa precizam ca 
sansele de realizare ale acestui amplasament 
sunt nerealiste, RMGC neavand nici un drept real 

5. Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor.  
 

                                                 
3 http://www.rosiamontana.ro /ANNEX_EIA/anexa11.pdf 
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asupra terenului respectiv. Data fiind aceasta 
situatie, intre RMGC si Comuna Rosia Montana s-
a incheiat in iunie 2006 un contract de colaborare 
care practic pune in sarcina Primariei Comunei 
Rosia Montana obtinerea autorizatiilor pentru 
construirea noului amplasament, contract 
constatat ca fiind nul prin Sentinta Civila Nr. 750/ 
CA/2007 a Tribunalului Alba, dosar 
2135/107/20064. 

Prin Contractul de  colaborare a fost stabilit doar cadrul general al cooperarii dintre 
RMGC si Comuna Rosia Montana in vederea implementarii proiectului de stramutare 
a Rosiei Montane pe un nou amplasament (Piatra Alba), Contractul precizand in mod 
explicit ca implementarea proiectului de stramutare se va realiza exclusiv cu 
respectarea prevederilor legale aplicabile fiecarei proceduri de autorizare in parte.  
In consecinta, avand in vedere ca prin Contractul de Colaborare s-au stabilit doar 
termenii generali ai parteneriatului dintre comunitate si RMGC in vederea 
implementarii  proiectului de stramutare, urmand ca realizarea acestuia sa aiba loc 
conform cadrului legislativ general aplicabil, din punct de vedere legal demersurile 
pentru autorizarea amplasamentului de stramutare Piatra Alba se desfasoara in 
continuare, in conformitate cu dispozitiile actelor normative care reglementeaza 
procedurile de autorizare. 
 
Subliniem fapul ca anularea Contractului de colaborare de catre instanta, din motive 
procedurale, nu influenteaza procedura de autorizare a proiectului de stramutare, 
emiterea autorizatiilor de construire fiind de competenta exclusiva a primariei, potrivit 
art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii locrarilor de constructii, 
republicata. 

6. Studiul privind optiunile populatiei prezentat in 
Memoriul de Prezentare, Volumul 1 este mai vechi 
de 2 ani si deci conform prevederilor Ordinului 
176/N/2000 acesta ar trebui actualizat. 

6. Opţiunile populaţiei sunt incluse în Memoriul de prezentare al PUZ, Volumul 1 (iulie 
2004) la sectiunea 2.8, unde se specifica faptul ca au fost actualizate in 2004, adica in 
anul elaborarii PUZ si confirmate de studiile de cercetare sociologica conduse in mai 
iunie 2006 si toamna lui 2007. 
 
Pentru a obţine accesul la terenurile necesare dezvoltării proiectului, compania a 
elaborat – împreună cu experţi internaţionali – Planul de Acţiune pentru Relocare şi 
Strămutare, în conformitate cu standardele şi politicile Băncii Mondiale şi cu cele mai 
bune practici existente în lume pentru operaţiuni de relocare şi strămutare. 
 
RMGC a achiziţionat proprietăţi începând din 2002, iar până în 2008 au fost 
achiziţionate aproximativ 78 % din totalul proprietăţilor rezidenţiale. Programul de 
achiziţii se desfăşoară după principiul „dorinţa liberă de a cumpăra, dorinţa liberă de a 
vinde”. Fără a exclude opţiunea de relocare (posibilitatea de a cumpăra o proprietate 
într-o altă localitate), compania a elaborat o strategie de orientare a opţiunilor 
locuitorilor din zona proiectului spre strămutare (posibilitatea de a achiziţiona o 

                                                                                                                                                                                                                                    
4 http://www.rosiamontana.ro /SEA_RosiaMontana/sentinta_contract_RMGC_RM.pdf 
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proprietate în amplasamentele de strămutare construite de companie) şi pentru a 
rămâne în Roşia Montană. Această orientare este esenţială pentru păstrarea 
comunităţii şi a retelei sale sociale. 
 
Conform opţiunilor exprimate în urma consultărilor publice, RMGC s-a angajat faţă de 
comunitate să construiască două amplasamente de strămutare: Piatra Albă (în Roşia 
Montană, pentru care au optat până în prezent 28 de familii) şi „La Recea” (în Alba 
Iulia – 126 de familii). La Piatra Albă, pe lângă zona rezidenţială, va fi dezvoltată şi 
zona centrală în care vor fi amplasate: primăria, şcoala, grădiniţa, poliţia, pompierii, 
poştă, centrul cultural, dispensarul şi farmacia, zona de târguri, biserica, spatiile de  
recreere şi agrement, parcarea subterană, muzeul, benzinăria, terenurile de sport etc. 
 
MONITORIZAREA ŞI GRADUL DE SATISFACŢIE AL FAMILIILOR RELOCATE 
 
Familiile care au optat pentru relocare au achiziţionat una sau mai multe proprietăţi în 
localităţi aproape de copii sau rude, au cumpărat terenuri, bunuri de folosinţă 
îndelungată şi au făcut economii sau donaţii pentru copiii lor. Aceste familii se declară, 
în general, mulţumite de alegerea făcută. 
 
Într-un studiu efectuat în 2007, localnicii care s-au mutat au fost chestionaţi asupra 
noului standard de viaţă, comparativ cu cel anterior. 
 
Pe o scară de la 1 la 5, nivelul de satisfacţie a familiilor ce s-au mutat s-a situat între 
3,5 şi 4,2, ceea ce înseamnă că 70-84% sunt mulţumiţi de alegerea făcută. 
 
Condiţiile de viaţă în noua locuinţă au fost apreciate ca fiind „mai bune şi mult mai 
bune” pentru 67 % din gospodarii, iar „la fel” ca în vechea locuinţă pentru 22% dintre 
gospodării. 
 
În cadrul aceluiaşi studiu, 88,6% au declarat că, în general, trăiesc „la  fel, mai bine 
sau mult mai bine” după relocare. 
 
Familiile relocate sunt cuprinse într-un program special creat de companie, Programul 
de Suport pentru Strămutare şi Relocare al cărui scop este de a monitoriza şi sprijini 
familiile relocate în soluţionarea dificultăţilor care pot apărea în adaptarea şi integrarea 
în noua reşedinţă. 
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Ordinul 176/N/2000 prin Reglementarea Tehnica GM-10-2000 „Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic Zonal” prvede: 
„Studiile de fundamentare trebuie sa prezinte date si concluzii actuale, fiind necesar 
ca data realizarii lor sa fie recenta (max. 2 ani). Pot fi folosite studii, cercetari si 
proiecte anterioarenumai in situatia in care informatiile oferite de acestea nu si-au 
pierdut valabilitatea” 

7. In aceea ce priveste Alternativa 0, aceasta este 
analizata partinitor si pleaca de la premise gresite. 
In primul rand, asa cum am aratat la inceputul 
prezentei contestatii, inchiderea minei si 
ecologizarea perimetrului minier sunt obligatiile 
companiei Minvest, care detine aprobarile si 
fondurile necesare acestor lucrari. Nu poate fi 
primita aprecierea conform careia localitatea nu 
are posibilitati de dezvoltare fara exploatarea 
miniera propusa de RMGC datorita posibilitatilor 
reduse ale bugetului local, asa cum se afirma in 
cuprinsul raportului de mediu in discutie. 
Dimpotriva, din bugetul local Rosia Montana s-au 
alocat, cel putin in ultimul an, sume semnificative 
pt proiecte de dezvoltare locala, cum ar fi proiecte 
de restaurare de cladiri monumente istorice 
apartinand culturilor religioase. Mai mult decat 
atat, majoritatea fondurilor alocate dezvoltarii 
infrastucturii, turismului, etc sunt de pe-acum 
fonduri structurale.  
In studierea Alternativei 0, raportul de mediu nu a 
tinut cont de cel putin urmatoarele aspecte:  
- faptul ca Rosia Montana face parte din Regiune 
Centru si urmeaza tendinta de  
dezvoltare socio-economica specificata in 
documente strategice regionale si nationale ca: 
Planul de Dezvoltare al Regiunii Centru pentru 
perioada 2007-2013, sau documente regionale ca 
Programul Operational Regional, Planul 
Regional de Actiune pentru Ocupare 2006-

7. Alternativa „0” nu trebuia sa apara in Raportul de mediu pentru PUZ, dar ca urmare 
a solicitarilor venite din partea reprezentantilor ARPM Sibiu, a fost inclusa aceasta 
varianta. Raportul de mediu pentru PUZ ar trebui sa analizeze alternative la realizarea 
obiectivelor planului, cum sunt alternativele la amplasamentele obiectivelor miniere in 
cadrul ariei avute in vedere, la tehnologii de procesare, etc, ceea ce si realizeaza in 
capitolul 8 al raportului.  
In ceea ce priveste planurile locale, regionale si nationale mentionate, nici unul din 
aceste planuri nu face referiri specifice la zona Rosia Montana, cu exceptia PIA, 
pentru care am exprimat deja un punct de vedere. 
Referitor la dezvoltarea unui proiect Agenda 21 RMGC este partener in proiect dupa 
cum evidantiaza si comunicatul de presa al UNDP ( atasat in copie). 
 
In legatutra cu strategia de dezvoltare a judetului Alba care se realizeaza prin 
intermediul Consiliului Judetean dorim sa evidentiem cateva aspecte legate de 
aceasta strategie. 
 
In primul rand aceasta strategie a fost elaborata in luna Octombrie 2007, si dupa cum 
se mentioneaza in aceasta, proiectul minier de la Rosia Montana a fost luat in calcul la 
elaborarea acestor strategii:  
 
“Investitia privind exploatarea prin cianuri a rezervelor de aur si argint din Rosia 
Montanã constituie un subiect care se va lua în considerare coordonat cu conditiile si 
oportunitãtile din (1). Programul National de Dezvoltare Ruralã, (2). Programul 
Operational Sectorial de Mediu si (3). Programul Operaþional Regional. 
 
 
Vor fi excluse toate riscurile ce pot afecta respectarea conditiilor de sigurantã a 
produselor agricole în conformitate cu CAP1, precum si de calitate a vietii rurale ca 
bazã a unui turism rural. 
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2009, Planul Regional de Actiune pentru 
Educatie 2006-2013, PRAI 2005-2013 Plan 
regional de actiune pentru invatamantul 
profesional si etnic, Planul regional de actiune 
pentru mediu etc.  
- faptul ca Rosia Montana va putea benficia de 
toate fondurile de dezvoltare disponibile pe baza 
acestor planuri regionale.  
- faptul ca inchiderea exploatarii Minvest se face 
conform unui plan de reecologizare si atenuare a 
impactului social, pt care exista avizele si fondurile 
necesare.  
- faptul ca Rosia Montana, ca zona fosta miniera, 
beneficiaza si de alte finantari pentru mica 
infrastructura, activitati generatoare de venit si 
probleme sociale prin Fondul Roman de 
Dezvoltare Sociala. „Schema de Dezvoltare 
Sociala a Comunitatilor Miniere" (SDSCM), 
componenta a proiectelor "Inchiderea minelor si 
atenuarea impactului social"si "Inchiderea minelor, 
refacerea mediului si regenerare socio-
economica” vizeaza sprijinirea activitatilor de 
dezvoltare locala prin crearea de capacitate la 
nivelul comunitatilor miniere, finantarea 
infrastructurii de acces, a micilor afaceri si a 
serviciilor sociale comunitare. Ambele proiecte de 
inchidere a minelor sunt coordonate de ministerul 
de resort (Ministerul Economiei si Comertului, in 
prezent Ministerul Economiei si Finantelor) si de 
Agentia Nationala pentru Dezvoltarea si 
Implementarea Programelor de Reconstructie a 
Zonelor Miniere (ANDZM). Fondul Roman de 
Dezvoltare Sociala (FRDS) raspunde de 
implementarea SDSCM (faza pilot si faza de 

Vor fi luate în consideratie riscurile legate de poluarea apei freatice precum si 
posibilele riscuri generate de alunecãri de teren în combinatie sau nu, cu ploi 
abundente pe versantii din zonã. 
 
Va fi avutã în vedere o mai mare pondere a beneficiilor sociale generate de investitie 
si o mai consistentã reprezentativitate a consiliului judetean si local în luarea deciziilor 
privind actiunile de dezvoltare a investitiei si efectele pe termen mediu si lung asupra 
regiunii 
 
Se recomandã realizarea unei analize de costuri si beneficii în alterantivã a investitiilor 
în dezvoltarea exploatatiilor miniere în microregiune, în conformitate cu ghidurile 
recomandate de Uniunea Europeanã. Aceastã analizã oferã administratiei centrale si 
locale suma beneficiilor si a costurilor financiare, economice, sociale si de mediu 
precum si analiza de risc si senzitivitate a proiectelor/investitiilor alternative care se 
doresc a se realiza în Rosia Montanã.”5 
 
In ceea ce priveste Strategia de dezvoltare Culturala, la capitolul 4.1 “Conditii de 
implementare a strategiei” este mentionat: 
 
Conditia 1: “Parteneriat între sectorul public si cel privat în stimularea turismului 
cultural; 
Parteneriat între administratia publicã, sectorul privat si societatea civilã, în cadrul 
Forumului Cultural, în întãrirea spiritului si identitãtii locale” 
 
Conditia 2: “Organizarea finantãrii proiectelor reprezintã cheia succesului 
implementãrii acestora. Douã aspecte majore trebuie avute în vedere: 

• Finantarea din fondurile structurale ale UE, caz în care trebuie considerate 
conditiile de eligibilitate si sumele pentru co-finanþare, 

• Atragerea sectorului privat în parteneriat pentru finantarea activitãtilor 
generatoare de turism.” 

 
In acest sens S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. a investit pana acum 
aproximativ 9 mil. de dolari, urmand ca in urma inceperii proiectului aceasta suma sa 
ajunga pana la 25 milioane de dolari.  

                                                 
5 Agricultura si Dezvoltare Rurala 
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continuare), existand proiecte care au fost depuse 
si urmeaza a fi depuse spre finantare din zona 
Rosia Montana.  
- faptul ca in Rosia Montana se implementeaza 
Agenda Locala 21, proiect al Consiliului Judetean 
in parteneriat cu Programul Natiunilor Unite pentru 
Dezvoltare. Asociatia Alburnus Maior a fost 
invitata sa faca parte din Steering Committee 
pentru acest proiect, pe cand RMGC nu este un 
actor implicat in procesul de dezvoltare durabila 
Agenda Locala 21.  
Fata de aceste aspecte mai-sus mentionate, 
concluzia pe care o desprindem este aceea ca 
Alternativa O este cea mai viabila si corespunde in 
cel mai mare grad cerintelor de protectie a 
mediului si dezvoltare durabila a localitatii. 

Acest lucru este asumat de catre S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. prin 
Planul de Management al Patrimoniului Cultural. 
 
Dorim sa mentionam in plus faptul ca Hotararea nr. 615 din 21/04/2004 pentru 
aprobarea Strategiei industriei miniere pentru perioada 2004-2010 prevede: 
“ 2. Principalele obiective ale strategiei sectorului minier  
    Ca răspuns la situaţia creată în economie, Guvernul, prin strategia elaborată, îşi 
propune să atingă următoarele obiective majore:  
   2.1. Abordarea activităţii în industria minieră pe baze comerciale, care vizează:  
    ▪ valorificarea produselor miniere în condiţiile pieţei libere, la concurenţă cu orice alţi 
furnizori interni sau externi;  
    ▪ reconsiderarea perimetrelor de exploatare, în vederea concentrării extracţiei pe 
zonele cele mai productive;  
    ▪ realizarea producţiei miniere la costuri competitive;  
    ▪ optimizarea numărului de personal şi a salarizării acestuia, astfel încât exploatările 
să funcţioneze eficient;  
    ▪ modernizarea, reabilitarea şi retehnologizarea minelor viabile şi cu condiţii de 
viabilizare, astfel încât să faciliteze transferul licenţelor de exploatare către operatori 
privaţi.  
   2.2. Reducerea implicării directe a Guvernului prin atragerea treptată de investiţii din 
sectorul privat, având în vedere:  
    ▪ restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor 
tehnologice, oprirea activităţii şi închiderea minelor neviabile;  
    ▪ diminuarea treptată a subvenţiilor până la eliminarea acestora în anul 2007 în 
sectorul minereuri şi lignit;  
    ▪ acordarea de subvenţii sectorului de huilă, în condiţiile stabilite prin Directiva 
1407/23.07.2002/C.E.;  
    ▪ eliminarea subvenţiilor pentru protecţia socială a personalului angajat în industria 
minieră până în anul 2007;  
    ▪ privatizarea minelor viabile sau cu condiţii de viabilizare pentru asigurarea surselor 
de finanţare necesare dezvoltării şi modernizării acestora;  
    ▪ dezvoltarea parteneriatului stat-privat;  
    ▪ promovarea unui management orientat către piaţă şi eficienţă economică.  
   2.3. Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de protecţie a mediului, care 
urmăreşte:  
    ▪ inventarierea distrugerilor de mediu produse de activitatea minieră în perioada 
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anterioară acordării licenţei de exploatare, în vederea asumării de către Guvern a 
responsabilităţilor ce decurg din aceasta, până la momentul acordării concesiunii;  
    ▪ evaluarea impactului potenţial produs asupra mediului de către activitatea din 
sectorul minier, în vederea stabilirii obligaţiilor ce revin operatorilor minieri cu capital 
de stat şi titularilor de licenţă privaţi;  
    ▪ elaborarea manualului de protecţie a mediului în industria minieră, în vederea 
asigurării cadrului care să dea certitudinea promovării unui management de mediu la 
standarde europene;  
    ▪ elaborarea şi promovarea manualului de închidere a minelor pentru sectorul 
privat, în vederea asigurării cadrului care să garanteze responsabilitatea titularilor de 
licenţă privaţi faţă de mediu şi sociale ce le revin în procesul de închidere a minelor.  
    ▪ perfecţionarea şi completarea cadrului instituţional şi de reglementări, care să 
asigure monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor ce revin titularilor de licenţă în 
domeniul mediului şi faţă de societate.  
   2.4. Atenuarea problemelor sociale determinate de închiderea minelor neeconomice 
şi revitalizarea economiei din regiunile miniere afectate, având în vedere:  
    ▪ promovarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire 
la situaţia şi perspectiva unităţii în care lucrează;  
    ▪ consultarea personalului afectat asupra celor mai potrivite forme de protecţie 
socială ce urmează a fi adoptate;  
    ▪ promovarea unor forme de instruire pentru personalul angajat în vederea măririi 
şanselor acestuia pe piaţa muncii;  
    ▪ derularea de programe pentru lucrări comunitare, având ca scop ocuparea 
temporară a persoanelor disponibilizate;  
    ▪ protecţia socială a persoanelor disponibilizate cu şanse minime în găsirea unui loc 
de muncă;  
    ▪ reutilizarea spaţiilor şi activelor devenite disponibile prin includerea minelor. 

III. Propuneri privind continutul raportului de 
mediu 

 

1. Raportul de mediu ar trebui sa descrie felul in 
care titularul planului a luat in considerare si 
integrat cerintele si obiectivele stabilite prin 
urmatoarele planuri, politici si strategii:  
a) la nivel national  

1. In Capitolul 2, subcapitolul 2.2 “Legătura cu alte planuri şi programe” este evidentiat 
felul in care au fost luate in considerare la intocmirea raportului de mediu planurile si 
programele considerate a avea legatura cu planul propus de S.C. R.M.G.C. S.A., 
planuri si programe care au fost stabilite in urma intalnirilor grupului de lucru. 
 

                                                 
6 http://www.rosiamontana.ro /SEA_RosiaMontana/patn_turism_2004%20(1).pdf 
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- Planul National Strategic de Dezvoltare Rurala 
2007 – 2013;  
- Planul National de Dezvoltare 2007 – 2013;  
- Programul National de Inchidere a Minelor si 
Reconversia Zonelor Miniere;  
- Master Planul si Planul de Actiune pentru 
Dezvoltarea Turismului National 2007 –2026;  
- Strategia Nationala si Planul National de Actiune 
pentru Protectia Mediului;  
- Planul National privind Dezvoltarea Zonelor 
Montane;  
- Schema de Dezvoltare Sociala a Comunitatilor 
Miniere (SDSCM), componenta a proiectelor 
"Inchiderea minelor si atenuarea impactului social" 
si "Inchiderea minelor, refacerea mediului si 
regenerare socio-economica”;  
- Planul de Amenajare a Teritoriului National 
Sectiunea a III - a Zone Protejate  
- Planul de Amenajare a Teritoriului National 
Sectiunea a VI - a Turismul – lege in curs de 
adoptare; proiectul de lege a fost afisat pe pagina 
web a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si 
Turismului6  
b) la nivel regional  
- Programul Operational Regional;  
- Planul de management la nivel bazinal Mures;  
- Planul privind hazardul la nivel regional si 
judetean;  
- Planul regional si local pe sanatate  
c) la nivel judetean  
- Strategia de Dezvoltare a Judetului Alba in curs 
de elaborare de catre Programul Natiunilor pentru 
Dezvoltare in parteneriat cu Consiliul Judetean 
Alba si Primaria Alba-Iulia; 
 
- Planul Judetean si Local de Analiza si 

Se precizeaza ca la fiecare intalnire a Grupului de Lucru, membrii acestuia au fost 
consultati in legatura cu fiecare capitol si subcapitol din structura Raportului de mediu, 
fiind invitati, in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 sa isi aduca aportul 
concret la acest raport. Toate planurile si programele mentionate in Raportul de mediu 
la subcapitolul 2.2 au fost au fost cele oficial disponibile si au fost incluse cu 
consultarea, in plen, a tuturor membrilor Grupului de Lucru. 
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Acoperirea Riscurilor;  
d) la nivel local  
- Planurile de amenajament silvic al localitatilor 
implicate;  
- Strategia Locala de Dezvoltare a orasului Abrud; 
- Plan de dezvoltare a activitatilor alternative 
mineritului 
2. Raportul de mediu ar trebui sa prezinte intr-o 
anexa certificatele de atestare pt intocmirea 
studiilor de impact pt toti autorii raportului, in 
special S.C. AMEC Earth & Environmental S.R.L. 
Romania. Raportul sa mentioneze de asemenea 
calitatea in care Domnul Sergiu Mihut participa la 
grupul special constituit (de reprezentant al unui 
ONG specializat in protectia biodiversitatii, expert 
angajat de catre RMGC pt aceasta procedura, 
evaluator de mediu?). 

2. S.C. AMEC Earth & Environmental S.R.L. Romania detine urmatoarele certificate 
de atestare:  
 
Certificat de atestare pentru Elaborarea studiilor de impact asupra mediului: R-EIM-
06-009/21.11.2006 şi E-EIM-06-033/21.11.2006 
Certificat de atestare pentru Elaborarea bilanţurilor de mediu nivel I şi II: R-BM-06-
009/21.11.2006 şi E-EIM-06-032/21.11.2006 
 
Pentru conformitate a se accesa pagina web a Ministerului Mediului si Dezvoltarii 
Durabile: ww.mmediu.ro 
Domnul Sergiu Mihut a fost inclus in componenta Grupului de Lucru pentru evaluarea 
de mediu pentru PUZ ca specialist in biodiversitate. Se precizeaza ca, in conformitate 
cu prevederile HG nr. 1076/2004, in Grupul de Lucru pot fi inclusi specialisti in diferite 
domenii de activitate legate de planul sau programul avut in vedere, iar Grupul de 
Lucru se constituie conform acordului comun intre autoritatea de mediu competenta si 
titularul planului sau programului. 

3. Raportul de mediu ar trebui sa contina un plan 
detaliat de informare si consultare a publicului 
direct afectat/interesat, inclusiv de pe teritoriul 
Ungariei, in considerarea anuntului recent facut de 
Ministerul Mediului din Ungaria privind dorinta de 
participare in cadrul procedurii SEA Rosia 
Montana. Raportul ar trebui sa descrie de 
asemenea aranjamentele si procedurile stabilite 
cu autoritatile competente din Ungaria pentru 
consultari transfrontaliere pe marginea raportului 
de mediu si a planului. 

3. Continutul-cadru al raportului de mediu este reglementat prin Hotarare nr. 
1076/2004 si nu include planul consultarilor publice.  
Pentru evaluarea de mediu pentru planuri si programe cu potential efect semnificativ 
asupra mediului in context transfrontiera, art.34 din Hotarare 1076/2004 specifica 
faptul ca “…autoritatea publica centrala care promoveaza planul sau programul, in 
cadrul relatiilor bilaterale, va face aranjamentele pentru consultari cu privire la 
posibilele efecte de mediu transfrontiera ale implementarii planului sau programuluisi 
cu privire la masurile avute in vedere pentru a reduce ori a compensa aceste efecte” 

4. Raportul ar trebui sa descrie metoda de 
evaluare prin care s-a determinat ca stramutarea 

4. Capitolul 6 al raportului de mediu descrie metoda de evaluare, tabelul 8 “Criterii 
pentru determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului” evidentiind 
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populatiei va avea un impact negativ 
nesemnificativ, ca pierderea de infrastuctura 
publica din Rosia Montana va avea un impact 
pozitiv semnificativ, precum si toate celelalte 
categorii de impact descrise in tabelul 9. Matricea 
de evaluare pentru aspectul de mediu “Populatia” 
de la pagina 104 a raportului. 

criteriile de evaluare care au stat la baza metodei. 

5. Raportul ar trebui sa descrie conformarea 
planului cu HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 
privind depozitarea deseurilor si cu Legea nr. 
451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea 
Conventiei europene a peisajului. 

5. Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv managementul deseurilor si peisajul. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 10. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “Managementul deşeurilor” si Tabel 18. Matricea de 
evaluare pentru aspectul de mediu “ Peisajul” sunt prezentate rezultatele evaluării de 
mediu pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ Zona 
Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Precizăm faptul că Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
(„HG 349/2005”), cât şi Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor nu sunt 
aplicabile în ceea ce priveşte iazul de decantare al Proiectului. 
 
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că desfăşurarea activităţii de depozitare a 
deşeurilor miniere este reglementată distinct de Directiva nr. 2006/21/EC privind 
managementul deşeurilor care provin din industria extractivă (“Directiva nr. 21/2006”).  
 
Potrivit prevederilor art. 2 (1) din Directiva nr. 21/2006 „prezenta directivă are ca obiect 
reglementarea managementului deşeurilor care provin din desfăşurarea activităţii de 
prospecţiune, extracţie, tratare şi depozitare a resurselor minerale pecum şi a 
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activităţilor desfăşurate în cariere”. Totodată, Directiva 21/2006 prevede în mod 
expres, în art. 2(4) faptul că depozitarea deşeurilor extractive (reglementate de 
Directiva 21/2006) nu intră sub incidenţa Directivei 1999/31/EC privind depozitarea 
deşeurilor şi implicit exced sferei de aplicabilitate a HG 349/2005. 
 
Cu toate că până în acest moment, Directiva nr. 21/2006 nu a fost transpusă în 
legislatia interna, RMGC a redactat raportul la studiul de evaluare a impactului asupra 
mediului cu respectarea cerinţelor şi condiţiilor obligatorii prevăzute în cuprinsul 
acestei reglementări, conformându-se astfel Îndrumarului transmis de Ministerul 
Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru realizarea studiului de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru Proiectul Roşia Montană, în conformitate cu prevederile 
Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 privind Procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (”Ordinul nr. 
860/2002”).  
 
În plus precizăm faptul că, independent de momentul la care Directiva nr. 21/2006 va 
fi transpusă în legislaţia internă, RMGC se va conforma cerinţelor legale obligatorii 
aplicabile Proiectului Roşia Montană. 
 
România este ţară semnatară a Convenţiei Europene pentru Peisaj (semnată la 
Florenţa, la 20 octombrie 2000), pe care a ratificat-o prin Legea Nr. 451/2002.  
Convenţia de la Florenţa se aplică peisajelor care ar putea fi considerate drept 
remarcabile, dar şi peisajelor cotidiene sau degradate şi urmăreşte să promoveze 
protecţia, gestionarea şi planificarea peisajelor şi să organizeze cooperarea 
europeană pe probleme de peisaj. 
 
Potrivit convenţiei, peisajul este definit ca fiind o zonă al cărei caracter este rezultatul 
acţiunii şi interacţiunii unor factori naturali şi/sau umani. Peisajul reprezintă un element 
important pentru interesul public în domeniile cultural, ecologic, de mediu şi social şi 
constituie o resursă favorabilă pentru activitatea economică şi a cărei protecţie, 
gospodărire şi planificare pot contribui la crearea de locuri de muncă (Consiliul 
Europei, 2000). 
 
Convenţia cere semnatarilor respectarea următoarelor principii şi prevederi: 

• recunoaşterea peisajelor, prin lege, drept o componentă esenţială a  mediului 
uman, expresie a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi 
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fundament al identităţii acestora; 
• stabilirea şi implementarea unor politici privind peisajul, având drept scop 

protecţia, gestionarea şi planificarea peisajului; 
• stabilirea de proceduri de participare a publicului larg, a autorităţilor locale şi 

regionale şi a altor organizatii interesate, la definirea şi implementarea de 
politici referitoare la peisaj; 

• integrarea peisajului în politicile regionale şi locale de urbanism şi în politicile 
culturale, de mediu, agricole, sociale şi economice, ca şi în orice alte politici cu 
posibil impact direct sau indirect asupra peisajului. 

 
Pornind de la prevederile Convenţiei Europene pentru Peisaj, putem constata că 
prin intermediul planurilor de urbanism şi a studiilor de impact asupra mediului se 
urmăreşte transpunerea în practică a principiilor acesteia. Atât planurile de urbanism 
zonale, cât şi studiile de impact asupra mediului sunt, de altfel, instrumentele cele mai 
utilizate şi eficiente de implementare a Convenţiei Europene pentru Peisaj. 

6. Raportul ar trebui sa contina un studiu privind 
starea sanatatii populatiei din momentul propunerii 
planului si un studiu privind impactul asupra 
sanatatii populatiei, acestea reprezentand cerinte 
de continut ale raportului de mediu cf HG 
1076/2004 si a manualului SEA probat prin 
Ordinul MMGA 117/2006 (pct. 5.7). 

6. A fost elaborat un astfel de studiu de catre Centrul de Mediu si Santate Cluj Napoca 
in vederea stabilirii zonelor sanitare de protectie si a zonei tampon intre zona protejata 
si perimetrul industrial iar concluziile si recomadarile acestuia au fost incluse in 
raportul de mediu ( va prezentam concluziile studiului mentionat): 
“Concluzii si recomandari 
 
 
Recomandari pentru zona de protectie sanitara si zona protejata a centrului 
istoric 
 
 Zona de protectie sanitara se va interpune intre perimetrul exterior al 
exploatarii miniere de suprafata (cariere de suprafata), inclusiv caile de circulatie de 
trafic greu industrial dintre acestea – si zona protejata a centrului istoric Rosia 
Montana. 
Delimitarea dintre zona de protectie sanitara si zona protejata a centrului istoric Rosia 
Monatana se va face pe conturul (perimetrul) aferent acestei zone protejate. 
 
1. Destinatii de activitati pentru zona de protectie sanitara si zona protejata 
istoric 
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1.1-Zona de protectie sanitara: 
 
1.1.2-Destinatii si activitati care se interzic: 
Utilizarea zonei pentru locuinta si locuinte de vacanta. 
Gradinite, scoli si alte institutii cu scop educativ inclusiv forme de invatamant cu 
program redus (scoli de vara etc.). 
Institutii cu activitati sociale si medico –sociale: crese, camine, camine de varstnici, 
centre de plasament etc. 
Institutii cu activitati medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre 
de sanatate publica etc). 
Unitati de alimentatie publica cu regim de servire a mesei. 
Comercializarea de produse alimentare altele decat cele ambalate sub forma de pet-
uri, conserve, folii vidate etc. 
Anexe gospodaresti care sa permita cultivarea de produse agricole (legume, 
zarzavaturi etc.) utilizate in scop alimentar, medicinal si de crestere a animalelor. 
 
1.1.3-Destinatii si activitati care se permit: 
Locuinte de serviciu cu respectarea mentiunilor de la punctul 2. 
Muzee etnografice, si de minerit traditional. 
Unitati de alimentatie publica fara servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. 
Unitati de prestari de serviciu, ateliere mestesugtaresti si activitai de mica productie, 
cu mentiunile de la punctul 2. 
 
 
1.2-Zona de protejata a centrului istoric: 
Sunt permise activitatile care sunt interzise in perimetrul zonei de protectie sanitara cu 
respectarea mentiunilor de la punctul 2. 
 
 
 
2. Recomandari pentru activitatile permise 
 
 
2.1-Zona de protectie sanitara: 
 
Locuintele existente se pot amenaja ca si locuinte de serviciu. 
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Nu se pot construi locuinte de serviciu altele decat cele existente. 
Cei care vor locui in spatiile destinate ca si locuinte de serviciu vor fi integrati in 
programul de informare pentru sanatate elaborat pentru domeniul de sanatate 
ocupationala si cel de sanatate comunitatra. 
Se va interzice desfacerea oricarui produs alimentar fara ambalaj (pet, conserva, 
plastic, vidat) precum si servirea mesei in oricare dintre spatiile amplasate in zona de 
protectie sanitara. 
In unitatile de alimentatie publica gen: baruri, discoteci se vor putea servi bauturi 
alcoolice si nealcoolice. 
Nu se pot organiza nunti sau orice forma de mese festive in zona de protectie 
sanitara. 
In spatiile utilizate in scop turistic (muzee, etc) nu se pot servi sau desface produse 
alimentare si/sau produse alimentare preparate. 
Unitatile de prestari de servicii, atelierele mestesugaresti, alte ateliere si unitati de 
mica productie pot desfasura activitati care sa nu conduca la aparitia de nivele 
semnificative de noxe, similare cu cele generate de exploatarea miniera. Nivelul de 
semnificatie se va stabili prin studiu de impact asupra sanatatii pentru fiecare obiectiv 
in parte. 
 
 
2.2-Zona protejata a centrului istoric 
Sunt permise activitatile care sunt interzise in perimetrul zonei de protectie sanitara cu 
evaluarea prealabila, pentru fiecare obiectiv in parte. 
 
 
 
 
3. Recomandari privind imbunatatirea cadrului natural ca masuri compensatorii 
 
 
3.1-pentru zona de protectie sanitara: 
 
Plantarea unei perdele de protectie (pomi, garduri vii, etc.) pe suprafete cat mai 
extinse. 
Stabilirea suprafetelor, zonelor, inaltimii si tipului de vegetatie de catre specialisti de la 
caz la caz, in functie de sarcinile/obligatiile institutiilor in aceasta zona de protectie 
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sanitara si in conformitate cu punctul 1. 
Asfaltarea cailor de circulatie, curatarea periodica (spalare, aspirare, transport si 
depozitare in conditii corespunzatoare), cu evitarea generarii de pulberi. 
Acoperirea cu vegetatie a solului cu exceptia zonelor pavate (asfalt, beton, pietris etc). 
Asigurarea sistemului de colectare a apelor reziduale si a celor pluviale si transportul 
acestora catre statia de epurare. 
Elaborarea uni plan de masuri si interventie in anumite conditii speciale, specifice de 
la caz la caz pentru fiecare obiectiv din perimetru. 
 
 
3.2_zona protejata a centruli istoric: vezi mai sus-3.1 
 
 
 
4. Culturi si cresterea animalelor-recomandari pentru cele 2 zone 
 
 
4.1-Zona de protectie sanitara: 
Se interzice cultivarea de vegetale utilizate in scop alimentar si cresterea animalelor 
Se interzice cultivarea plantelor utilizate in scop medicinal. 
 
4.2-Zona protejata a centrului istoric 
Se permite cresterea de animale si cultivarea de vegetale utilizate in scop alimentar in 
conditiile urmatoare (stabilite prin studiul de impact de la caz la caz): 
Asigurarea conditiilor pentru pastrarea curateniei, gestionarea deseurilor si evitarea 
impactului asupra populatiei din vecinatate. 
Implementarea conditiilor care sa permita evitarea contaminarii produselor alimentare 
si vegetale cu substante periculoase. 
 
 
Concluzii generale: 
 
Toate recomandarile, interdictiile si prescriptiile sunt valabile pe perioada 
activitatii exploatarii miniere si un numar de ani dupa finalizarea acesteia, 
perioada de timp stabilita printr-o evaluare care se va efectua anterior inchiderii 
proiectului minier. 
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Se impune formularea, elaborarea, dezvoltarea si implementarea programului 
privind urmarirea starii de sanatate a populatiei in dinamica, dupa finalizarea 
proiectului, cu scopul de a stabili data la care recomandarile, interdictiile si 
prescriptiile mentionate mai sus se vor anula, inainte de finalizarea proiectului. 
 
Se impune stabilirea indicatorilor masurabili care sa permita evaluarea 
procesului si progresul asociat implementarii programului mai sus mentionat, 
inainte de finalizarea proiectului. 
 
Se impune elaborarea de catre RMGC a unui program privind masurile pe 
termen scurt si lung care trebuie luate in cazul in care apar modificari privind 
distributia situatiilor si substantelor periculoase in factorii de mediu la alte 
nivele/concentratii decat cele utilizate in lucrarea de fata, cu stabilirea 
responsabilitatilor in cauza, dupa obtinerea acordului de mediu dar inainte de 
demararea activitatilor miniere din cadrul proiectului. 
 
Se impune formularea, elaborarea, dezvoltarea si planul privind implementarea 
programului pentru urmarirea starii de sanatate a populatiei in dinamica in 
relatie cu exploatarea miniera, pentru biomarkerii de expunere utilizati in 
lucrarea de fata (plumb, cadmiu, mercur, arsen, crom si tiocianati), dupa 
obtinerea acordului de mediu dar inainte de demararea activitatilor miniere din 
cadrul proiectului.  
 
Lista care contine locuintele cu specificarea statutului fiecareia se afla in anexa. 
 
Lucrarea de fata a avut la baza planul de situatie din anexa cu numerele postale 
ale imobilelor. In urma studiului efectuat s-a stabilit obligativitatea includerii 
unor suprafete aferente imobilelor, suplimentar fata de planul de situatie initial 
si in comformitate cu plansa A.3.1. PLAN DE REGLEMENTARI URBANISTICE. 
 
Lucrarea de fata se refera doar la situatia caracterizata de distributia situatiilor 
si substantelor periculoase in factorii de mediu asa cum acestea au fost puse la 
dispozitie de catre RMGC.” 

7. Propunem de asemenea ca raportul sa contina 
raspunsuri, solutii si analize la urmatoarele 

7. Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
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aspecte:  
 
• Cum va fi garantata conservarea habitatelor 
listate in Anexele 1 & 2 ale Conventiei de la Berna 
privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor 
naturale din Europa si in Directiva europeana 
privind habitatele?; 

GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 14. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “Biodiversitate, floră şi faună” sunt prezentate rezultatele 
evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ 
Zona Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Textul Convenţiei de la Berna la care România a aderat, transpus prin Legea 13 din 
1993, nu face referire explicită la nici un fel de habitat, din anexele sale lipsind listarea 
acestora. Aceste habitate sunt menţionate în Rezoluţia 4 a Convenţiei adoptată la 
data de 6 decembrie 1996. Astfel Legea 13/1993 Anexa 1 listează specii de floră, iar 
Anexa 2 specii de faună. 
 
în zona Roşia Montană nu au fost identificate nici una dintre speciile listate în cadrul 
Anexei 1 (specii de floră). Dintre speciile de faună în zona de implementare a 
proiectului au fost identificate o parte dintre speciile ce fac obiectul Convenţiei de la 
Berna, fără însă a exista populaţii care să presupună luarea unor măsuri de 
conservare speciale în lumina prevederilor Convenţiei. 
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Prevederile Convenţiei cuprinse la art. 4(1) prin care este recomandat a se "lua 
masurile legislative şi administrative potrivite şi necesare pentru protejarea habitatelor 
speciilor sălbatice de floră şi faună" sunt explicitate prin Rezoluţia 1 (1989) a 
Comitetului Convenţiei, adresată tuturor părţilor semnatare. Astfel, aceste măsuri vor fi 
îndreptate spre a ocroti "siturile critice" definite ca esenţiale pentru conservarea 
speciilor cuprinse în anexele Convenţiei. 
 
Conform Studiului de Condiţii Iniţiale, zona Roşia Montană, datorită caracterului 
impactului rezultat al activităţilor miniere, rămâne cu o relevanţă limitată pentru 
protecţia speciilor de interes conservativ, fiind departe de a fi definită ca "situri critice" 
pentru acestea. 

• O evaluare a alternativelor din punct de vedere 
al impactului exploatarii asupra ariilor protejate (L. 
5/2001) Piatra Despicata si Piatra Corbului ; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv patrimoniul cultural. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 15. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “ Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic” sunt 
prezentate rezultatele evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului 
urbanistic “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
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semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Piatra Corbului se află în zona de protecţie şi nu va fi afectată în nici un fel. 
 
Pentru Piatra Despicată există soluţia relocării în zona de protecţie. 
 
Raportul SEA nu si-a propus si nici nu exista prevederi concrete pentru a aborda astfel 
de detalii, fiind vorba de un Plan nu de un Proiect in sine. 

• Solutii pentru diminuarea impactului asupra 
ecosistemelor acvatice si terestre in timpul 
constructiei, operarii, inchiderii si in perioada de 
post-inchidere a minei; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 14. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “Biodiversitate, floră şi faună” sunt prezentate rezultatele 
evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ 
Zona Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
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Soluţiile ce se vor lua pentru diminuarea impactului cu efecte negative asupra 
ecosistemelor acvatice şi terestre vor fi: stoparea în totalitate a scurgerilor de ape 
acide (datorate poluării istorice), epurarea apelor ce urmează a fi deversate, creşterea 
suprafeţelor împădurite în zona Roşia Montană cu aproximativ 85 ha ( 225-afectate de 
proiect, 335 ha –impadurite) creşterea capacităţii de suport a habitatelor naturale ş.a. 
 
Evaluarea de mediu, ale carei rezultate sunt incluse in Raportul de mediu a fost 
efectuata luand in considerare toate masurile de diminuare a impactului prevazute in 
planurile de management al calitatii mediului care fac parte integranta din proiect.  
Dupa cum este specificat in textul capitolului 7, matricile de evaluare contin masurile 
de diminuare a impactului pentru fiecare factor de mediu, iar rezultatele finale 
constituie impactul rezidual asupra mediului pe care il pot genera prevederile planului, 
dupa implementarea masurilor de diminuare. 

• O descriere a impactului si masurilor de 
diminuare a impactului iazului de decantare 
asupra surselor de apa subterana; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv apa. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 11. Matricea de evaluare 
pentru factorul de mediu “Apă” sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu pentru 
proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
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de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Iazul de decantare a sterilelor de la Roşia Montană (IDS sau “iazul”) a fost proiectat în 
conformitate cu prevederile Directivei UE privind apele subterane (80/68/CEE) 
transpusă în legislaţia românească prin HG 351/2005. IDS este, de asemenea, 
proiectat în conformitate cu Directiva UE privind deşeurile miniere (2006/21/CE), astfel 
cum se impune prin Termenii de referinţă stabiliţi de MMGA în mai 2005. În alineatele 
următoare se prezintă unele aspecte privind modul de conformare a iazului cu 
prevederile acestor directive. 
 
IDS este alcătuit dintr-o serie de componente individuale, care cuprind: 

• cuveta iazului de steril; 
• barajul de sterile; 
• iazul secundar de colectare a infiltraţiilor; 
• barajul secundar de retenţie; şi  
• puţuri de hidroobservaţie / puţuri de extragere pentru monitorizarea apelor 

subterane, amplasate în aval de barajul secundar de retenţie. 
 
Toate aceste componente formează parte integrantă a iazului, fiind necesare pentru 
funcţionarea acestuia la parametrii proiectaţi. 
 
Directivele menţionate mai sus impun ca proiectul IDS să asigure protecţia apelor 
subterane. În cazul Proiectului Roşia Montană, această cerinţă este îndeplinită luând 
în considerare condiţiile geologice favorabile (strat de fundare a cuvetei IDS, a 
barajului IDS şi a barajului secundar de retenţie constituit din şisturi cu permeabilitate 
redusă) şi realizarea unui strat de etanşare din sol cu permeabilitate redusă (1x10-6 
cm/sec) re-compactat, sub cuveta IDS. Pentru mai multe informaţii, vezi Capitolul 2 
din Planul F al studiului EIM intitulat “Planul de management al iazului de decantare a 
sterilelor”. 
 
Stratul de etanşare din sol cu permeabilitate redusă va fi în conformitate cu cele mai 
bune tehnici disponibile (BAT), astfel cum sunt definite de Directiva UE 96/61 (IPPC) 
şi de Directiva UE privind deşeurile miniere. Proiectul iazului cuprinde şi alte măsuri 
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suplimentare privind protecţia apelor subterane, după cum urmează: 
• O diafragmă de etanşare din material cu permeabilitate redusă (1x10-6 cm/sec) 

în fundaţia barajului de amorsare pentru controlul infiltraţiilor; 
• Un nucleu cu permeabilitate redusă (1x10-6 cm/sec) în barajul de amorsare 

pentru controlul infiltraţiilor; 
• Un baraj şi un iaz de colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile 

pentru colectarea şi retenţia debitelor de infiltraţii care ajung dincolo de axul 
barajului; 

• O serie de puţuri de monitorizare, mai jos de piciorul barajului secundar de 
retenţie, pentru monitorizarea infiltraţiilor şi pentru a asigura conformarea cu 
normativele în vigoare, înainte de limita iazului de steril. 

 
Pe lângă componentele de proiectare precizate mai sus, se vor implementa măsuri 
operaţionale specifice pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului. În cazul foarte 
puţin probabil în care se va detecta apă poluată în puţurile de hidroobservaţie, mai jos 
de barajul secundar de retenţie, aceste puţuri vor fi transformate în sonde de pompaj 
pentru recuperarea apei poluate şi pomparea acesteia în iazul de decantare unde va fi 
încorporată în sistemul de recirculare a apei la uzina de procesare a minereului 
aparţinând de Proiectul Roşia Montană, până când se revine la limitele admise de 
normativele în vigoare. 
 
Protecţia corespunzătoare a apelor subterane trebuie asigurată prin termenii şi 
condiţiile din autorizaţia de gospodărire a apelor. Autorizaţia de gospodărire a apelor 
se va emite în urma unei evaluări individuale a proiectului, luând în considerare 
aspectele specifice ale acestuia, precum şi cerinţele legale aplicabile activităţilor 
miniere. 

• O descriere a felului in care exploatarea se 
conformeaza Ordonantei de Urgenta 244/2000; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
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Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din OUG nr. 244/2000 privind siguranţa 
barajelor (“OUG 244/2000”), ”pentru barajele noi sau în cazul intervenţiilor constructive 
care modifică parametri de bază ai barajelor existente, deţinătorii (RMGC, în acest 
caz, n.n.) acestora sunt obligaţi să obţină de la Ministerul Apelor şi Protecţiei mediului 
acordul de funcţionare în siguranţă”. Acordul de funcţionare în siguranţă se referă la 
încadrarea în categorii de importanţă, la adoptarea soluţiilor de proiectare, la condiţiile 
de amplasament şi la respectarea normelor în vigoare, situaţie care va face obiectul 
unei alte analize supuse aprobării Ministerului Mediului şi Gospodaririi Apelor, distinctă 
de cea a emiterii acordului de mediu şi care va asigura respectarea prevederilor OUG 
nr. 244/2000.  
 
Totodată, pe parcursul etapei de exploatare, siguranţa barajului va fi analizată şi 
monitorizată în conformitate cu prevederile art. 1(3) din OUG 244/2000, care dispun: 
“evaluarea stării de siguranţă în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de 
performanţă referitoare la siguranţa barajelor se realizează de experţi şi specialişti 
atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi certificaţi/avizaţi 
de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului”. Suplimentar, coordonarea, îndrumarea şi 
urmărirea activităţii de evaluare a siguranţei barajelor existente, în construcţie şi noi, 
sunt realizate de Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări 
Hidrotehnice. 
 
Toate detaliile tehnice privind supravegherea şi monitorizarea, aşa cum sunt 
prevazute în OUG 244/2000 şi cum de altfel au fost solicitate prin Îndrumarul transmis 
de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind realizarea EIM (“se vor detalia 
aspectele privind iazurile de decantare, inclusiv conformarea acestora cu prevederile 
OUG nr. 244/2000”)  în perioada de construcţie, operare, închidere şi post-închidere 
sunt prevăzute în raportul EIM[1]. De asemenea, reamintim dispozitiile art. 5 din OUG 
244/2000, potrivit cărora: “deţinătorii cu orice titlu de baraje sunt direct responsabili de 
realizarea şi menţinerea siguranţei în exploatare a acestora”. 
 
Referinţe: 
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[1] - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) Volumul 25, Plan 
F – Plan de Management al Iazului de Decantare (TMF), Secţiunea 4, p. 41 şi urm. 

    Un calcul al garantiei financiare pentru operarea 
instalatiei de management al sterilului din Valea 
Cornei, asa cum cer imperativ atat Hotararea de 
Guvern 349/2005 privind depozitarea deseurilor 
cat si Directiva privind Managamentul Deseurilor; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv managementul deseurilor. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 10. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “Managementul deşeurilor” sunt prezentate rezultatele 
evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ 
Zona Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Precizăm ca Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (“HG 
349/2005”), prin care a fost transpusă Directiva nr. 31/1999 privind depozitarea 
deşeurilor, nu este aplicabilă Proiectului Roşia Montană.  
 
În ceea ce priveşte garanţia financiară pentru iazul de decantare, reglementarea cadru 
în materie este Directiva nr. 2006/21/EC referitoare la gestionarea deşeurilor din 
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industriile extractive, care în cuprinsul art. 2 (4) menţioneaza în mod expres faptul că 
deşeurile care provin din industria extractivă şi sunt reglementate în cuprinsul 
Directivei nr. 21/2006 nu cad sub incidenţa reglementarilor Directivei nr. 31/1999 şi 
deci nu fac obiectul HG 349/2005. 
 
După realizarea transpunerii Directivei 21 în legislaţia naţională, în funcţie de 
prevederile actului normativ de transpunere, se va realiza calculul garanţiei financiare 
aferente iazului de decantare. 
 
Totodata, distinct de cele de mai sus, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, garanţia 
financiară de refacere a mediului este reglementată prin (i) Legea Minelor nr. 85/2003 
(“Legea nr. 85/2003”), (ii) Normele de aplicare ale Legii nr. 85/2003 şi prin (iii) Ordinul 
nr. 58/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea 
măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi 
proiectul tehnic, precum şi reglementarea modului de operare cu garanţia financiară 
pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere (“Ordinul nr. 58/2004”).  
 
În conformitate cu actele normative mai sus menţionate, garanţia financiară pentru 
refacerea mediului este anuală şi finală. 
 
(i) Garanţia financiară anuală pentru refacerea mediului 
Conform art. 131 din Normele de aplicare a Legii nr. 85/2003 “garanţia financiară 
pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de exploatare, se constituie anual, în prima 
lună a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţa, astfel încât să acopere 
lucrările de refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului şi în 
proiectul tehnic”. 
  
Potrivit art. 133 (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 85/2003, garanţia financiară 
pentru refacerea mediului nu poate fi mai mică decât valoarea lucrărilor de refacere a 
mediului aferente anului respectiv, astfel încât garanţia va acoperi lucrările de 
reabilitare în cazul în care titularul licenţei încetează activitatea miniera şi nu 
desfăsoară activităţile de reabilitare. 
 
(ii) Garanţia financiară finală pentru refacerea mediului  
Potrivit prevederilor art. 15 din Ordinul nr. 58/2004, garanţia financiară finală de 
refacere a mediului se constituie anual şi se calculează ca o cota din valoarea 
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lucrărilor de refacere a mediului, conform programului de monitorizare a factorilor de 
mediu postinchidere, care este inclus în programul tehnic de dezafectare. 

• O estimare a garantiilor si surselor de risc 
definite ca si ‘dezastre naturale’ – ploi torentiale, 
alunecari de teren, etc.  

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv apa si solul. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 11. Matricea de evaluare 
pentru factorul de mediu “Apă” si Tabel 19. Matricea de evaluare pentru aspectul de 
mediu “ Solul/Utilizarea terenului” sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu pentru 
proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Probabilitatea ca în zona respectivă să apară alunecări masive este la fel de redusă, 
ca urmare a constituţiei petrografice stabile care include, îndeosebi, roci compacte, 
neexistând volume mari de rocă situate în echilibru instabil. Se pot produce, cel mult, 
alunecări superficiale şi rostogoliri de roci, cu influenţă minoră asupra obiectivelor 
(vezi Anexa 4, Riscuri). 

• O evaluare a impactului fenomenului numit Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
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‘ploaie cu cianuri’ generat de evaporarea cianurii 
din iazul de decantare (a se vedea Planul de 
Management Aer); 

metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv aer. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 12. Matricea de evaluare 
pentru factorul de mediu “Aer” sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu pentru 
proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Precizăm că nu va exista un fenomen de ploaie cu cianuri şi nici nu a fost evidenţiat în 
alte locuri sau în alte situaţii. De altfel, literatura de specialitate nu indică un fenomen 
numit „ploaie cu cianuri”, cunoscut şi studiat fiind fenomenul de „ploi acide”, care nu 
poate fi generat prin degradarea compuşilor cianurici în atmosferă. 
 
Raţiunile pentru care afirmăm că nu va exista un fenomen de ploaie cu cianuri sunt 
următoarele: 

• Manevrarea cianurii de sodiu, de la descărcarea din vehiculele de 
aprovizionare, până la depunerea sterilelor de procesare în iazul de decantare, 
se va realiza numai în fază lichidă, reprezentată de soluţii alcaline cu un pH 
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mare (mai mare de 10,5-11) având diferite concentraţii de cianură de sodiu, 
alcalinitatea acestor soluţii având rolul de a menţine cianura sub formă de ioni 
cian (CN-) şi de a împiedica formarea acidului cianhidric (HCN), fenomen care 
are loc numai în medii cu pH redus; 

• Volatilizarea cianurilor dintr-o soluţie nu poate avea loc sub formă de cianuri 
libere, ci numai sub formă de HCN; 

• Manevrarea şi stocarea soluţiilor de cianură de sodiu se va face numai prin 
intermediul unor sisteme închise, singurele instalaţii/zone în care ar putea avea 
loc formarea şi volatilizarea, cu rate mici de emisie, a HCN în aer, fiind 
tancurile de leşiere şi de la îngroşătorul de sterile, precum şi iazul de 
decantare a sterilelor de procesare; 

• Emisiile de HCN de la suprafeţele tancurilor menţionate şi de la suprafaţa 
iazului de decantare pot apărea ca urmare a reducerii pH-ului în straturile 
superficiale ale soluţiilor (ceea ce favorizează formarea HCN) şi a desorbţiei 
(volatilizare în aer) acestui compus;  

• Concentraţiile de cianuri în soluţiile manevrate vor scădea de la 300 mg/l în 
tancurile de leşiere, până la 7 mg/l (cianuri totale) la descărcarea în iazul de 
decantare, reducerea drastică a concentraţiilor de cianuri la descărcare 
urmând a fi realizată cu ajutorul sistemului de denocivizare; 

• Pe baza cunoaşterii chimismului cianurii şi a experienţei din activităţi similare 
s-au estimat următoarele posibile emisii de HCN în aer: 6 t/an de la tancurile 
de leşiere, 13 t/an de la tancurile îngroşătorului de sterile şi 30 t/an (22,4 t, 
respectiv 17 mg/h/m2, în sezonul cald şi 7,6 t, respectiv 11,6 mg/h/m2, în 
sezonul rece) de pe suprafaţa iazului de decantare, ceea ce înseamnă o 
emisie zilnică medie totală de HCN de 134,2 kg; 

• Acidul cianhidric odată emis este supus unor reacţii chimice în atmosfera 
joasă, reacţii prin care se formează amoniac; 

• Modelarea matematică a concentraţiilor de HCN în aerul ambiental 
(considerând situaţia în care HCN emis nu este supus reacţiilor chimice în 
atmosferă) a pus în evidenţă cele mai mari concentraţii la nivelul solului, în 
incinta industrială, şi anume în aria iazului de decantare şi într-o arie din 
vecinătatea uzinei de procesare, concentraţia maximă orară fiind de 382 
μg/m3; 

• Concentraţiile cele mai mari de HCN din aerul ambiental vor fi de 2,6 ori mai 
mici decât valoarea limită pentru protecţia muncii prevăzută de legislaţia 
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naţională; 
• Concentraţiile de HCN în aerul ambiental din zonele populate din vecinătatea 

incintei industriale vor avea valori de 4 – 80 μg/m3, de peste 250 – 12,5 ori mai 
mici decât valoarea limită pentru protecţia muncii prevăzută de legislaţia 
naţională - legislaţia naţională şi legislaţia Uniunii Europene (UE) pentru 
calitatea aerului nu prevăd valori limită pentru protecţia sănătăţii populaţiei; 

• Evoluţia HCN în atmosferă implică o componentă nesemnificativă a reacţiilor în 
fază lichidă (vaporii de apă din atmosferă şi picăturile de ploaie) deoarece, la 
presiuni reduse, caracteristice gazelor din atmosfera liberă, HCN este foarte 
slab solubil în apă, iar ploaia nu va reduce efectiv concentraţiile din aer 
(Mudder, et al., 2001; Cicerone şi Zellner, 1983); 

• Probabilitatea ca valorile concentraţiilor de HCN în precipitaţiile din interiorul 
sau din exteriorul ariei Proiectului să fie semnificativ mai mari decât valorile de 
fond (0,2 ppb), este extrem de redusă. 

 
Detalii privind aspectele referitoare la utilizarea cianurii în procesele tehnologice, la 
bilanţul cianurilor, precum şi la emisiile şi la impactul cianurilor asupra calităţii aerului: 
Raport de evaluare a impactului asupra mediului (EIM), Cap. 2, Subcapitolul 4.1 şi 
Subcapitolul 4.2 (Secţiunea 4.2.3), studiu disponibil pe pagina de internet a companieii 
www.rmgc.ro . 

• O evaluare a riscurilor asupra sanatatii generate 
de pierderile de teren agricol si silvic care 
reprezentau bariere naturale impotriva delasarii 
aerului poluat; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
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pentru evaluarea de mediu inclusiv sanatatea umana. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 16. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “ Sănătatea umană” sunt prezentate rezultatele evaluării de 
mediu pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ Zona 
Industrială Roşia Montană” iar in Tabel 22. „Impact cumulat şi interacţiuni” sunt 
prezentate interactiunile potentiale. 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Evaluare de risc asupra sănătăţii se face numai prin utilizarea unor date concrete şi nu 
prin luarea în calcul a aspectelor subiective de genul distrugerea perdelelor vegetale. 
 
Evaluarea de risc asupra stării de sănătate s-a realizat pe baza a trei categorii de 
informaţii şi anume: 

- starea de sănătate ca şi condiţie de referinţă, care s-a realizat prin culegerea 
tuturor datelor medicale de la toţi medicii de familie şi cele două spitale din 
zonă, la toată populaţia din peste 40 de localităţi; 

- calitatea factorilor de mediu prin prisma distribuţiei substanţelor periculoase 
investigate la momentul actual, înainte de demararea activităţilor exploatării 
miniere; 

- prognoza distribuţiei concentraţiilor substanţelor nocive în factorii de mediu, la 
diferite intervale de timp, pe parcursul desfăşurării activităţilor de minerit [1]. 

 
Evaluarea de risc asupra stării de sănătate a luat în calcul prognoza distribuţiei 
concentraţiilor substanţelor periculoase în factorii de mediu aşa cum aceasta a fost 
realizată în EIM, şi nu cauzele şi/sau factorii care conduc la atingerea acelor 
concentraţii. 
 
Referinţă: 
[1] Capitolul 6, Evaluarea riscului, pag. 65-138, vol. 5, Condiţii de referinţă pentru 
sănătate, studiu disponibil pe pagina de internet a companiei www.rmgc.ro . 

• O descriere a impactului transfrontalier in cazul Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
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unui accident asupra unor arii naturale importante, 
cum ar fi Parcul National Körös-Maros din Ungaria 
situat de-a lungul vaii Muresului ; 

metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Subcapitolul 7.2 este prezentata 
evaluarea efectelor potentiale transfrontiera. De asemenea Anexa 3 a Raportului de 
mediu prezinta un “Studiu de modelare a calitatii apei din bazinele hidrografice ale 
Rosiei Montane, Abrud, Aries si Mures: Evaluarea Strategiilor de Restaurare si a 
Impacturilor Evenimentelor de Poluare Potentiala” 
 
A fost elaborate inca un “Studiu de modelare a dispersiei în bazinele hidrografice ale 
Arieşului şi Mureşului” care va fi anexat Anexei 3 a raportului de mediu. 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 

• O estimare a valorii teoretice a minelor romane 
ale sitului Alburnus Maior, precum si a tuturor 
vestigiilor arheologice; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
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PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv patrimoniul cultural. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 15. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “ Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic” sunt 
prezentate rezultatele evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului 
urbanistic “Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
 
Galeriile romane de la Roşia Montană sunt importante, dar aşa cum arată o serie de 
studii ştiinţifice, nu sunt unice. Cu siguranţă, datorită Programului Naţional de 
cercetare „Alburnus Maior” finanţat de către RMGC conform prevederilor legale, 
galeriile de la Roşia Montană sunt cel mai bine cunoscute in cadrul comunitatii 
stiintifice la ora actuală. 
 
Punctul de vedere al specialiştilor privind situl arheologic de la Roşia Montană este 
exprimat în mod sintetic în Studiul de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural din 
cadrul Raportului EIM, secţiunea 5.5.2. Contextul mineritului aurifer roman, fiind 
discutate în acest cadru aspectele legate de caracteristicile de unicat ale acestuia. 
Există, pe teritoriul României, o serie de situri (47) cu caracteristici similare, foarte 
puţin sau deloc investigate. Dintre acestea, 14 (Ruda-Brad, Stănija, Bucium – zona 
Vulcoi Corabia, cele de la Băiţa – Fizeş, cele din zona Certej – Săcărâmb, cele din 
zona Baia de Criş, precum şi cele din zona Haneş – Almaşul Mare) au oferit deja date 
certe asupra unui potenţial arheologic comparabil într-o anumită măsură celui al 
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anticului Alburnus Maior, respectiv conţinând dovezi legate de exploatări aurifere, 
structuri de habitat şi elemente de infrastructură asociată. În vreme ce unele dintre 
situri au fost afectate de dezvoltări recente din ultimii 200 de ani, altele conţin indicii 
promiţătoare care să încurajeze desfăşurarea în viitor a cercetărilor arheologice. Cel 
puţin din această perspectivă, vestigiile arheologice de la Roşia Montană nu pot fi 
considerate ca fiind unice în România sau în lume. 
 
De asemenea, de la bun început trebuie subliniat că implementarea proiectului minier 
nu presupune distrugerea şi abandonarea valorilor de patrimoniu din cuprinsul 
comunei Roşia Montană. Este dificil să putem înţelege - în acest context – de ce 
petentul vorbeşte de costul pierderilor. 
 
Până în anul 2000, despre Roşia Montană se putea afirma că este o zonă cu potenţial 
arheologic, în care nu se efectuase-ră săpături arheologice propriu-zise, necesare 
pentru a contura în detaliu diversele elemente componente ale sitului. Practic, în zona 
masivelor Cetate, Cârnic, Jig şi Orlea, amplasate în partea superioară a văii Roşia şi 
respectiv a văii Corna, în raza administrativă a comunei Roşia Montană, erau 
cunoscute o serie de descoperiri arheologice întâmplătoare – monumente epigrafice, 
piese de arhitectură funerară - care furnizau suficiente indicii pentru a presupune 
existenţa unor situri arheologice. Celelalte valori de patrimoniu ale Roşiei Montane – 
tăurile, clădirile monument istoric, tradiţiile şi obiceiurile – erau în general cunoscute, 
dar abia în anul 2001 Ministerul Culturii şi Cultelor a decis abordarea într-o manieră 
unitară a acestei problematici complexe. 
 
Astăzi, după cercetări ample desfăşurate în ultimii 8 ani, sunt bine cunoscute natura, 
caracteristicile şi distribuţia valorilor de patrimoniu – situri arheologice, clădiri 
monumente istorice, dar şi biserici şi cimitire din zona Roşia Montană. Amplele 
cercetări şi studii de patrimoniu efectuate în perioada 2000-2006 au permis conturarea 
unei imagini cuprinzătoare a acestor valori aparţinând patrimoniului cultural naţional şi 
a zonelor cu semnificaţie spirituală, dar şi adoptarea unor măsuri specifice în ceea ce 
priveşte protejarea acestora. 
 
Astfel, în conformitate cu cerinţele Ministerului Mediului şi al Gospodării Apelor, 
respectiv al Ministerului Culturii şi Cultelor în cadrul documentaţiei privind Raportul la 
Studiul de impact asupra mediului pentru proiectul Roşia Montană, au fost elaborate 
planuri de management specifice pentru gestionarea şi conservarea valorilor de 
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patrimoniu din zona Roşia Montană, în contextul implementării proiectului minier. (vezi 
Raportul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, vol. 32-33, Plan M – Plan de 
management al patrimoniului cultural, partea I – Plan de management pentru 
patrimoniul arheologic din zona Roşia Montană, partea II-a – Plan de management 
pentru monumentele istorice şi zonele protejate din Roşia Montană, partea III-a – Plan 
de management pentru patrimoniul cultural). 
 
Răspunzând foarte sintetic opiniilor formulate precizăm următoarele: 

- galeriile romane din masivele situate în jumătatea de sud a văii Roşia 
au fost cercetate în detaliu şi s-au propus măsuri de conservare 
specifice pentru zonele Cătălina Monuleşti şi Piatra Corbului; 

- galeriile romane din masivele situate în jumătatea de nord a văii Roşia 
au fost cercetate preliminar şi în cazul unor descoperiri considerate 
excepţionale, precum cele din sectorul minier Păru Carpeni, s-au 
propus măsuri de conservare specifice; zona Orlea – Ţarina va fi 
cercetată în detaliu în intervalul 2007-2012; 

- prin cercetările arheologice preventive din anii 2001-2006 au fost 
conturate şi cercetare 13 situri arheologice, pentru unele dintre 
acestea - după finalizarea cercetărilor exhaustive - s-a luat decizia 
aplicării procedurii de descărcare de sarcină arheologică, iar în alte 
cazuri s-a luat decizia conservării in situ – ex. incinta funerară de la 
Tăul Găuri, vestigiile romane de pe Dealul Carpeni; zona Orlea va fi 
cercetată în detaliu în intervalul 2007-2012. 

 
În ceea ce priveşte informaţiile de detaliu cu privire la principalele vestigii 
arheologice, dar şi o serie de consideraţii despre protejarea acestora şi măsurile 
specifice preconizate de planurile de management, vă rugăm să consultaţi 
anexa intitulată „Informaţii cu privire la patrimoniul cultural al Roşiei Montane şi 
gestionarea acestuia”.aflata pe pagina de web a RMGC la www.rmgc.ro ------ 
 
Ţinând cont de importanţa patrimoniului cultural de la Roşia Montană şi de prevederile 
legale în vigoare, S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. a alocat în perioada 
2001-2006 un buget pentru cercetarea patrimoniului de peste 9 milioane USD. Mai 
mult decât atât, ţinând cont de rezultatele cercetărilor, de opiniile specialiştilor şi de 
deciziile autorităţilor competente, bugetul prevăzut de către companie pentru 
cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural al Roşiei Montane în 
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viitorii ani, în condiţiile implementării proiectului minier, este de 25 de milioane USD, 
după cum a fost făcut public în Studiul de Impact asupra Mediului în mai 2006 (vezi 
Raport la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 32, Plan de Management pentru 
patrimoniul arheologic din zona Roşia Montană, p. 78-79). Astfel se are în vedere 
continuarea cercetărilor în zona Orlea, dar în special crearea unui Muzeu modern al 
Mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, patrimoniu industrial şi 
etnografic, amenajarea accesului turistic în galeria Cătălina-Monuleşti şi la 
monumentul de la Tău Găuri, dar şi conservarea şi restaurarea celor 41 de clădiri 
monument istoric şi a zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană.  
 
Se cuvine însă subliniat că, în afara obligaţiilor asumate de către RMGC, în privinţa 
protejării şi conservării vestigiilor arheologice şi a monumentelor istorice, există o 
sumă întreagă de obligaţii care le revin atât autorităţilor publice locale din Roşia 
Montană şi judeţul Alba, cât şi autorităţilor publice centrale, respectiv Statului Român. 
Planurile de management pentru patrimoniu cultural din cadrul Raportului la Studiul de 
Impact asupra Mediului aduc precizări asupra acestor aspecte (vezi Raport la Studiul 
de Impact asupra Mediului, vol. 32, Plan de Management pentru patrimoniul 
arheologic din zona Roşia Montană, p. 21-22, 47, 52-53, 66-67 şi Raport la Studiul de 
Impact asupra Mediului, vol. 33, Plan de Management pentru monumentele istorice şi 
zonele protejate din zona Roşia Montană, p. 28-29, 48-50, 52-53, 64-65, p. 98 – 
Anexa 1), disponibile pe pagina de internet a companiei www.rmgc.ro . 
 
Toate aceste angajamente, asumate public de către companie, sunt prezentate pe 
larg în cadrul Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 33, Plan de 
Management pentru patrimoniul cultural. Aşadar, compania RMGC a finanţat conform 
prevederilor legale, ample studii ale patrimoniului cultural dedicate zonei Roşia 
Montană, iar, în contextul realizării proiectului său minier, este prevăzut un plan de 
management de detaliu dedicat protejării şi valorificării valorilor de patrimoniu cultural 
ale acestei localităţi 

• O estimare a valorii teoretice si practice a zonei 
din punct de vedere al patrimoniului natural si al 
biodiversitatii ; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
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PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidentiaza obiectivele de protectia mediului 
relevante pentru Modificare PUZ zona industriala Rosia Montana. 
 
Tabelul 6 “Obiective, ţinte şi indicatori” se prezintă obiectivele strategice, obiectivele 
specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi 
pentru evaluarea de mediu inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea in Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 14. Matricea de evaluare 
pentru aspectul de mediu “Biodiversitate, floră şi faună” sunt prezentate rezultatele 
evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic “Modificare PUZ 
Zona Industrială Roşia Montană” 
 
In Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. „Propuneri de monitorizare, indicatori 
de mediu şi de performanţă” se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor 
semnificative ale implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu 
relevante. 
 
Teoretic valoarea biodiversităţii dintr-un sit este dată de indicatorii cantitativi şi calitativi 
ai biodiversităţii. 
 
Date fiind condiţiile ecosistemice de la nivelul perimetrului studiat, definit de atribute în 
relaţie cu impact major ca amplitudine, spaţiu de acţiune şi întindere în timp, 
identificarea unor habitate naturale în adevăratul sens al cuvântului şi în accepţiunea 
manualelor uzuale de definire a habitatelor, a rămas pe moment la stadiul de 
deziderat.  
 
Cerinţele de evaluare a biodiversităţii prevăzute de legislaţia românească se referă la 
evaluarea bogăţiei specifice şi ecosistemice şi la evidenţierea conservativă a speciilor 
şi habitatelor. Ambele aspecte au fost abordate în mod corespunzător în Studiul de 
Impact asupra Mediului.  
 
Din datele obţinute în urma studiilor din teren, se desprind concluzii argumentate, 
conform cărora biodiversitatea în ansamblul său, reprezintă un atribut slab reprezentat 
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în zona Roşia Montană. Ca atare valoarea acesteia rămâne limitată, chiar dacă se 
încearcă o abordare de ordin teoretic, cât şi una de ordin practic. 
 
La Roşia Montană nu au fost identificate specii endemice, caracteristice, stenobionte, 
cu semnificaţie aparte pentru biostrate, fie ele locale, regionale sau naţionale. De 
asemenea, nu au fost identificate în aria de impact a proiectului habitate unice, rare 
sau prioritare pentru conservare. 
 
Valoarea conservativă scăzută a zonei de impact, din punct de vedere practic, este 
evidenţiată circumstanţial şi de inexistenţa vreunei propuneri de declarare a zonei 
drept SPA (zone de protecţie specială avifaunistică) şi de respingerea propunerii de 
declarare a unui pSCI (situri de importanţă comunitară) în această zonă de către 
Comisia de experţi tehnici ai MMGA întrunită pentru evaluarea propunerilor Natura 
2000. 

• O evaluare a veniturilor potentiale generate de 
turism la Rosia Montana in cazul ne-realizarii 
proiectului, venituri asociate cu vizitarea galeriilor 
romane din Masivul Carnic ; 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor.  
 
Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă 
pentru Roşia Montană şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune 
turismul ca alternativă sau substitut pentru un proiect industrial major – şi dezvoltarea 
de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, generate de un proiect 
industrial complex. 
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este 
viabilă în sine şi, cu siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului 
de-a lungul timpului, cu ajutorul investiţiei în infrastructură. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 
localităţi ale comunei Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, 
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potenţialul. Există iniţiative de a face acest lucru, cum ar fi „Modelul de dezvoltare a 
turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, Roşia Montană 
şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit mono-industrial”, întocmit de 
Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi publicat în 
aprilie 2006, chiar când raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
(EIM) era depus la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui 
studiu, care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea 
de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci 
când va exista ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei 
infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, cazare, restaurante, apă curentă, 
canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) puncte de atracţie 
(muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, 
fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi 
planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 
milioane de USD pentru protecţia/restaurarea si menajarea patrimoniului cultural de o 
manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate 
deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit 
va susţine financiar persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., 
toate acestea fiind necesare pentru a atrage turişti. La încheierea proiectului, va exista 
un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia Montană, cu un muzeu, 
hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină 
restaurate/amenajate muzeistic (ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente 
restaurate/conservate precum cel de la Tăul Găuri, Carpeni, Piatra Corbului, Paru 
Carpeni – care, toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul 
va acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea economică” (vezi Roşia Montană 
Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
Tot in acest context compania specializata Gifford impreuna cu Geo-Design din Marea 
Britanie a efectuat un studiu de fezabilitate referitor la estimarea costurilor de 
amenajare a masivului Cirnic pentru public. Concluzia acestui studiu releva faptul ca 
pentru organizarea muzeistica conforma normelor in vigoare a acestui masiv, sunt 
necesari peste 151 miloane euro, iar pentru functionare anuala costurile depasesc 1 
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milion euro pe an. Astfel, recomandarile acestora si ale echipei de cercetare 
arheologica sunt de a conserva si amenaja muzeistic zone remarcabile precum 
Catalina Monulesti, Paru Carpeni, Piatra Corbului, amenajarea in integrum dovedindu-
se nesustenabila din punct de vedere economic, cit si in ceea ce priveste alegerea 
zonelor reprezentative pentru amenajare turistica. Acest document este parte din 
raspunsurile specialistilor independenti la intrebarile publicului si poate fi studiat 
integral in cadrul volumelor Anexa EIA, in volumul 49, disponibil pe pagina de internet 
a companiei www.rmgc.ro . 
 
Prin Planul său de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din raportul EIM), 
RMGC se obligă să pună bazele dezvoltării unor proiecte pe termen lung, cum ar fi 
turismul. Planul de Urbanism General (PUG), întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este 
un document vizat de Consiliul Local după ce a fost depus spre consultare de către 
publicul din comunitatea locală. PUG a fost prezentat şi dezbătut în 11 adunări de 
consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este evidenţiată în acest PUG, dar 
această regiune nu este adecvată pentru activităţi turistice. În acelaşi timp, a fost 
evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat 
de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă pot fi dezvoltate activităţi 
turistice (pensiuni, restaurante, etc.). PUZ care prezintă, în detaliu, suprafaţa de teren 
necesară pentru RMP afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. 
Deşi unele afaceri s-au creat deja pe restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, 
dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai mult. 
 
Turismul în sine nu este un panaceu pentru dezvoltarea durabilă şi, într-adevăr, dacă 
este practicat incorect, el poate prejudicia foarte mult situaţia socială locală şi mediul 
înconjurător (de exemplu, turismul sexual din Asia, construcţiile pe faleze din 
România). Turismul este doar unul dintre aspectele dezvoltării durabile, împreună cu 
alte sectoare de activitate. „Pitoreasca Ţară a Moţilor” completează potenţialul 
turismului minier. Investiţii semnificative sunt, totuşi, necesare pentru ca o industrie 
turistică durabilă din punct de vedere economic, la standardele ridicate impuse, să 
atragă numărul mare de turişti necesar. Aceste investiţii sunt puţin probabile, având în 
vedere situaţia actuală din Roşia Montană. RMP oferă gama de activităţi economice 
capabile să se adreseze situaţiei actuale şi să dezvolte o infrastructură adecvată a 
turismului, împreună cu antreprenorii şi alţi factori interesaţi. 

• O analiza a activitatilor economice alternative la 
Rosia Montana si in zonele invecinate in absenta 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
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exploatarii miniere; GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
In plus, Raportul de mediu pentru PUZ ar trebui sa analizeze alternative la realizarea 
obiectivelor planului, cum sunt alternativele la amplasamentele obiectivelor miniere in 
cadrul ariei avute in vedere, la tehnologii de procesare, etc, ceea ce si realizeaza in 
capitolul 8 al raportului 
 
Se precizeaza ca alternativele avute in vedere de prevederile HG nr. 1076/2004 se 
refera la alternativele privind atingerea obiectivelor planului si nu la alta categorie de 
alternative, cum ar fi alternativele la dezvoltarea unei zone. Pentru analizarea unor 
astfel de alternative ar fi fost necesara elaborarea unui plan/program privind 
dezvoltarea economica a zonei Rosia Montana de catre o autoritate competenta, cum 
ar fi autoritatea administratiei publice locale.   
 
Cu toate acestea, RMGC a dispus realizarea unui studiu, care stabileşte modalitatea 
de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de 
turism printr-un proiect integrat: 
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci 
când va exista ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei 
infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, cazare, restaurante, apă curentă, 
canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) puncte de atracţie 
(muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, 
fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi 
planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 
milioane de USD pentru protecţia patrimoniului cultural de o manieră propice 
dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate deprinderile 
necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine 
financiar persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea 
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fiind necesare pentru a atrage turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, 
plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia Montană, cu un muzeu, hoteluri, 
restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (ex. cea de la 
Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tău Găuri – care, 
toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la 
nivel local pentru a încuraja creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere 
Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Aceast studiu [1] a fost întocmit de Gifford, o firmă de consultanţă de renume din 
Anglia, cu specialişti în patrimoniu şi ingineri. 
 
Acest raport concluzionează: 
 
“[…] dezvoltarea turismului ar putea fi realizată chiar şi în absenţa unei ramuri miniere 
refăcute, doar pe baza posibilelor atracţii existente. În al doilea caz, totuşi, sprijinul 
financiar ar trebui să fie asigurat integral din fonduri oferite de Uniunea Europeană, de 
la bugetele de stat şi întreprinderi din sectorului privat. Lucrările realizate pe baza 
acestor surse de finanţare ar trebui să fie promovate şi asumate de agenţii 
guvernamentale, de la nivel local până la nivel naţional. 
 
în Cluj-Napoca şi Alba Iulia (şi chiar şi în Deva) ar putea fi necesare de asemenea 
multe lucrări de dezvoltare, deoarece considerăm că aceste oraşe „porţi” ar putea fi 
privite ca atracţii turistice cu propriile lor drepturi, mai ales în ce priveşte turismul 
internaţional şi ar putea oferi turiştilor condiţii corespunzătoare de cazare şi masă, 
precum şi alte facilităţi. Ne putem întreba cum ar putea avea succes dezvoltarea 
turismului în Roşia Montană dacă nu ar fi susţinută de dezvoltarea paralelă a oraşelor 
Cluj-Napoca şi Alba Iulia. 
 
Dacă Guvernul României nu este de acord cu proiectul minier şi dacă se va atinge 
potenţialul turistic discutat aici, atunci va fi nevoie de surse alternative de finanţare 
pentru aceste lucrări obligatorii la infrastructură şi de investiţii directe în turism. 
Nivelurile de investiţii necesare, chiar în conformitate cu raportul foarte optimist INCDT 
2006 menţionat anterior, sunt foarte ridicate. 
 
Pe scurt, costurile total estimate ale proiectelor combinate, conform celor menţionate 
în INCDT 2006 şi în propunerile făcute de RMGC, ar atinge suma de 44.817.380 USD.  
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Aceste costuri de investiţii s-ar putea realiza probabil doar printr-o investiţie deosebit 
de mare din partea Guvernului României, împreună cu subvenţii corespunzătoare 
obţinute din programe iniţiate de Uniunea Europeană, deoarece aceste investiţii 
depăşesc posibilităţile sectorului privat. Atragerea sprijinului Uniunii Europene şi al 
altor fonduri internaţionale pentru dezvoltare va depinde de previziunile de dezvoltare 
amănunţite, bine analizate şi realizate şi trebuie să fie administrată de organizaţii din 
sectorul public, care demonstrează că pot livra proiectele la timp şi în limitele 
bugetului. 
 
Un adevărat pericol pentru acest scenariu este acela că este pur şi simplu imposibil să 
te gândeşti la aceasta ca fiind o investiţie ce se poate face, mai mult sau mai puţin, 
dintr-un singur capital, într-unul sau mai multe proiecte individuale. O singură investiţie 
sau chiar câteva investiţii restrânse de capital nu pot genera conservarea sau 
restaurarea, durabilă şi pe termen lung, a bunurilor patrimoniale, ci ar tinde să devină 
o soluţie pe termen scurt, care ar putea genera probleme chiar mai mari pe termen 
mai lung.” 
 
Referinte: 
[1] Propuneri initiale pentru Turism in Roşia Montană, Gifford, 2006, 

• O analiza comparativa a valorii exploatarii 
miniere fata de valoarea activitatilor alternative 
mineritului cum ar fi agricultura, turismul, etc. 
Evaluarea unor scenarii si propuneri similare celor 
incluse in studiul “Model de dezvoltare a turismului 
si contributia sa la dezvoltarea durabila in zona 
Zlatna, Bucium, Rosia Montana si Baia de Aries 
ca si alternative la activitatile mono-industriale de 
extractive” realizat de Institutul National pentru 
Cercetare Dezvoltare in Turism (INCDT) publicat 
in aprilie 2006. O evaluare a potentialului oferit de 
fondurile europene de pre-aderare precum si de 
fondurile structurale din sectorul agricol, cu 
referinte in particular la dezvoltarea agriculturii 
montane (exemple SAPARD, LEADER). 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica “Ghid privind 
metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal” – Indicativ 
GM-010-2000, specifica: 
 
“PUZ-ul, avand un caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei 
zone din localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii 
investitiilor. 
 
In plus, Raportul de mediu pentru PUZ ar trebui sa analizeze alternative la realizarea 
obiectivelor planului, cum sunt alternativele la amplasamentele obiectivelor miniere in 
cadrul ariei avute in vedere, la tehnologii de procesare, etc, ceea ce si realizeaza in 
capitolul 8 al raportului. Conform prevederilor HG nr. 1076/2004, care precizeaza 
modul de abordare a evaluarii de mediu pentru un plan sau program, precum si 
structura raportului de mediu, evaluarile financiare cu privire la alte optiuni de 
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dezvoltare a unei zone nu fac obiectul acestei evaluari. Dupa cum s-a mentionat 
anterior, pentru analizarea unor astfel de alternative ar fi fost necesara elaborarea 
unui plan/program privind dezvoltarea economica a zonei Rosia Montana de catre o 
autoritate competenta, cum ar fi autoritatea administratiei publice locale.   
Desigur, există numeroase ramuri industriale alternative posibile pentru Roşia 
Montană. Totuşi, este puţin probabil ca aceste activităţi menţionate în întrebare să 
poată asigura suficiente slujbe pentru toţi locuitorii din Roşia Montană şi oraşele 
învecinate. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru 
Roşia Montană şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca 
alternativă sau substitut pentru un proiect industrial major – şi dezvoltarea de-a lungul 
timpului, susţinută de investiţii în infrastructură, generate de un proiect industrial 
complex.   
 
Prima opţiune – pentru Roşia Montană, „turismul fără dezvoltarea minei” – nu este 
viabilă în sine şi, cu siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului 
de-a lungul timpului, cu ajutorul investiţiei în infrastructură. 
 
O analiză detaliată a posibilităţii de dezvoltare a unor afaceri alternative în absenţa 
proiectului nu este, în mod normal, realizată, conform reglementărilor Uniunii 
Europene sau internaţionale. În cazul în care proiectul nu se realizează, acest lucru nu 
ar trebui să aibă nici un efect asupra afacerilor alternative.  
 
Prezenţa proiectului Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul 
economic din zonă, încurajând şi promovând dezvoltarea activităţilor care nu sunt 
legate de minerit. Se estimează că acest climat de investiţii îmbunătăţit, combinat cu o 
economie de piaţă funcţională, va duce la identificarea de noi oportunităţi de afaceri, 
care se pot dezvolta odată cu RMP. 
 
Care sunt noile afaceri care se vor dezvolta, depinde de cererea de pe piaţă, de 
viabilitatea şi fezabilitatea afacerii pe piaţă şi de iniţiativa oamenilor din comunitate. Pe 
durata de viaţă a minei, Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să 
deruleze o campanie proactivă pentru crearea unui mediu de afaceri permisiv, care să 
promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. Elementele acesteia vor include: 
disponibilitatea unei micro-finanţării uşor accesibile, un incubator de afaceri care să 
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asigure consultanţă de afaceri, programe de pregătire profesională şi dezvoltare a 
abilităţilor şi oportunităţi pentru educaţie. Obiectivul este acela de a crea – cu mult 
timp înainte de închiderea minei – o economie robustă, care să nu depindă de mină şi 
să poată continua să existe şi după închiderea acesteia. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 
localităţi ale comunei Roşia Montană, Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în 
continuare, potenţialul turistic. Există iniţiative de a face acest lucru, cum ar fi „Modelul 
de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, 
Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile miniere mono-industriale”, 
întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi 
publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la Ministerul 
Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui 
studiu care stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea 
de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect integrat:  
 
„Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci 
când va exista ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei 
infrastructuri adecvate (drumuri de calitate, cazare, restaurante, apă curentă, 
canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a deşeurilor etc.) puncte de atracţie 
(muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice etc.). Un proiect minier 
precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei serviciilor, 
fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi 
planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 25 
milioane de USD pentru protecţia patrimoniului cultural de o manieră propice 
dezvoltării turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate deprinderile 
necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine 
financiar persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea 
fiind necesare pentru a atrage turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, 
plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia Montană, cu un muzeu, hoteluri, 
restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (ex. cea de la 
Cătălina Monuleşti) şi monumente conservate precum cel de la Tăul Găuri – care, 
toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la 
nivel local pentru a încuraja creşterea economică” (vezi Roşia Montană Propunere 
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Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01).  
 
În timp ce restricţiille urbanistice se vor aplica zonelor ce ar putea fi afectate de 
funcţionarea proiectului, acest lucru având loc pe o perioadă determinată de timp, prin 
intermediul Planului său de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din EIM), 
RMGC se obligă să pună bazele dezvoltării unor proiecte pe termen lung, cum ar fi 
turismul. De fapt, Planul de Urbanism Zonal (PUZ) care prezintă în detaliu suprafaţa 
de teren  necesară pentru RMP afectează doar 25% din comuna Roşia Montană. Deşi 
unele afaceri au fost deja înfiinţate pe restul de 75% din comună, după finalizarea 
PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au 
fost menţionate exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei 
de aur Rio Narcea din Spania, iar cel din urmă exemplu apare şi în documentul „Cea 
mai bună referinţă” al Uniunii Europene (UE), privind managementul deşeurilor 
miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele sunt exploatate eficient, în siguranţă 
şi protejează mediul. Deoarece aceste mine se află în regiuni cu un istoric îndelungat 
în minerit, vizitatorilor li se poate prezenta atât vechea tehnologie, cât şi cea nouă.  
Roşia Montană se află într-o bună poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul 
mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze operaţiunile cu respectarea 
acestei practici. Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia Montană Propuneri 
Iniţiale pentru Turism. 

• O evaluare a prejudiciului cauzat de declararea 
Rosiei Montane ca zona industriala si care 
interzice initierea oricaror afaceri incompatibile cu 
proiectul minier. 

Comuna Roşia Montană este formată din 16 sate. În prezent, Zona Industrială Roşia 
Montană, ocupă doar 25% din acest teritoriu, astfel încât doar 4 sate sunt afectate de 
activităţile miniere propuse prin proiectul iniţiat de S.C. Roşia Montană Gold 
Corporation S.A. (RMGC). Cum şi în trecut s-au desfăşurat numai activităţi cu specific 
minier, în acest areal nu au existat ferme sau alte tipuri de activităţi în afara celor cu 
funcţiuni industriale.  
 
În ceea ce priveşte majoritatea terenurilor din comuna Roşia Montană, situate în afara 
perimetrului minier (restul de 75%), dorim să menţionăm că, funcţiunile permise în 
aceste zone sunt multiple şi nu sunt împiedicate în nici un fel de proiectul minier 
propus de RMGC. 
 
Totodata, vă rugăm să observaţi că există dispoziţii legale imperative care 
restricţionează dezvoltarea altor proiecte decât cele destinate exploatării şi prelucrării 
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resurselor naturale în zonele în care acestea sunt identificate. În acest sens, 
menţionăm următoarele prevederi legale: 

(i) art. 41(2) din Legea Minelor nr. 85/2003 ”consiliile judeţene şi consiliile locale 
vor modifica şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi 
planurile urbanistice generale existente, pentru a permite executarea 
tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere 
concesionate”; 

(ii) art. 6(1) din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism („HG nr. 525/1996”) ”autorizarea 
executării construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare 
exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care 
conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă”; 

(iii) art. 4.4. din Regulamentul Local de Urbanism al comunei Roşia Montană 
aferent Planului Urbanistic General din 2002, ”autorizarea executării 
construcţiilor definitive, altele decât cele industriale, necesare exploatării şi 
prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii, care conţin resurse 
identificate ale subsolului, este interzisă”. 

 
Pe cale de consecinţă, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, prevederile legale 
anterior menţionate au caracter imperativ şi sunt aplicabile oricărui proiect similar, 
dezvoltat de entităţi de drept public şi/sau privat. 

8. Propunem de asemenea ca raportul sa contina 
raspunsuri, solutii si analize la aspectele incluse in 
Anexa 1 a prezentei contestatii.  

8. Va rugam sa consultati volumele 67 si 68 din Anexa la Raportul de Evaluare asupra 
Mediului, disponibile pe pagina de internet a companieie, www.rmgc.ro,  raspunsul 
transmis deja MMDD ( raport Robert Moran si Calculul Garantiei de Mediu) in 4 mai 
2007 ca parte a anexei cu raspunsurile la problemele,observatiile transmise de 
publicului interesat in urma etapei de consultare si informare publica. 

IV. Procedura de informare si consultare a 
publicului a fost incalcata si in aceasta etapa 
de definitivare a proiectului de plan sau de 
program si de realizare a raportului de mediu  
Cf Art. 21. - (1) si art. 30 alin. (2) al HG 
1076/2004, RMGC avea obligatia de a anunta in 
mass-media, inclusiv prin afisare pe propria 
pagina de Internet, disponibilizarea proiectului de 
plan sau de program, finalizarea raportului de 
mediu, locul si orarul consultarii acestora si faptul 

S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A., in urma solicitarii A.R.P.M. Sibiu nr. 5769 
din 29.10.2007 a reluat procedura de informare si consultare a publicului privind 
disponibilizarea proiectului de plan si finalizarea raportului de mediu. 
Atasam copii ale acestei adrese, precum si a anunturilor publice aparute in presa 
locala si nationala care certifica acest fapt. 
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ca publicul poate face comentarii si propuneri 
scrise. Pe pagina web a RMGC www.rmgc.ro a 
fost publicat insa numai raportul de mediu, fara sa 
fie insotit de un anunt privind procedura de 
participare a publicului in aceasta etapa. A se 
vedea in acest sens :  
 
- ANEXA 2 : toate informatiile despre PUZ Zona 
Industriala prezente la data de 19 august 2007pe 
pagina web www.rmgc.ro  
 
- ANEXA 3 : toate informatiile despre PUZ Zona 
Industriala prezente la data de 28 septmbrie 
2007pe pagina web www.rmgc.ro  
 
ANEXA 4 : anunt prezent la 28.09.2007 la 
www.rmgc.ro privind avizarii favorabile a planului 
mentionat prin adoptarea procedurii simplificate de 
reglementare fara aviz de mediu.  
 
- ANEXA 5 : anunt prezent la 28.09.2007 la 
www.rmgc.ro privind deciziei de incadrarea 
planului Modificarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru zona de dezvoltare industriala Rosia 
Montana in categoria celor care necesita 
efectuarea evaluarii de mediu. Consideram astfel 
ca aceasta etapa a fost viciata si ca masura legala 
ce se impune este sanctionarea RMGC cf Art. 35. 
- (1), lit d) al HG 1076/2004 si reluarea procedurii 
SEA de la etapa de informare a publicului privind 
disponibilitatea proiectului de plan si finalizarii 
raportului de mediu. Precizam ca in acest sens am 
transmis o solicitare si MMDD. 
V. Consultari transfrontaliere  
Pe data de 17 august 2007, ARPM Sibiu a anuntat 
disponibilitatea proiectului de plan si finalizarea 

S.C. Rosia Montana Gold Corporation S.A. a primit o adresa oficiala din partea 
A.R.P.M. Sibiu in data de 10.03.2008 in care se specifica: “Planul in discutie poate 
avea efecte semnificative transfrontiere si conform prevederilor art. 22 alin. 2 prin 
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raportului de mediu pentru „Modificare Plan 
Urbanistic Zonal - zona de dezvoltare industriala 
Rosia Montana”, in privinta carora publicul poate 
trimite comentarii in 45 de zile calendaristice.  
Pe data de 13 septembrie 2007 Ministerul 
Mediului din Ungaria a anuntat faptul ca a 
transmis autoritatilor romane o cerere de a 
participa la procedura SEA in baza drepturilor pe 
care i le confera Conventia de la Espoo.  
Dorim sa cunoastem daca termenul limita de 
depunere a comentariilor s-a modificat in sensul 
de a permite publicului maghiar si Ministerului 
Mediului din Ungaria ‘oportunitati echivalente de a 
studia si comenta pe marginea documentatiei, in 
baza drepturilor pe care le confera acestora 
Conventia de la Espoo. 

intermediul autoritatilor centrale proiectul de plan si raportul de mediu trebuie 
transmise autoritatilor centrale din statele posibil a fi afectate, in limba engleza, in 
maximum 20 de zile calendaristice de la finalizare conform art. 21 alin 3.  
In acest sens, va solicitam ca proiectul de plan si raportul de mediu elaborate pentru 
acestea, in limba engleza (pe support de hartie si in format electronic), sa fie depuse 
la ARPM Sibiu cat mai curand posibil, astfel incat documentele sa fie transmise in timp 
util catre autoritatile centrale pentru protectia mediului, cu respectarea termenului 
prevazut in hotararea de guvern.” 
 
In acest sens, compania va proceda intocmai la respectarea cerintelor legislative 
aflate in vigoare. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adrese inaintare documentatie PUZ 
si 

Anunturi publice din presa cu privire la locul si orarul 
de consultare al planului 
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Comunicat de presa UNDP 



PRESS RELEASE 
United Nations Development Programme 
        
Tel:(+4021) 2017826      FAX: (+4021) 2017828                            
 
 

UNDP Role in Romania 
 

UNDP, as the UN's largest global development network, is an organization on the ground in 166 
countries, helping to build and share solutions to the global and national development challenges. 
In their effort to develop local capacity, countries draw on UNDP expertise and that of a wide 
range of partners. World leaders have pledged to achieve the Millennium Development Goals 
(MDGs), with the overarching goal of cutting poverty in half by 2015. UNDP's network links and 
coordinates global and national efforts to reach these Goals. In all UNDP activities, the protection 
of human rights and the empowerment of women are mainstreamed.  
 
In Romania, under the broad programmatic focus of Democratic Governance, Poverty Reduction, 
and Energy and Environmental Sustainability, UNDP currently implements projects in the following 
areas: decentralization and local development, capacity-building in public administration/civil 
service training, capacity improvement for crisis management, business incubators/strengthening 
SME sector, job creation, infrastructure and historical sites rehabilitation, empowerment of women 
and Roma minority, biodiversity/national parks protection, energy efficiency/reduction of Green 
House gas emission, etc.   
 
Under the umbrella of Local Agenda (LA) 21 project, UNDP Romania plays a catalytic role in 
decentralization and community engagement by facilitating the formulation of local sustainable 
development action plans, including the identification of priority projects. The LA21 initiative has 
assisted more than 30 municipalities and counties to draft their own strategies and action plans 
through a broad-based consultative and participatory process involving multi-stakeholders (the 
communities, local authorities, academics, businesses, CBOs/NGOs, and other interested 
parties.) At the request of the Alba County Council, the LA21 process is currently underway; 
Alburnus Maior, Greenpeace, Soros Open Society Institute and Rosia Montana Gold 
Corporations, are some of the many entities and parties that are expected to participate in this 
broad consultative process.   
 
As a neutral, transparent international organization respected for its integrity, UNDP does not 
interfere or seek to influence the decisions of sovereign governments. Any decision taken 
regarding the future mining activities in Alba County (e.g. Rosia Montana) or the role of any 
particular commercial actor lies entirely with the Romanian authorities.*** 
 
 
 
 
 
For more information, please contact UNDP Romania: 
Alexandra Ares (Communications Officer)  - alexandra.ares@undp.org
Tel. (4021) 2017826 
 
 

UN House, 48A Primaverii Blvd, Bucharest, Romania  • Tel : +(4021) 2017872-76  •  Fax +(4021) 2017828  • registry.ro@undp.org •  www.undp.ro 

http://www.undp.org/capacity/
http://www.undp.org/mdg/
http://www.undp.org/women
mailto:alexandra.ares@undp.org
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