
Plan de Participare Publica  
 Pentru Evaluarea Strategica de Mediu (Raport SEA)  

elaborata pentru planul 
Modificare PUZ Rosia Montana Zona Industriala 

 
 
Activitati Propuse 
 

1. Infomarea si consultarea partilor interesate: 
Pentru derularea unui proces de informare si consultare publica 
eficienta vor fi amenajate  centre de informare in localitatile, ce sunt 
situate sub amprenta planului de urbanism; in cadrul acestor centre 
pot fi consultate/solicitate informatii legate de Raportul de Mediu si 
Planul de Urbanism; pe linga copii ale Planului de Urbanism si al 
Raportului de Mediu SEA in centrele de informare vor fi disponibile 
si o serie de informatii fara caracter tehnic sub forma unor: 
• Pliante cu descrierea etapelor de elaborare a planului de 

urbanism si a raportului SEA; 
• Pliante cu informatii relevante  continute in raportul de mediu 

SEA si diferenta dintre SEA si EIA (Evaluarea Impactului de 
Mediu pentru anumite proiecte); 

• Postere care vor ilustra amprenta zonei industriale si principalele 
modificari dintre versiunea PUZ 2002 si versiunea actuala; 

 
• Consultari cu liderii locali, 30 Ianuarie – 20 Martie 2009: 

Primar si consilieri locali Bucium  
Primar si consilieri locali Abrud  
Primar si consilieri locali Campeni  
Primar si consilieri locali Rosia Montana  

 
• Consultari cu liderii informali din comunitate sau cu grupuri mici 

de persoane din zona de influenta a Planului de Urbanism, 
Ianuarie- Martie 2009: 

Bucium 
Abrud 
Campeni 
Rosia Montana 

 
2. Consultari cu partea ungara( conform prevederilor Conventiei Espoo) 

pentru stabilirea unor cai de comunicare (inclusiv deschiderea unui 
centru de informare in masura in care autoritatile maghiare vor 
considera oportun) eficienta si de furnizare a informatiilor relevante 
pentru a facilita accesul la informare a tuturor partilor interesate din 
Ungaria.  

 
 

3. Consultarea tuturor partilor interesate prin organizarea de dezbateri 
publice in cele 4 comunitati aflate sub amprenta Panului de Urbanism 
pentru care a fost elaborata evaluarea strategica de mediu. 

 



 
• Roşia Montană – 30 martie 2009, ora 16:30, la Caminul Cultural din 

centrul istoric (Piaţă), Roşia Montană, nr. 318, jud.Alba; 

• Câmpeni – 31 martie 2009, ora 16:30, la Casa de Cultură Avram Iancu, 

Piaţa Avram Iancu, nr. 6; 

• Bucium – 2 Aprilie 2009, ora 16:30, la Căminul Cultural Bucium Izbita; 

• Abrud – 3 Aprilie 2009, ora 16:30, la Sala de sport a Şcolii cu clasele I-

VIII “Avram Iancu”, Abrud, str. Cloşca, nr. 3-5. 

 
 

4. Cai de informare si consultare a publicului interesat, precum si a 
partilor interesate inregistrate conform prevederilor conventiei de la 
Espoo. 

• Sectiune speciala in cadrul paginii web a companiei, 
www.rmgc.ro unde partile interesate pot gasi informatii despre 
planul de urbanism si raportul de mediu in limba romana sau 
engleza), cat si informatii referitoare la cum se pot inregistra ca 
si parti interesate. 

• Transmiterea prin e-mail sau in scris tuturor celor inregistrati ca 
parti interesate a informatiilor relevante legate de raportul de 
mediu sau informatii suplimentare in baza solicitarilor; 

• Centre de informare in localitatile situate sub amprenta PUZ; 
• Consultari cu partile interesate; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


