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Număr  crt. 1  

Nume 
persoană 
interesată 

Duminicioiu Ramona 

Adresă 
persoana 
interesată 

Cluj Napoca, Str. Gorunului, Nr. 2, 55 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Legat de desfăşurarea şedinţei: dezbaterea este adresată publicului, consideră autorităţile nu pot 
sa formuleze observaţii.  
 
îşi exprimă dezacordul faţă de prezentarea de către RMGC: 
- a aspectelor privind locaţia Piatra Albă - incorecte, doar la stadiul de promisiuni. În zonă nu există 
infrastructură, nu ar trebui prezentată la dezbaterea publică a PUZ 
- implementarea PUZ nu creează locurile de muncă prezentate 
- nu este de acord cu prezentările privind infrastructura. Roşia Montană nu are infrastructură din 
cauza faptului că investiţiile au fost blocate de PUZ-ul adoptat anterior. De asemenea orice alte 
investiţii alternative în zonă au fost blocate de către proiect. 

Răspunsul 

In legatura cu regulile aplicabile dezbaterilor publice precizăm că în conformitate cu dispoziţiile art. 
31 alin (1) punctul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, autoritatea competentă pentru protecţia 
mediului are responsabilitatea conducerii dezbaterii publice, consemnarea propunerilor justificate 
venite din partea publicului şi a autorităţilor [...] şi întocmirea procesului verbal al dezbaterii. În 
consecinţă, în masura în care autoritatea competentă are dreptul de a conduce dezbateriile 
publice, are şi dreptul de a lua cuvântul în cadrul dezbaterilor inclusiv cu privire la chestiunile care 
ar putea duce la lamurirea exhaustivă a anumitor aspecte care ar putea fi importante în procesul de 
emitere a avizului de mediu. 
 
Conform anexei nr. 2 din HG 1076/2004 “Continutul cadru al raportului de mediu”, la punctul 1 este 
specificat “expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului sau programului, precum 
şi a relaţiei cu alte planuri şi programe relevante”.  
 
Relevanta acestui plan deriva din faptul ca populatia este un factor important in analizarea evaluarii 
de mediu. 
 
Conform anexei nr. 2 din HG 1076/2004 “Conţinutul cadru al raportului de mediu” la punctul 6 este 
specificat faptul că potenţialele efecte trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, 
pe termen scurt, mediu şi lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative. 
Crearea locurilor de muncă este un astfel de efect generat de implementarea planului. 
 
Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de 1054 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei 
Roşia Montană, care este de 4200 ha, ceea ce reprezintă cca. 25 %. Situaţia infrastructurii este 
precară pe întreaga suprafaţă a teritoriului administrativ al comunei Roşia Montană. Afirmaţia 
legată de faptul că RMGC a contribuit la blocarea altor investiţii este nefondată. 
 
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. 
 
Totodată, vă rugăm să observaţi că există dispoziţii legale imperative care restricţionează 
dezvoltarea altor proiecte decât cele destinate exploatării şi prelucrării resurselor naturale în zonele 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Pagina 1 din 203



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

în care acestea sunt identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi legale: 
 

• 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”; 

• art. 6(1) din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 republicată în 27.11.2002 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”; 

• 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. 
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Număr  crt. 2  

Nume 
persoană 
interesată 

Memet Denis 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sibiu, Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 56 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Privind prezentarea planului: 
 
- nu a fost prezentată ecologizarea anterioară implementării planului (exploatările anterioare ce 
revin Statului Român) şi ecologizarea ulterioară ; se menţionează planul existent pentru 
ecologizarea zonei gestionat de Statul Român care nu a fost prezentat 
- proiectul creează precedente pentru alte abordări similare, necesită atenţie sporită; subiectele 
sunt tratate la nivel de cifre în proiect titularul trebuind să îşi asume responsabilitatea acestora 
- impact transfrontalier - important de luat în considerare 

Răspunsul 

După cum este specificat şi în Raportul de Mediu pentru Modificare Plan Urbanistic Zonal pentru 
zona de dezvoltare industrială capitolul 2, paginile 19-20, exploatarea minieră Roşia Montană, 
operată de C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva – Filiala Roşiamin S.A. Roşia Montană şi-a încetat 
activitatea la data de 15 mai 2006. 
 
Încetarea activităţii s-a datorat, în special, angajamentulor României de aderare la UE referitoare la 
faptul de a nu mai permite funcţionarea unor mine subvenţionate de la bugetul statului. În 
conformitate cu cerinţele Legii Minelor, a fost elaborat un plan de încetare a activităţii care prevede 
demontarea echipamentelor şi instalaţiilor, precum şi reabilitarea daunelor aduse mediului pe toată 
durata activităţii, aceste obligaţii revenind C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva (conform Actului 
adiţional nr. 3/14.10.2000 la Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 47/21.12.1998, tranferată 
prin Ordinul Agenţiei Naţionale de Resurse Minerale nr. 310/09.10.2000 de la C.N.C.A.F. 
MINVEST S.A. Deva care devine societate afiliată, la S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
care devine societate titulară). 
 
Pentru Planul de încetare a activităţii a fost emis, de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, 
acordul de mediu. Planul a fost avizat de Ministerul Economiei şi Comerţului, precum şi de 
Inspecţia Teritorială pentru Resurse Minerale Alba. Ministerul Economiei şi Comerţului a transmis 
planul la Agenţia Naţională de Resurse Minerale care va lua decizia privind închiderea exploatării 
miniere. 
 
Fondurile necesare pentru implementarea planului vor trebui asigurate de la bugetul de stat, pe 
baza unei Hotărâri a Guvernului României. 
 
În acest sens, Guvernului României, a aprobat Hotărârea nr. 644 din 20/06/2007 publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 12/07/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi 
monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea 
unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere, prin care se specifica suma de 98 
701 298 lei pentru închiderea minei de la Roşia Montană, 5 823 868 lei pentru conservare anuală şi 
1 689 630 lei pentru monitorizare post închidere. 
 
Se precizează că în cazul în care Proiectul minier Roşia Montană va fi implementat, lucrările de 
închidere şi de eliminare a daunelor aduse mediului pentru obiectivele din zona industrială vor fi 
asigurate prin acest proiect, fondurile bugetare urmând a fi utilizate numai pentru obiectivele din 
afara acestei zone. 
 
Proiectul ce face obiectul planului urbanistic zonal analizat are prevederi clare referitoare la 
lucrările de închidere şi de eliminare a daunelor aduse mediului de activităţile miniere anterioare 
din perimetrul zonei industriale. 
 
În cazul în care Proiectul minier Roşia Montană nu va primi toate aprobările necesare pentru a fi 
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implementat, lucrările de închidere şi de reabilitare a mediului pentru toate obiectivele, din interiorul 
şi din exteriorul zonei industriale, vor trebui finanţate de la bugetul de stat. 
 
În ceea ce priveşte ecologizarea zonei aferente proiectului minier al RMGC, este de menţionat 
faptul că acestă ecologizare face parte (aşa cum a fost menţionat în documentele care au fost 
prezentate de RMGC în cadrul consultărilor publice şi în raportul de mediu pentru modificare plan 
urbanistic zonal pentru zona de dezvoltare industrială) din etapa de închidere şi post închidere a 
întregului proces de minerit. Astfel, în conformitate cu legislaţia de mediu din România, RMGC este 
obligată să acopere şi această etapă de ecologizare sub stricta supraveghere a autorităţilor de 
mediu competente. Conform raportului de mediu mai sus menţionat (pag 27 si 28), printre 
principalele obiective ale proiectului minier Roşia Montană se numară atât eliminarea daunelor 
ecologice datorate activităţilor miniere anterioare prin atenuarea în proporţie semnificativă a 
impactului negativ produs în zonă de lucrările miniere vechi cât şi etapa de închidere/reabilitare a 
mediului şi de post-închidere, în care se vor realize dezafectarea uzinei de procesare şi a diferitelor 
instalaţii, finalizarea umplerii carierelor Cârnic, Jig şi Orlea cu roci sterile, inundarea Carierei 
Cetate, acoperirea amplasamentelor obiectivelor industriale cu sol şi vegetarea acestora, 
monitorizarea pe termen lung a stării şi calităţii factorilor de mediu. 
 
Ca răspuns la comentariul Dumneavoastră, vă rugăm să aveti în vedere faptul că proiectul Roşia 
Montană (RMP), aşa cum a fost el propus va constitui un exemplu de exploatare minieră 
responsabilă, realizat în conformitate cu cerinţele stricte şi obligatorii ale legislaţiei specifice, 
româneşti şi europene. 
 
Considerăm că proiectul va crea un precedent pozitiv şi benefic şi nu unul periculos, deoarece 
credem că proiectul Roşia Montană va servi drept catalizator pentru revitalizarea importantului 
sector minier, care este de importanţă strategică pentru economia României şi o importantă parte a 
dezvoltării rurale. 
 
Având în vedere toate scenariile analizate, riscul producerii unui accident este extrem de scăzut.  
Impactul unor deversări de ape uzate în urma unui posibil accident sunt limitate şi temporare. În 
majoritatea scenariilor analizate, chiar şi în eventualitatea producerii unei poluări accidentale, 
calitatea apelor de suprafata rămâne sub limitele de calitate stabilite atât în ceea ce priveşte 
standardele de calitate a apelor de suprafaţă cât şi cele referitoare la apa potabilă, chiar şi în 
vecinătea punctului de deversare. În toate aceste cazuri, condiţiile de siguranţă sunt restabilite cu 
sute de kilometri înainte ca orice urmă de contaminare să ajungă la graniţa cu Ungaria.  
 
Impactul dezvoltării unei mine de aur la Roşia Montana, România, a fost atent reexaminat, pentru a 
putea: 
 

• cuantifica efectele benefice produse de colectarea şi tratarea poluării existente, ca 
urmare a activităţilor miniere din trecut; şi 

• evalua riscurile unui accident şi a consecinţelor acestuia asupra bazinului hidrografic din 
aval, de la amplasamentul minier şi până la graniţa cu Ungaria, pe o distanţă de 595 km 
în aval. 

 
Pentru aceste evaluări, RMGC a apelat la o serie de experţi, profesorii Paul Whitehead de la 
Universitatea Reading, Marea Britanie şi Steven Chapra de la Universitatea Tufts din Boston, SUA 
pentru a efectua studii de modelare a dispersiei poluanţilor în bazinul hidrografic, precum şi la 
Institutul Norvegian de Geotehnică (NGI) pentru a elabora o analiză cantitativă a riscurilor ( de tipul 
arbori de risc) pentru sistemul iazului de decantare. Patrick Corser, P.E. şi Şef al Departamentului 
de Exploatări Miniere, MWH (o companie americană cunoscută la nivel internaţional), a contribuit 
cu expertiza sa la elaborarea ambelor studii( modelarea dispersiei şi analiza riscului), la care s-au 
adăugat recomandările unor experţi internaţionali în managementul cianurii.  
 
Concluziile acestor analize sunt următoarele: 
 

• soluţiile propuse pentru reducerea poluării ar putea duce la îndepărtarea aproape în 
totalitate a poluării existente, ceea ce constituie beneficiu net adus de proiect calităţii 
factorilor de mediu; 

• probabilitatea producerii unui accident cu deversare de ape uzate cu concentraţii 
substanţe toxice este foarte redusă de 1 la 1 milion de ani. Chiar în imediata vecinătate 
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a punctului de deversare, impactul produs de un accident nu ar cauza depăşirea 
standardului de calitate stabilit pentru apa de suprafaţă sau apa potabilă – cu excepţia 
situaţiilor în care debitului cursului de apă este scăzut. Pentru o probabilitate de 1 la 4 
milioane de ani s-au evaluat o serie de scenarii de acest fel. Într-un astfel de caz, 
contaminarea cursului de apă ar depăşi temporar şi până la o anumită limită nivelurile 
concentraţiei admise de standardul de calitate pentru ape de suprafaţă la indicatorul 
cianurii pe o distanţă de 80 de km în aval.  

• în aceste condiţii concentraţia de cianură nu prezintă pericol pentru, păsări, mamifere, 
oameni şi pentru majoritatea vieţuitoarelor din mediul acvatic. Doar cele mai vulnerabile 
specii de peşti (păstrăvi)- şi cele mai vulnerabile exemplare  din aceste specii este 
posibil să fie afectate. Datorită concentraţiilor reduse ale poluanţilor care pot fi deversaţi 
în cazul unei poluări accidentale şi duratei reduse de expunere sau datorită 
caracteristicilor curgerii din bazinul hidrografic. Cum cianura nu se bio-acumulează odată 
ce unda de poluare a trecut iar concentraţiile inhalate sunt neutralizate de către 
organismele vii, acestea îşi vor reveni în scurt timp.  

• în mai toate condiţiile de debit, diluaţia şi dispersia în bazinul hidrografic ar reduce 
imediat concentraţia toxică până la un nivel care să corespundă cu standardele stabilite; 

• aceste categorii de impact local şi limitat generate de un accident au la bază cea mai 
defavorabilă situaţie în care deversarea de ape uzate nu poate fi reţinută în zona 
industrială şi nici nu este diluată prin aplicarea procedurilor de urgenţă, amândouă 
constituind măsuri posibile de atenuare; şi, 

• datorită criteriilor de proiectare foarte robuste, capacitatea sporită de stocare şi criteriile 
de operare conservative ale sistemului iazului de decantare, orice alt scenariu al unei 
deversări potenţiale este nerealist. Analiza de risc arată că probabilitatea ca sistemul 
iazului de decantare să functioneze sub performanţele proiectate este de 100 de ori mai 
mică decât probabilitatea de rupere pentru barajele de acumulare, în baza 
performanţelor observate la barajele din întreaga lume.  

 
Riscul foarte scăzut de accidente şi beneficiile clare asupra mediului rezultate în urma operaţiunilor 
de depoluare indică faptul că proiectul va avea un efect benefic general asupra mediului. În toate 
scenariile posibile analizate, calitatea apei este superioară standardelor de calitate pentru apa de 
suprafaţă cât şi pentru cea potabilă cu sute de kilometri înainte de a ajunge la graniţa cu Ungaria. 
Analiza de risc stabileşte că orice alt scenariu de dezastru este nerealist. 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate concluziile: 
 

Eveniment Conditii de debite mari Conditii de debite mici 
Deversarea peste baraj din 
cauza unor fenomene 
extreme de ploaie sau la 
topirea zăpezii – două 
evenimente cu probabilitate 
de 1 la 10.000 ani pentru 
ploaie în 24 de ore urmată 
de 1 la 10 ani pentru 
inundaţie (probabilitate de 
apariţie mai mică de 1 la 
100 milioane de ani) 

Nu sunt depasite 
standardele 

Nu s-a luat în 
considerare. Nu pot avea 
loc în acelaşi timp căderi 
masive de ploaie şi 
condiţii de debit redus.  

O rupere în baraj cauzată de 
un cutremur puternic sau de 
alti factori(probabilitate de 
apariţie de 1 la 1 milion de 
ani) 
 

Nu sunt depasite 
standardele 

Standardele sunt 
depăşite pe 80 de km în 
aval, doar în cazuri 
extreme de concurenţă a 
evenimentelor 
(probabilitate de apariţie 
de 1 la 4 milioane de 
ani). 
• Consecinţe 

temporare şi limitate 
• Posibilitate de 

atenuare a 
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impactului 
Studiul de Impact asupra 
Mediului (EIA) scenariu de 
rupere ipotetică a barajului– 
nerealist. 
(probabilitate de apariţie de 
1 la 100 milioane de ani sau 
mai puţin) 
 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 
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Număr  crt. 3  

Nume 
persoană 
interesată 

Cornea Eugen 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Nr. 349 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Unde a mai realizat compania un proiect minier?  
- axul barajului a fost mutat cu 250 m în aval, s-a mărit astfel capacitatea iazului de decantare, 
solicită clarificări? Câte puşcări se fac pe săptămână? La ce distanţă se află axul barajului faţă de 
Cariera Cetate? Barajul va fi supus unei mişcări seismice datorită puşcărilor din cariere, cum s-a 
luat în considerare?  
- relocarea este voită sau voluntară? Are în vedere populaţia care nu doreşte să fie strămutată, ce 
se va întampla cu ea?  
- Piatra Corbului are o zonă protejată de 2, 5 ha şi o zonă tampon în care intră şi Tăul Cornii care 
în PUZ e pe o haldă de steril 
- deasupra Tăului Anghel este prevazută o stivă de sol vegetal. Cum va fi protejat tăul având în 
vedere amplasarea stivei deasupra sursei de alimentare a tăului? 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte iazul de decantare au fost evaluate nouă amplasamente, situate pe Valea 
Tolăceşti (3 amplasamente), Valea Abruzelului (2 amplasamente), Valea Cornei (3 amplasamente), 
Valea Seliştei (1 amplasament), la care s-a adăugat alternativa utilizării iazului de decantare 
existent la Roşia Poieni. 
 

 
 
Evaluarea comparativă a alternativelor din punct de vedere al impactului asupra mediului, a 
costurilor şi uşurinţei în exploatare, constructibilităţii si capapacităţii necesare de stocare a indicat 
că cea mai bună alternativă iazul de decantare de la Roşia Poieni, urmată de alternativa Valea 
Cornei, în amonte. Luând în considerare costurile relativ moderate de investiţie şi de operare, 
precum şi complexitatea relativ redusă a operării, rezultatele ierarhizării generale a alternativelor a 
indicat cel mai favorabil punctaj pentru amplasamentul de pe Valea Cornei. 
 
Se precizează că, deşi opţiunea Roşia Poieni se situează pe primul loc din punct de vedere al 
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criteriilor de impact asupra mediului şi asupra comunităţii, dar la diferenţă mică faţă de 
amplasamentul din Valea Cornei, costurile mari de operare şi complexitatea suplimentară de 
exploatare a conductei de evacuare a sterilelor de procesare au avut un efect negativ asupra 
ierarhizării finale. 
 
Amplasamentul din Valea Cornei asigură atât capacitatea necesară pentru durata de existenţă a 
minei, cât şi o capacitate considerabilă de rezervă pentru situaţii neprevăzute. 
 
Amplasamentul are avantajul apropierii de uzina de procesare şi de cariere, ceea ce determină 
reducerea amprentei proiectului. De asemenea, trebuie amintit faptul că sterilele de procesare care 
vor fi stocate în iazul de decantare vor fi denocivizate în cadrul uzinei. 
 
Detaliile privind analiza alternativelor referitoare la amplasarea iazului de decantare şi selectarea 
alternativei optime sunt prezentate în Anexa 5 a raportului de mediu. 
 
RMGC va utiliza tehnici de puşcare bazate pe explozibili de tip ANFO şi pe utilizarea detonărilor 
defazate la intervale de ordinul milisecundelor, care vor minimiza şocul aerian şi cantitatea de 
fragmente de rocă antrenate în atmosferă, maximizând totodată fragmentarea rocii în condiţiile 
creării unei acceleraţii reduse a solului. Programul de efectuare a puşcării va interzice în mod 
specific detonările suprapuse/simultane în mai multe cariere, va limita detonările la una pe zi de 
lucru, pe carieră şi va interzice detonările pe timpul nopţii. Aceste măsuri vor avea ca efect 
reducerea disconfortului la nivelul comunităţilor locale situate în afara limitelor Proiectului. 
 
Într-o repriză de puşcare, se vor detona până la 1.296 kg AM, rezultând o masă minieră de 8.000 – 
10.000 t. Pentru realizarea producţiei zilnice (steril şi minereu), este necesară derocarea a cca. 28-
32 panouri de exploatare, respectiv detonarea unei cantităţi de cca. 10 t exploziv tip AM. 
 
Amorsarea va fi de tip secvenţial şi se vor folosi capse nonelectrice de tip NONEL (nonelectric) şi 
fitil detonant, tehnologie care asigură un grad de sfărâmare a masei miniere compatibil cu 
capacitatea utilajelor de încărcare şi determină reducerea distanţei de împrăştiere a rocilor 
explodate. 
 
Pentru conturarea definitivă a taluzelor carierelor, se vor folosi găuri de sondă similare celor de la 
exploatare, având însă redusă cantitatea de exploziv la cca. 20% faţă de găurile de producţie, 
iniţierea făcându-se cu cartuşe de dinamită. 
 
Pentru iniţierea exploziei se va folosi tehnologia NONEL. 
 
Ordinea de explodare a încărcăturii se va face cu microîntârziere de la centrul găurii spre partea 
bazală şi spre partea superioară şi de la gaura centrală a primului rând spre extremităţile laterale şi 
spre rândurile următoare, tehnologie care asigură reducerea semnificativă a intensităţii seismice şi 
o eficienţă sporită a exploziilor de derocare. 
 
Dorim să subliniem faptul că barajul iazului de decantare - ansamblul cel mai important pentru 
retenţia materialelor sterile – este amplasat la aproximativ 2,4 km distanţă de orice puşcare 
efectuată în cadrul operaţiilor de exploatare minieră. În plus, în cadrul procesului de elaborare a 
proiectul tehnic al barajului aparţinând iazului de decantare s-au luat în calcul parametri pe deplin 
acoperitori pentru riscul seismic ce caracterizează zona. 
 
Cantitatea de energie provenită de la sursele seismice este considerată a fi realmente mai mare 
decât cantitatea de energie eliberată de oricare dintre operaţiunile de puşcare din carieră. O 
discuţie pe marginea criteriilor de proiectare seismică precum şi observaţii cu referire la impactul 
operaţiunilor de puşcare sunt prezentate în texul de mai jos: 
 
Parametrii utilizaţi pentru proiectare au fost următorii: 
  

cutremurul operaţional de bază OBE (Operating Basis Earthquake)– considerat ca 
având o ciclicitate de 1 la 475 de ani şi corespunzând unei acceleraţii maxime a rocii de bază de 
0,082 g şi având o magnitudine de 8,0 grade; 

cutremurul maxim scontat în proiectare MDE (Maximum Design Earthquake)– 
considerat ca fiind egal cu cutremurul maxim credibil, corespunzând unei acceleraţii a rocii de 
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Pentru aluarea efectelor exploziilor de derocare din carierele de la Roşia Montană asupra 
construc r din zona protejată sau a altor construcţii cu valoare de patrimoniu s-a adoptat ipoteza 
că efec ismic se va transmite într-un mediu omogen, atenuarea fiind generată numai de 
distanţa până la focarul exploziei. Adoptarea acestei ipoteze include un coeficient de siguranţă 
suplimentar fiind de aşteptat ca mediul geologic să contribuie la o atenuare suplimentară a efectului 

nt de 0,14 g şi având o magnitudine de 8,0 grade. 

rametri seismici de proiectare adoptaţi în cazul sistemului iazului de decantare e
ăşesc factorul de siguranţă de 1,1, considerat suficient, conform standardelor na
e pentru proiectarea amenajărilor de acest gen. 

IA MONTANĂ - STUDIU  GEOMECANIC PENTRU DETERMINAREA EFEC
RILOR DE DEROCARE ASUPRA CONSTRUCŢIILOR DIN ZONA PROTEJATĂ

C. IPROMIN S.A. are ca principale obiective evaluarea efectelor generate de exploziile 
 programate în carierele de la Roşia Montană asupra construcţiilor din zona protej
rea soluţiilor tehnologice prin care să se asigure protecţia construcţiilor existente î
 sau a altor construcţii cu valoare de patrimoniu. 

ctele produse de exploziile de derocare să nu determine degradarea sau de
iilor din zona protejată, s-a adoptat condiţia ca viteza maximă de oscilaţie măsu

tivul de protejat să fie de maxim 2 mm/s (care corespunde după scara MKS unor seisme
e de gradul I şi II). Această valoare a fost adoptată prin consultarea normativelor d

ialitate din ţări cu tradiţie în acest domeniu şi corespunde exigenţelor norm
) din Germania. Aceste viteze teoretic trebuie să asigure integritatea celor mai se

construcţii de patrimoniu existente la Roşia Montană 

culat graficul de variaţie a vitezei de oscilaţie în funcţie de distanţa până la
ntru o încărcătură maximă pe repriza de puşcare de 7000 kg TNT detonată in
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seismic rat de exploziile de derocare. 
 
Din ana a efectuată a rezultat că tehnologia clasică de derocare a masei miniere cu explozivi 
plasaţi în găuri de sondă poate fi aplicată până la distanţe de maxim 300 m de cea mai apropiată 
construc
 
Distanţa de la coronamentul barajului până la cea mai apropiată carieră este de peste 2 km  deci 
(având în vedere concluziile studiului mai sus menţionat), efectele produse de exploziile de 
derocare din cariere asupra barajului iazului de decantare vor fi nesemnificative. 
 

-  Roşia Montană, materialul aluvionar de grosime foarte mică (1-20 m) acoperă roca de 
ză, iar sedimentele sunt destul de rigide. Caracteristica dinamică a sedimentelor de 
osime foarte mică pot amplifica mişcarea plăcilor de suprafaţă, într-un interval de 

ecvenţă de 10-20 Hz şi pot să mărească puţin acceleraţia rocii de bază. Totuşi iazul de 
cantare este o structură de lungă durată de timp, cu o frecvenţă naturală foarte probabilă 
b 1 Hz, iar amplificarea mişcării în intervalul de frecvență 10-20 Hz nu are un impact 
mnificativ asupra răspunsului. 

- MGC a actualizat studiul asupra condiţiilor seismice din zona Roşia Montană (mai 2007). 
nalizele arborelui de risc în desfăşurare includ mişcarea plăcilor de suprafaţă cu o 
ccelerație de 0,16g drept declanşator. Conform discuţiei cu Prof. Stematiu de la 
niversitatea Bucureşti din România, acceleraţia rocii de bază de 0,16g reprezintă un 
utremur cu o probabilitate anuală de aparişie de 0,0001. Se ia în considerare cel mai grav 

caz posibil. În plus, în timpul etapei finale de proiectare, se vor realiza analize ale 
caracteristicilor de răspuns în cazul unui cutremur, inclusiv analize în dinamică.  

 În analizele de tipul arborelui de risc, acestea sunt luate în considerare. Sunt avute în 

relocări forţate având în vedere dispoziţiile legale din 
omânia. În fapt, tot acest proces de relocare/strămutare se face prin negocieri/discuţii directe între 

ru relocare şi strămutare, document elaborat în concordanţă cu Prevederile Directivei 
peraţionale privind strămutarea involuntară (OD 4.30) a Grupului Băncii Mondiale şi Principiile 

e acţiune pentru 
re şi strămutare. Planul de acţiune este realizat pe baza unor standarde ale Băncii Mondiale 

munităţii. Aceste consultari au avut loc, sunt înregistrări şi 

gene
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ţie. 
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-
vedere şi contribuţiile evenimentele de cutremur mai puţin severe decât MCE/MDE la 
probabilitatea de randament nesatisfăcător al iazului de decantare. În timpul etapei de 
proiectare finală se vor realiza analize mai detaliate ale caracteristicilor seismice. 

 
Cu privire la relocarea unui anumit segment al populaţiei din Roşia Montană, RMGC doreşte să 
precizeze că nu există posibilitatea unei 
R
RMGC şi persoanele care, în primul rând, doresc şi apoi pot fi relocate în cartierul Piatra Albă. Mai 
mult decât atât, procesul de strămutare şi evaluarea proprietăţilor se realizează în baza Planului de 
acţiune pent
O
Equator, şi care a facut, la rândul său, obiectul consultărilor publice cu comunitatea. 
 
Compania noastră, a abordat relocarea şi strămutarea pe baza unui plan d
reloca
privind - stămutarea involuntară. Unul dintre principiile referitoare la strămutare involuntară este să 
transformi acest proces - într-un proces voluntar. Acesta a fost şi abordarea noastră. Sunt două 
metode de a transforma strămutarea involuntară într-un proces voluntar. Primul principiu, este - să 
eviţi strămutarea involuntară. RMGC a redus dimensiunile proiectului pentru a reduce/a micşora 
comunitatea afectată. Cea de a doua metodă este de a transforma strămutarea involuntară într-un 
proces voluntar şi aici sunt câteva recomandări foarte importatnte pe care noi le-am respectat; să 
e b zeze tot procesul pe consultarea cos  a

se poate dovedi acest lucru. Cealaltă importantă cale este de a aborda strămutarea ca un proiect 
de dezvoltare a comunităţii, ceea ce si RMGC urmăreşte să facă. 
 
Pe teritoriul comunei Roşia Montană zonele naturale protejate existente (cf. Legii 5/2000, Anexa II, 
poz. 2.8 şi poz. 2.83) sunt reprezentate de: Piatra Despicată şi Piatra Corbului prin documentul de 
constituire din 1967 şi Decizia 176/1969 a Comitetului Executiv al Consiliului Judeţean Alba. 
 
Zona strict protejată cuprinde zona Piatra Corbului, cu o suprafaţa de 5,42 ha. 
 
Această zonă cuprinde atât valori de monument al naturii cât şi valori de patrimoniu arheologic 
(galerii miniere deschise în tehnica cu “foc şi apă”). 
 
Pentru zona Piatra Despicată (0,20 ha), în condiţiile în care amplasamentul ei va fi afectat de 
către extinderea carierei Cârnic, se propune reamplasarea ei într-un cadru adecvat în care nu va fi 
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afectată de următoarele exploatări miniere (cf. Propunerii Academiei Române, Comisia pentru 
Ocrotirea Monumentelor Naturii din nr.316/01.07.2004) 
 
Nu exista nici o zonă tampon în care intră şi Tăul Cornii care în P.U.Z. e pe o haldă de steril. 
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Număr  crt. 4  

Nume 
persoană 
interesată 

Gruber Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud - Pro Dreptatea 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Privind puz si raportul de mediu: 
 
- modificările prevăzute de plan nu sunt majore, nu aduc creşteri importante de suprafeţe ocupate 
faţă de PUZ anterior 
- este mărită zona de protecţie a centrului istoric faţă de planul anterior 
- prevederile suplimentare din planul modificat - remodelare cariere, amenajarea tăurilor, 
restaurările propuse sunt benefice si dezvoltă potenţialul viitor turistic al localităţii.  
 
Întrebări pentru titular: 
 
- care sunt măsurile prevăzute pentru protecţia caselor din centrul istoric având în vedere 
apropierea carierelor de această zonă?  
- măsuri prevăzute pentru diminuarea impactului asupra celor 13 factori de mediu.  
- consideră oportună prezentarea diferenţelor existente între proiectul actual şi celelalte mine Baia 
Mare (fluxuri tehnologice diferite - nu pot fi tratate similar. Au impacturi 
diferite) 
- zona Abrud, Bucium, Roşia Montană e o zonă defavorizată. Dreptul la munca trebuie tratat la 
modul serios, corect. 

Răspunsul 

Ca parte a procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) au fost realizate estimări 
preliminare cumulative pentru utilajele motorizate staţionare şi pentru sursele liniare (vehicule), în 
vederea obţinerii unei imagini iniţiale privind impactul cumulativ datorat zgomotului şi vibraţiilor 
generate de surse ambientale sau aferente Proiectului Roşia Montană, şi a elabora o strategie a 
activităţilor de monitorizare şi măsurare, împreună cu selectarea celor mai bune tehnici disponibile 
şi a celor mai bune practici de management pentru atenuarea suplimentară a impactului sonor şi 
vibraţional potenţial datorat activităţilor din cadrul Proiectului. Aceste estimări preliminare se aplică 
majorităţii activităţilor de construcţie, precum şi activităţilor de exploatare şi de 
dezafectare/închidere a minei şi uzinei de procesare. Aceste estimări sunt documentate sub forma 
unor tabele de date şi hărţi cu izoplete pentru principalele activităţi generatoare de zgomot în 
anumiţi ani reprezentativi din ciclul de execuţie a Proiectului; a se vedea Tabelele 4.3.8 până la 
4.3.16 Planşele 4.3.1 până la 4.3.9. Toate aceste detalii legate de metodologia de evaluare 
aplicată, datele de input ale modelului de dispersie, rezultatele modelării şi măsurile de 
prevenire/minimizare/eliminare a impactului potenţial pe toate etapele proiectului (construcţie, 
operare, închidere) se găsesc în Capitolul 4 Secţiunea 4.3 Zgomot şi Vibraţii a raportului EIM. 
 
Prin folosirea unor tehnologii moderne, măsuri şi acţiuni adecvate, vibraţiile rezultate în urma 
exploziilor din cariere vor fi păstrate în anumite limite astfel încât să se asigure protecţia 
construcţiilor şi a celorlalte monumente istorice existente în zonă şi care sunt propuse spre 
conservare. 
 
S.C. Ipromin S.A. a elaborat un studiu denumit “Studiu geomecanic pentru determinarea efectelor 
lucrărilor de derocare asupra construcţiilor din zona protejată” în vederea analizării efectelor 
tehnologiilor de excavare care se vor aplica în perimetrul minier Roşia Montană şi în vederea 
identificării soluţiilor tehnologice prin care să se asigure protecţia construcţiilor existente în zona 
protejată sau a altor construcţii cu valoare de patrimoniu. 
 
Pentru ca efectele produse de exploziile de derocare să nu determine degradarea sau deteriorarea 
construcţiilor din zona protejată, s-a adoptat condiţia ca viteza maximă de oscilaţie măsurată lângă 
obiectivul de protejat să fie de maxim 0,2 cm/s. 
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Aceste viteze teoretic trebuie să asigure integritatea celor mai sensibile şi mai uzate construcţii de 
patrimoniu existente la Roşia Montană. 
 
Deoarece în România, la momentul realizării studiului EIM, nu exista un normativ specific care să 
reglementeze protecţia construcţiilor la efectul seismic al exploziilor de derocare, această valoare a 
fost adoptată prin consultarea normativelor de specialitate din ţări cu tradiţie în acest domeniu şi 
corespunde exigenţelor normativului DIN 4150/83 din Germania - cel mai exigent normativ 
european (tabelul nr 1). 
 
Valori limită ale vitezei de oscilaţie (mm/s) conform DIN 4150/83. 
 
                               Tabel nr. 1       

Viteza (mm/s) Tip de clădire < 10 Hz 10-50 Hz 50-100 Hz 
Sedii şi clădiri de fabrici 20 20-40 40-50 
Clădiri rezidenţiale 5 5-15 15-20 
Monumente istorice 3 3-8 8-10 

 
Se observă că valoarea de 3 mm/s este viteza maximă admisă pentru protecţia monumentelor 
istorice. 
 
Efectele secundare ale exploziilor din carieră, cum ar fi viteza de oscilaţie şi suprapresiunea undei 
de şoc, pot fi controlate şi diminuate printr-o serie de măsuri tehnice şi organizatorice. 
 
Suprapresiunea undei de şoc este influenţată de mărimea încărcăturii de exploziv şi de tehnica de 
puşcare (electrică sau nonelectrică, instantanee sau microîntârziere). Ea este periculoasă pentru 
om şi pentru construcţiile cu grad avansat de uzură. Efectul suprapresiunii undei de şoc poate fi 
diminuat prin aceleaşi procedee ca în cazul distanţei de aruncare (orientarea fronturilor de lucru şi 
respectarea parametrilor geometrici de plasare a încărcăturii). 
 
Unda seismică (oscilaţia particulei materiale) reprezintă efectul secundar cel mai important asupra 
solului şi construcţiilor. El se evaluează prin mărimea vitezei, acceleraţiei sau deplasarea particulei 
materiale. Pentru protecţia construcţiilor cel mai utilizat parametru este viteza. 
 
Viteza de oscilaţie a particulei materiale s-a adoptat ca parametru la delimitarea celor două zone 
mari din cariere, condiţia impusă fiind ca la construcţia cea mai apropiată de focarul exploziei viteza 
să fie de maxim 0,2 cm/s. 
 
Această viteză este de natură să asigure protecţia construcţiilor cu condiţia ca lucrările de 
consolidare să fie executate. Această valoare a vitezei maxime (de 0,2 cm/s) a fost adoptată prin 
consultarea normativelor de specialitate din ţări cu tradiţie în acest domeniu şi corespunde 
exigenţelor normativului DIN 4150/83 din Germania. 
 
Important de accentuat este că nu tehnologiile de dislocare cu explozivi reprezintă un real pericol 
pentru cele 42 construcţii de patrimoniu, ci starea avansată de uzură a acestora, care in lipsa unei 
intervenţii, va conduce inevitabil la pierderea lor. 
 
În concluzie, tehnologiile speciale utilizate (pe zone) nu vor produce efecte negative asupra 
construcţiilor din comuna Roşia Montană. 
 
Atunci când aprinderea secvenţială este temporizată adecvat, sunt detonate simultan numai mici 
cantităţi de explozibil. Utilizarea secvenţelor de puşcare controlate cu sistemul de temporizare 
NONEL permite producerea unor explozii mici multiple, care acţionează însă ca o singură 
încărcătură, fără generarea unei deplasări de material în afara zonei puşcate mai mare decât aria 
de acţiune a fiecărei explozii individuale. 
 
Temporizările de ordinul milisecundelor acţionează eficient deoarece deplasările rocii în afara ariei 
de influenţă a unei singure găuri este de aproximativ 3 milisecunde pe metru. Ca exemplu, dacă 
două rânduri de găuri de puşcare sunt perforate la un interval de 8 metri, al doilea şir de găuri va 
exploda la aproximativ 24 milisecunde după detonarea primului şir. Astfel momentul detonării celui 
de-al doilea şir de găuri poate fi stabilit astfel încât să maximizeze eficienţa de rupere a rocii. 
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Atunci când puşcările miniere sunt executate corespunzător, un observator extern va putea vedea 
ridicarea şi coborârea terenului în mod asemănător cu frontul unei unde, ca şi cum cineva ar 
transmite o oscilaţie lină într-un covor aşezat pe podea. Pe măsură ce unda se deplasează, serii de 
explozii multiple de intensităţi mici vor propaga unda de sfărâmare a rocilor. 
 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 
 

• Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

• Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

• Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

• Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

• Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

• Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

• Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

• Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

• Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

• Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

• Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

• Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

• Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

• Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
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Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Legat de planurile de care întrebaţi, noi am fost un caz fericit, evaluarea impactului asupra mediului 
pt proiectul Roşia Montană s-a făcut la nivelul anului 2006 raportul de mediu a fost iniţiat şi elaborat 
la nivelul anului 2007, aşa că, toate studiile de fundamentare, planurile de management au putut fi 
analizate de către grupul de lucru şi de către echipa de experti care a elaborat acest raport de 
mediu. 
 
Aceste planuri de management se regăsesc şi pe pagina de internet a companiei la adresa 
http://www.rmgc.ro/rosia_montana.php?page=raport 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
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• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 

majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 
• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 

ocupate cu forţă de muncă locală; 
• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 

mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 
• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 

local şi regional; 
• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 

local şi regional; 
• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 

local şi regional; 
• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 

profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
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(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 
 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Proiectul din Roşia Montană nu poate fi în nici un fel comparat cu cel de la Baia Mare. Cele două 
proiecte sunt extrem de diferite, începând de la proiectarea şi managementul obiectivului, 
asigurarea resurselor financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi, până la 
procedurile de verificare şi conformare – toate aceste sunt realizate la cele mai înalte standarde în 
cadrul proiectului Roşia Montană. Practicarea agriculturii pe suprafaţa iazului de decantare a 
sterilului, fiind considerată de majoritatea standardelor periculoasă, nu este recomandată. Alte 
alternative mai potrivite ar fi pentru amenajări de agrement, ca de exemplu terenuri de golf sau 
trasee pentru plimbări. 
 
De fapt, ca urmare a accidentului de la Baia Mare, proiectul Roşia Montană corespunde celor mai 
stricte standarde. Autorităţile române, prin Termenii de referinţă, au solicitat ca RMGC să respecte 
noua Directivă Europeană cu privire la managementul deşeurilor, chiar înainte ca această să intre 
în vigoare în Europa sau România. 
 
Accidentul de la Baia Mare a modificat fundamental normele şi reglementările din Europa cu privire 
la producerea, transportul şi utilizarea cianurii. Noile standarde mai stricte (cele mai înalte din lume) 
fac imposibilă reglementarea în Europa a oricărui nou proiect minier cu un concept şi proceduri de 
operare similare celui de la Baia Mare. 
 
Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) depus de RMGC în 2006 este primul din 
România care se conformează normelor UE şi este elaborat astfel încât să nu fie necesară nici 
măcar o singura exceptare de la reglementări existente sau propuse. Pentru a exemplifica 
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angajamentul nostru de a respecta cele mai înalte standarde, ori de câte ori cerinţele româneşti 
diferă faţă de cele ale UE, Gabriel a ales să se supună celor mai stricte dintre ele. În plus, în timp 
ce exploatările aurifere existente vor avea la dispoziţie 10 ani pentru a ajunge să se conformeze 
celor mai stricte standarde legale, proiectul Roşia Montană va respecta aceste standarde din prima 
zi de funcţionare. 
 
O schimbare importantă ce a avut loc în urma accidentului de la Baia Mare este reprezentată de 
introducerea Codului de Management al Cianurii, la care Gabriel/RMGC este parte semnatară şi 
care prevede reguli stricte pentru producerea, transportul şi utilizarea cianurii. De asemenea, Codul 
include cerinţe cu privire la asigurarea resurselor financiare, prevenirea accidentelor, intervenţia în 
caz de urgenţă, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de verificare. Codul 
Internaţional de Management al Cianurii poate fi consultat la adresa de internet 
www.cyanidecode.org. 
 
Concret, proiectul Roşia Montană diferă faţă de cel de la Baia Mare în ceea ce priveşte fiecare 
indicator cheie – cum ar fi denocivizarea cianurii în cadrul uzinei de procesare, proiectul şi 
construcţia iazului de decantare a sterilului (IDS) şi a digurilor, managementul iazului propriu-zis, 
asigurarea resurselor financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de 
verificare. Proiectul Roşia Montană nu poate fi comparat în nici un fel cu cel de la Baia Mare. 
 
Cianura utilizată în procesul tehnologic va fi supusă unui proces de distrugere, iar cianura reziduală 
depozitată împreună cu sterilele în iazul de decantare se va descompune rapid până la niveluri cu 
mult sub cele maxim admise prin normativele în vigoare. Având în vedere că denocivizarea va 
avea loc înainte de depozitarea sterilelor în iazul de decantare, acestea vor conţine concentraţii 
foarte scăzute de cianură (5-7ppm), valoare sub limita admisă de 10 ppm adoptată recent în 
Directiva UE privind deşeurile miniere. Acest sistem de utilizare şi eliminare a cianurii în 
exploatările aurifere este considerat BAT (cea mai bună tehnică disponibilă) de către UE. 
 
Aceasta este o diferenţă esenţială faţă de proiectul de la Baia Mare: uzina de la Baia Mare nu are 
un sistem de distrugere a cianurii (proces de denocivizare), aşa cum are proiectul Roşia Montană. 
Prin urmare, concentraţia de cianură în sterilele depozitate în iazul de decantare de la Baia Mare a 
fost cuprinsă între 120-400 ppm. Astfel, în cazul puţin probabil al unei scurgeri, cantitatea de 
cianură din apă va reprezenta o mică parte din ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare. 
 
Barajul propus pentru iazul de decantare a sterilelor şi barajul sistemului secundar de retenţie sunt 
proiectate în mod riguros cu depăşirea condiţiilor impuse de reglementările româneşti şi 
internaţionale, cu capacitate de înmagazinare a volumelor de apă rezultate ca urmare a unor 
precipitaţii abundente şi cu prevenirea fenomenului de cedare a barajului datorită deversării peste 
baraj, şi a scurgerilor de cianură, precum şi a poluării apelor de suprafaţă sau subterane aferente. 
Proiectul de la Baia Mare nu a fost proiectat la aceleaşi standarde înalte şi nu a avut capacitatea 
necesară pentru a face faţă evenimentului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Pentru a asigura o capacitate suficientă pentru evitarea deversării peste dig, cota corespunzătoare 
fiecărei etape de realizare a IDS este determinată ca sumă a volumelor proiectate necesare pentru: 
(1) înmagazinarea apei tehnologice şi sterilelor de procesare la un volum de sterile de procesare în 
regim de exploatare normală şi cu volumul mediu al iazului de decantare; (2) înmagazinarea 
debitelor rezultate în urma a două fenomene de precipitaţii maxime probabile şi (3) asigurarea unei 
plaje de steril şi a unei înălţimi de gardă pentru protecţia împotriva valurilor, în fiecare stadiu al 
operaţiunilor; un criteriu restrictiv pentru înălţimea de gardă se bazează pe debitul maxim de 
inundaţie probabil la care se adaugă 1 metru ca înălţime de urcare a valurilor. 
 
Iazul de decantare a sterilelor a fost proiectat pentru a face faţă celor mai critice fenomene de 
precipitaţii maxime probabile. Mai mult, pentru a garanta că iazul de decantare poate înmagazina 
în orice moment debitele rezultate în urma unui fenomen sever de precipitaţii maxime probabile, 
acesta a fost de fapt proiectat pentru a reţine apele de viitură rezultate în urma a două fenomene 
PMP consecutive. Prin urmare, iazul de decantare a sterilului de la Roşia Montană este proiectat 
pentru a reţine un volum total de viitură de peste patru ori mai mare decât cel prevăzut de normele 
româneşti şi de 10 ori mai mare decât precipitaţiile înregistrate la momentul cedării digului iazului 
de la Baia Mare. În cadrul barajului va fi construit un descărcător de siguranţă, pentru cazul puţin 
probabil în care pompele se opresc din funcţionare ca urmare a unor întreruperi de curent sau 
avarie, simultan cu un al doilea fenomen de precipitaţie maximă probabilă. Prin urmare, normele de 
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proiectare a iazului de decantare a sterilelor depăşesc în mod semnificativ cerinţele legale privind 
siguranţa în funcţionare. Aceasta pentru a se asigura că riscurile asociate utilizării Văii Corna 
pentru depozitarea sterilului sunt mult sub ceea ce este considerat ca sigur în viaţa de zi cu zi.  
 
Barajul iazului de decantare a sterilului pentru proiectul Roşia Montană va fi construit prin metoda 
de înălţare în ax, folosind anrocamente de împrumut şi rocă sterilă – ceea ce este BAT.  Studiul 
EIM descrie modul în care se va construi barajul din rocă solidă, acesta fiind proiectat de MWH, 
una dintre cele mai renumite firme de proiectare a barajelor din lume şi analizat şi avizat de experţi 
atestaţi în iazuri din România. Înainte de exploatare, barajul trebuie autorizat pentru funcţionare de 
către Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor (CONSIB). RMGC a angajat cei mai renumiţi 
experţi din lume pentru a asigura securitatea muncitorilor din cadrul proiectului şi a comunităţilor 
învecinate. Digul de la Baia Mare a fost construit din sterile grosiere, nu din anrocamente şi astfel 
nu a putut face faţă fenomenului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Iazul de la Roşia Montană va fi prevăzut cu sistem de drenaj deasupra barajului de amorsare şi un 
sistem de bretele drenante, filtru granular şi pompe – conform BAT – pentru a colecta, controla şi 
monitoriza exfiltraţiile. Concret, iazul de decantare şi barajul au fost proiectate la cele mai înalte 
standarde pentru a preveni poluarea apelor subterane şi pentru a monitoriza permanent calitatea 
acestora şi a izola toate exfiltraţiile detectate - un sistem care a fost verificat prin studii 
hidrogeologice.   În mod concret, elementele de proiectare cuprind un sistem de etanşare a cuvetei 
IDS constituit din coluviu re-compactat care satisface condiţia unei permeabilităţi de   1x10-6 
cm/sec, o diafragmă de etanşare în fundaţia barajului de amorsare cu rolul de a controla infiltraţiile, 
un nucleu cu permeabilitate redusă la barajul de amorsare cu acelaşi rol de control al infiltraţiilor şi 
un baraj şi un iaz de colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea şi 
retenţia tuturor debitelor de infiltraţii care ajung dincolo de axul barajului.   
 
În ceea ce priveşte managementul, iazul de la Baia Mare a fost încadrat în Categoria C - care nu 
necesită supraveghere sau monitorizare specială.  Proiectul Roşia Montană este încadrat în 
Categoria A, ceea ce înseamnă că înainte de obţinerea autorizaţiilor este necesară realizarea unui 
evaluări a impactului asupra mediului cu detalii referitoare la condiţiile iniţiale, impactul proiectului şi 
măsurile de atenuare, precum şi măsuri ulterioare de monitorizare şi raportare. 
 
În sfârşit, proiectul de la Baia Mare nu dispunea de un Plan de management al cianurii. Prin 
comparaţie, proiectul Roşia Montană dispune de un Plan de management al cianurii care se 
conformează Codului internaţional de Management al Cianurii (CIMC) – BAT pentru proiectele 
actuale. 
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Număr  crt. 5  

Nume 
persoană 
interesată 

Chifan Andreea 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucureşti - Fundaţia Soros 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Deşi nu este din Roşia Montană, este un cetăţean al României. Considerând că are aceleaşi 
drepturi ca orice cetăţean.  
 
observaţii: 
- ridică problema avizului de legalitate pentru hcl ce reaprobă planurile de urbanism anulate în 
instanţă. Efectele juridice şi puterea legală sunt condiţionate de avizul de legalitate de la prefectură. 
Fundaţia a solicitat acest aviz la prefectură, aşteaptă raspunsul 
- relocarea localnicilor: pe site-ul RMGC e scris că se utilizeaza planul de relocare al Băncii 
Mondiale. Care are caracter involuntar 
- construcţia de la Piatra Albă: există sau nu un cadru legal pentru construcţia localităţii în această 
locaîie? 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte prima întrebare, am dori să arătăm că potrivit dispozitiilor Legii nr. 340/2004 
privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, „În calitate de reprezentant al Guvernului, 
prefectul indeplineşte urmatoarele atribuţii principale: [...] verifică legalitatea actelor administrative 
ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului”. În baza acestor prevederi, prefectul 
nu are competenţa de a aviza favorabil, respectiv nefavorabil hotărârea unui consiliu local (ceea ce 
ar echivala cu încălcarea principiului descentralizării şi automoniei locale menţionate mai sus) ci de 
a exercita controlul de legalitate cu privire la acestea, ulterior adoptării lor. Singura modalitate 
prevazută de lege prin care prefectul poate exercita acest control de legalitate este acela de a 
contesta în faţa instanţei hotărârea consiliului local în termenul prevazut de legea ce 
reglementează contenciosul admnistrativ.  
 
În consecinţă, din punct de vedere legal, nu există un act administrativ sub formă de „aviz de 
legalitate” emis de prefect iar dacă un astfel de act ar fi emis, acesta ar fi nul pentru depăşirea 
competenţelor legale acordate instituţiei prefectului. 
 
Prin hotărârile nr. 45 si 46/2002 s-au aprobat de către Consiliul Local Rosia Montană cele două 
planuri existente în prezent la nivelul comunei Roşia Montană, şi anume: (i) planul de urbanism 
general al comunei Roşia Montană, respectiv (ii) planul de urbanism zonal – Zona Industrială de 
dezvoltare a comunei Roşia Montană.  
 
Curtea de Apel Alba Iulia a admis în mod irevocabil, în data de 21 ianuarie 2008, excepţia de 
nelegalitate cu privire la hotărârile nr. 45 şi 46 ale Consiliului Local Roşia Montană din 19 iulie 
2002, instanţa constatând nelegalitatea hotărârilor Consiliului Local Roşia Montană nr. 45 şi 
46/2002 prin decizia nr. 75/CA/2007 (ataşată la prezenata în Anexa 1), motivat de faptul că doi 
consilieri ai Consiliului Local Roşia Montană care au votat în favoarea aprobării hotărârilor 
mentionate mai sus s-au aflat într-un conflict de interese, aceşti consilieri având la acea dată şi 
calitatea de salariaţi ai Societăţii.  
 
Cu toate acestea, în afară de admiterea acestei excepţii de nelegalitate, instanţa a constatat însă 
legalitatea hotărârilor nr. 45 şi 46/2002 sub celelalte aspecte deduse judecăţii statuand că 
hotărârile atacate au fost emise cu respectarea celorlalte condiţii legale necesare pentru luarea 
unor astfel de decizii. 
 
Prin urmare, Decizia civilă nr. 75/CA/21.01.2008 a Curţii de Apel Alba Iulia nu a fost pronunţată în 
legătură cu un litigiu de fond, ci în legătură cu soluţionarea unei excepţii de nelegalitate. În plus, 
prin această hotărâre nu a fost constatată nulitatea absolută a hotărârilor nr. 45 şi 46 a Consiliului 
Local Roşia Montană, ci, dimpotrivă, a fost „admisă excepţia de nelegalitate a HCL 45 şi 46 a 
Consiliului local al comunei Roşia Montană” şi a fost „constată nelegalitatea hotărârilor în cauză”. 
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Cu alte cuvinte, prin decizia emisă de Curtea de Apel nu a fost afectată valabilitatea 
hotărârilor nr. 45 şi 46, care au ramas în continuare în vigoare şi îşi produc efectele şi la 
data prezentei nefiind anulate aşa cum vom arata mai jos. 
 
Astfel, anularea pe cale judecătorească a unor acte administrative este posibilă numai prin 
formularea unei acţiuni principale, cu respectarea dispoziţiilor art. 7 şi 8 ale Legii contenciosului 
administrativ 554/2004, astfel încât pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care se dispune 
anularea unor astfel de acte nu se confundă şi nu produce efecte similare cu cele pe care le 
produce o hotărâre judecătorească prin care, pe cale de excepţie, se constată nelegalitatea unui 
act administrativ. În acest sens, potrivit cu art. 7 din Legea 554/2004, persoana care se consideră 
vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie 
să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în 
termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, iar 
conform art. 8 din acelasi act normativ: “Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau 
într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la 
plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. 
h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în 
tot sau în parte a actului” (subl. ns.).  
 
Or, aşa cum am arătat mai sus, Hotărârile 45 şi 46 nu au facut niciodată obiectul unei acţiuni 
în anularea lor, motiv pentru care ele sunt în vigoare, la fel ca şi planurile de urbanism pe 
care le-au aprobat. 
 
Cu toate acestea, având în vedere admiterea excepţiei de nelegalitate întemeiat pe faptul că a 
existat un conflict de interese, Consiliul Local Roşia Montană a decis să remedieze această situaţie 
neclară privind activitatea de urbanism, activitate de care acesta este responsabil în temeiul Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată la zi.  
 
Ca atare, hotărârea Consiliului Local Roşia Montană nr. 1/29.01.2009 a refăcut votul necesar 
remedierii lipsurilor vechilor hotărâri ale Consiliului Local Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002 de 
aprobarea a planului de urbanism general, respectiv la planului de urbanism zonal al comunei 
Roşia Montană. În acest fel, Consiliul Local Roşia Montană nr. 1/29.01.2009 a respectat obligaţiile 
legale ce-i revin în vederea desfăşurării activităţii de urbanism şi a asigurat respectarea unei 
hotărâri judecătoreşti pronunţată de o instanţă competentă prin adoptarea hotărârii nr. 1/2009. 
 
Cu privire la relocarea unui anumit segment al populaţiei din Roşia Montană, RMGC doreşte să 
precizeze că nu există posibilitatea unei relocări forţate având în vedere dispoziţiile legale din 
România. În fapt, tot acest proces de relocare/strămutare se face prin negocieri/discuţii directe între 
RMGC şi persoanele care, în primul rând, doresc şi apoi pot fi relocate în cartierul Piatra Albă. Mai 
mult decât atât, procesul de strămutare şi evaluarea proprietăţilor se realizează în baza Planului de 
acţiune pentru relocare şi strămutare, document elaborat în concordanţă cu Prevederile Directivei 
Operaţionale privind strămutarea involuntară (OD 4.30) a Grupului Băncii Mondiale şi Principiile 
Equator, şi care a făcut, la rândul său, obiectul consultărilor publice cu comunitatea. 
 
Compania noastră, a abordat relocarea şi strămutarea pe baza unui plan de acţiune pentru 
relocare şi strămutare. Planul de acţiune este realizat pe baza unor standarde ale Băncii Mondiale 
privind - stămutarea involuntară. Unul dintre principiile referitoare la strămutare involuntară este să 
transformi acest proces - într-un proces voluntar. Acesta a fost şi abordarea noastră. Sunt două 
metode de a transforma strămutarea involuntară într-un proces voluntar. Primul principiu, este - să 
eviţi strămutarea involuntară. RMGC a redus dimensiunile proiectului pentru a reduce/a micşora 
comunitatea afectată. Cea de a doua metodă este de a transforma strămutarea involuntară într-un 
proces voluntar şi aici sunt câteva recomandări foarte importatnte pe care noi le-am respectat; să 
se bazeze tot procesul pe consultarea comunităţii. Aceste consultari au avut loc, sunt înregistrări şi 
se poate dovedi acest lucru. Cealaltă importantă cale este de a aborda strămutarea ca un proiect 
de dezvoltare a comunităţii, ceea ce şi RMGC urmăreşte să facă. 
 
Cu privire la cadrul legal pentru noua construcţie la Piatra Albă, RMGC menţionează că acesta 
este în principal axat pe dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, modificată la zi, Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritorială şi urbanismul 
modificată la zi şi actele normative subsecvente acestora. 
 

Pagina de răspuns 2 din 3 

        Pagina 21 din 203



Pagina de răspuns 3 din 3 

 

 

 

       Pagina 22 din 203



 

Număr  crt. 6  

Nume 
persoană 
interesată 

Bâlici Ştefan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Asociaţia A. R. A. 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Din considerente de patrimoniu cultural asociaţia are dreptul de a fi interesată de plan, în acord şi 
cu prevederile legale. 
  
- nu s-a precizat în prezentare: modul de respectare a metodologiei prevăzute de legislaţia de 
urbanism privind reglementarea zonelor protejate 
- Masive Orlea şi Câmic: ambele sunt prevăzute ca şi cariere. Ambele beneficiază de zone de 
valoare. Orlea - monument istoric. Câmic - vestigii arheologice de mare valoare protejate de lege, 
descărcarea de sarcină a fost anulată prin hotărâre judecătorească.  
- tendinţe actuale: protecţia patrimoniului cultural: planurile RMGC privind restaurarea clădirilor din 
centrul istoric. De ce în restul localităţii nu se procedeaza la fel ca în centrul istoric. Să se protejeze 
întreaga comunitate de la Roşia Montană.  
- comisie în cadrul administraţiei prezidenţiale - măsuri prioritare de protecţie a stării de fapt. 
Concluziile preliminare ale comisiei prezidenţiale cu privire la aşezarea Roşia Montană au fost 
prezentate public în raportul preliminar. Raport prezentat şi însuşit de preşedintele ţării. Se citează 
din acest material respectiv implementarea proiectului conduce la distrugerea în totalitate a 
partimoniului arheologic şi istoric. Solicită pozitia RMGC faţă de acest raport, dacă s-a luat în 
considerare. 

Răspunsul 

Precizăm din start că nu întreaga zonă Roşia Montană este declarată “patrimoniu de importanţă 
naţională excepţională” după cum în mod greşit a susţinut participantul la consultările publice.  
 
În acest sens, Legea 5/2000 prevede că valori de patrimoniu protejate Piatra Despicată şi Piatra 
Corbului (monumente ale naturii - Anexa 1, poziţiile nr, 2.8 şi 2.83), precum şi Centrul Istoric Roşia 
Montană (monumente istorice - Anexa 3, poziţia g)3), galeriile romane ale exploatărilor miniere 
(Anexa 3, pozitia l)1) şi case de secol XVIII – XIX (Anexa 3 pozitia m)2). La rândul său, Lista 
Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004 include 
următoarele zone cu vestigii arheologice - Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană, cu 
componente sale: Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea; Exploatarea minieră 
romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea; Vestigiile romane de la Alburnus Maior, Zona 
Carpeni; Incinta funerară romană din Zona “Hop-Găuri”; Galeria “Cătălina Monuleşti” din zona 
protejată a centrului istoric al localităţii; Galeriile romane din Masivul Cirnic, punct “Piatra Corbului”. 
Tot în Lista Monumentelor Istorice este inclus Centrul istoric al localităţii Roşia Montană, 
menţionându-se ca detalii de amplasare „Târgul satului”, Piaţa, cartierul Berg, Str. Brazilor şi zona 
din amonte de Piaţă, spre lacuri.  
 
În ceea ce priveşte zonele construite protejate, documentaţia de urbanism şi conţinutul cadru al 
acesteia sunt cele stabilite prin Reglementarea tehnică privind Metodologia de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) aprobată 
prin Ordinul nr. 562/2003 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului („Metodologia”). 
Obligaţia elaborării documentaţiilor de urbanism pentru zona protejată cu valoare de patrimoniu 
aparţine autorităţilor locale, potrivit prevederilor exprese ale art. 5 (3) al Legii 5/2000. Din câte 
cunoaştem, autorităţile locale din Roşia Montană au iniţiat deja procedurile prevăzute de lege, 
proiectul de hotărâre a Consiliului Local având ca obiect iniţierea procesului de elaborare şi 
aprobare a PUZ pentru zona protejată cu valoare de patrimoniu a comunei Roşia Montană fiind 
afişat din 19 martie 2009 conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, iar din punctul nostru de vedere vom sprijini acest demers în interesul 
comunităţilor locale.  
 
Separat, nu mai puţin adevărat este însă faptul că PUZ Zona Industrială Roşia Montană iniţiat de 
RMGC şi al cărui Raport de mediu face obiectul prezentelor consultări publice acoperă o altă zonă 
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din teritoriul administrativ al Comunei Roşia Montană, fiind elaborat în concordanţă cu prevederile 
unei alte Reglementări tehnice, respectiv „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru 
al PUZ” – Indicativ GM – 010 – 2000 aprobate prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000. În consecinţă, cele două documentaţii de urbanism sunt 
independente şi nu se condiţionează reciproc. 
 
Referitor la masivul Orlea, menţionăm că în conformitate cu Lista Momumentelor Istorice publicată 
în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004 în cuprinsul viitoarei zone de dezvoltare 
industrială din masivul Orlea sunt clasate ca monumente istorice două situri arheologice, respectiv 
- Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) şi Exploatarea 
minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea (AB-I-m-A-00065.02). Cercetările arheologice 
preventive de suprafaţă pentru zona Orlea coroborate cu cercetările de arheologie minieră din 
sectorul Orlea – Ţarina (subteran) sunt preconizate a se desfaşura în viitor, aşa cum a fost făcut de 
altfel public prin Raportul EIM, capitolul  „Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural”, 
vol. 16, p. 43 şi a fi finalizate în 2012, iar intenţia de a dezvolta cariera din masivul Orlea se poate 
materializa doar după efectuarea acestora. În acest sens, RMGC şi-a luat angajamentul de a 
finanţa un program de cercetări arheologice preventive desfăşurat de către specialişti abilitaţi, 
pentru a putea apoi decide aplicarea sau nu a procedurii de descărcare de sarcină arheologică.  
 
Conform prevederilor Legii 422/2001 privind monumentele istorice este posibilă aplicarea 
procedurii de declaşare în contextul descărcării de sarcină arheologică în cazul siturilor 
arheologice, în baza avizului Comisiei Naţionale de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, 
Cultelor si Patrimoniului Naţional. În accepţiunea legii, descărcarea de sarcină arheologică este 
procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi 
redat activităţilor umane curente (OG 43/2000, art. 5, paragraf (2)). Astfel, activităţile de construcţie 
implicate de dezvoltarea Proiectului în zona Orlea nu vor putea fi iniţiate înainte de finalizarea 
cercetărilor arheologice, desfăşurate în conformitate cu prevederile legislative româneşti şi 
recomandările şi practicile internaţionale, RMGC intenţionand să exploateze în faza a doua de 
dezvoltare a proiectului său zăcămintele auro-argintifere din zona masivului Orlea.  
 
Finalmente, descărcarea de sarcină arheologică a masivului Orlea şi adoptarea planului de 
urbanism şi a documentaţiei sunt două cerinţe legale distincte, care nu se condiţionează reciproc şi 
pe care societatea şi le-a asumat ca atare şi intenţionează să le efectueze cu respectarea 
prevederilor legale.  
 
În legatură cu modul în care întelege să protejeze comunitatea, principiul RMGC nu este acela de a 
oferi beneficii economice (locuri de muncă, standarde de viaţă înalte etc.) şi de a cere comunităţii 
să renunţe la ceea ce constituie valorile sale culturale. Compania nu consideră că dezvoltarea 
economică trebuie contrapusă spiritualităţii şi valorilor tradiţionale. Din această perspectivă, RMGC 
apreciază iniţiativa Preşedintelui României de a înfiinţa Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul 
Construit, Siturile Istorice şi Naturale. În ceea ce priveşte concluziile raportului elaborat de această 
comisie şi publicat la data de 16 septembrie 2008, acestea au un caracter preliminar – fapt 
subliniat şi de participantul la consultările publice – urmând ca, în baza celor constatate, comisia să 
elaboreze în viitor o strategie pe termen mediu şi lung privitoare la modalităţile de protejare şi 
promovare a patrimoniului cultural din întreaga ţară.   
 
De altfel, după cum cunoaşteţi, RMGC a alocat peste 10 milioane USD pentru cercetarea şi 
recuperarea valorilor de patrimoniu din zonă, implicarea de experţi independenţi şi utilizarea celor 
mai înalte standarde în procesul de cercetare, inventariere şi salvare a patrimoniului cultural. Mai 
mult, în contextul redactării documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
Proiectul Roşia Montană, echipa de experţi independenţi a elaborat documentul strategic privind 
gestionarea patrimoniului arheologic şi istoric al zonei Roşia Montană (SIM – RM: Plan de 
management al patrimoniului cultural 2006), care detaliază angajamentele şi strategia RMGC 
referitoare la protecţia şi conservarea patrimoniului acestei zone, astfel încât Proiectul Roşia 
Montană să poată fi implementat cu protejarea şi respectarea moştenirii culturale a Roşiei 
Montane. 
 
În afara obligaţiilor asumate de către RMGC prin planurile de management în ceea ce priveşte 
protejarea şi conservarea valorilor de patrimoniu din zona Roşia Montană, există o sumă întreagă 
de obligaţii care revin atât autorităţilor publice locale din Roşia Montană şi judeţul Alba, cât şi 
autorităţilor publice centrale, respectiv Statului Român, în privinţa protejării şi conservării vestigiilor 
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arheologice şi a monumentelor istorice. În acest context, RMGC îşi manifestă disponibilitatea pe 
care a dovedit-o deja de a purta un dialog constructiv – bazat pe fapte şi iniţiative reale – cu orice 
instituţie sau organism abilitat, interesat de dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural al localităţii 
Roşia Montană. 
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Număr  crt. 7  

Nume 
persoană 
interesată 

Husti Răduleţ Laura 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucureşti - Fundaţia Soros 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Observatii: 
- daca exista un aviz de legalitate al puz? Se pune problema legalitatii dezbaterii publice actuale.  
- pe baza carui document se construieste cartierul din piatra alba? 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte prima întrebare, am dori să arătăm că potrivit dispozitiilor Legii nr. 340/2004 
privind prefectul si instituţia prefectului, republicată, „În calitate de reprezentant al Guvernului, 
prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: [...] verifică legalitatea actelor administrative 
ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului”. În baza acestor prevederi, prefectul 
nu are competenţa de a aviza favorabil, respectiv nefavorabil hotărârea unui consiliu local (ceea ce 
ar echivala cu încălcarea principiului descentralizării şi autonomiei locale menţionate mai sus) ci de 
a exercita controlul de legalitate cu privire la acestea, ulterior adoptării lor. Singura modalitate 
prevazută de lege prin care prefectul poate exercita acest control de legalitate este acela de a 
contesta în faţa instanţei hotărârea consiliului local în termenul prevazut de legea ce 
reglementează contenciosul admnistrativ. În consecinţă, nu există din punct de vedere al 
prevederilor legale un act admnistrativ sau de orice altă formă de act care să poată fi asimilat unui 
„aviz de legalitate” emis de prefect.  
 
Cu privire la cea de-a doua întrebare legată de construcţia cartierului Piatra Albă, RMGC doreşte 
să aducă la cunoştinţă urmatoarele aspecte: (i) există cadrul legal pentru o nouă construcţie la 
Piatra Albă în principal axat pe dispoziţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
şi Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorială şi urbanismul modificată la zi de construcţii, 
modificată la zi şi toate actele normative subsecvente acesteia, (ii) cu privire la contractul de 
cooperare încheiat între RMGC şi Primăria comunei Roşia Montană care se referea, printre altele, 
la construcţia cartierului Piatra Albă, trebuie menţionat că, într-adevăr acest contract a fost anulat 
în instanţă iar RMGC nu poate decât să respecte hotărârea judecătorească şi realitatea consfiinţită 
de aceasta. Anularea acestuia nu împiedică însă realizarea construcţiei de la Piatra Albă pe care, 
cu toate acestea, RMGC le va continua aşa cum aceste construcţii au fost asumate în faţa 
localnicilor din Roşia Montană prin respectarea în totalitate a cadrului legal amintit mai sus. 
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Număr  crt. 8  

Nume 
persoană 
interesată 

Zmeskal Zita 

Adresă 
persoana 
interesată 

Budapesta, Ungaria 

Întrebarea/ 
Comentariul 

În baza convenţiei de la Espoo trebuia să se asigure prezenţa unor traducători în lb. Maghiară la 
dezbaterea publică.  
 
observaţii: 
- cum se va proceda în cazul poluărilor cu metale grele sau cianuri a râurilor Mureş şi Tisa? Se 
aminteşte accidentul de la Baia Mare în acest context 
- sterilul: concentraţia de cianură este sub stasuri dar există tehnologii ce pot conduce la 
concentraîii mult mai reduse, de ce nu se aplică o tehnologie mai performantă. 

Răspunsul 

1. Cadrul legal de desfăşurare a relaţiilor internaţionale în domeniul evaluării impactului asupra 
mediului reprezentat de Legea nr.22/2001 de ratificare a Convenţiei Espoo şi Protocolul din 21 mai 
2003 privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontalier nu prevăd necesitatea prezenţei unor traducători de limbă 
maghiară în cadrul procesului de dezbatere publică. Mai mult decât atât, Hotărârea Guvernului nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
menţionează expresis verbis limba în care se transmit informaţiile relevante de mediu (proiectul de 
plan/program şi raportul de mediu), aceasta fiind limba engleză. Astfel, având în vedere că 
transmiterea informaţiilor de mediu a fost realizată în scris, în limba engleză, conform dispoziţiilor 
legale în vigoare, publicul parţii afectate a avut o posibilitate echivalentă cu cea oferită publicului 
îarii de origine de a-şi exprima parerea cu privire la proiectul de plan/program, precum şi cu privire 
la raportul de mediu într-un termen rezonabil. 
 
2. Proiectul din Roşia Montană nu poate fi în nici un fel comparat cu cel de la Baia Mare. Cele 
două proiecte sunt extrem de diferite, începând de la proiectarea şi managementul obiectivului, 
asigurarea resurselor financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi, până la 
procedurile de verificare şi conformare – toate aceste sunt realizate la cele mai înalte standarde în 
cadrul proiectului Roşia Montană. Practicarea agriculturii pe suprafaţa iazului de decantare a 
sterilului, fiind considerată de majoritatea standardelor periculoasă, nu este recomandată. Alte 
alternative mai potrivite ar fi pentru amenajări de agrement, ca de exemplu terenuri de golf sau 
trasee pentru plimbări. 
 
De fapt, ca urmare a accidentului de la Baia Mare, proiectul Roşia Montană corespunde celor mai 
stricte standarde. Autorităţile române, prin Termenii de referinţă, au solicitat ca RMGC să respecte 
noua Directivă Europeană cu privire la managementul deşeurilor, chiar înainte ca această să intre 
în vigoare în Europa sau România. 
 
Accidentul de la Baia Mare a modificat fundamental normele şi reglementările din Europa cu privire 
la producerea, transportul şi utilizarea cianurii. Noile standarde mai stricte (cele mai înalte din lume) 
fac imposibilă reglementarea în Europa a oricărui nou proiect minier cu un concept şi proceduri de 
operare similare celui de la Baia Mare. 
 
Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) depus de RMGC în 2006 este primul din 
România care se conformează normelor UE şi este elaborat astfel încât să nu fie necesară nici 
măcar o singura exceptare de la reglementări existente sau propuse. Pentru a exemplifica 
angajamentul nostru de a respecta cele mai înalte standarde, ori de câte ori cerinţele româneşti 
diferă faţă de cele ale UE, Gabriel a ales să se supună celor mai stricte dintre ele. În plus, în timp 
ce exploatările aurifere existente vor avea la dispoziţie 10 ani pentru a ajunge să se conformeze 
celor mai stricte standarde legale, proiectul Roşia Montană va respecta aceste standarde din prima 
zi de funcţionare. 
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O schimbare importantă ce a avut loc în urma accidentului de la Baia Mare este reprezentată de 
introducerea Codului de Management al Cianurii, la care Gabriel/RMGC este parte semnatară şi 
care prevede reguli stricte pentru producerea, transportul şi utilizarea cianurii. De asemenea, Codul 
include cerinţe cu privire la asigurarea resurselor financiare, prevenirea accidentelor, intervenţia în 
caz de urgenţă, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de verificare. Codul 
Internaţional de Management al Cianurii poate fi consultat la adresa de internet 
www.cyanidecode.org. 
 
Concret, proiectul Roşia Montană diferă faţă de cel de la Baia Mare în ceea ce priveşte fiecare 
indicator cheie – cum ar fi denocivizarea cianurii în cadrul uzinei de procesare, proiectul şi 
construcţia iazului de decantare a sterilului (IDS) şi a digurilor, managementul iazului propriu-zis, 
asigurarea resurselor financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de 
verificare. Proiectul Roşia Montană nu poate fi comparat în nici un fel cu cel de la Baia Mare. 
 
Cianura utilizată în procesul tehnologic va fi supusă unui proces de distrugere, iar cianura reziduală 
depozitată împreună cu sterilele în iazul de decantare se va descompune rapid până la niveluri cu 
mult sub cele maxim admise prin normativele în vigoare. Având în vedere că denocivizarea va 
avea loc înainte de depozitarea sterilelor în iazul de decantare, acestea vor conţine concentraţii 
foarte scăzute de cianură (5-7ppm), valoare sub limita admisă de 10 ppm adoptată recent în 
Directiva UE privind deşeurile miniere. Acest sistem de utilizare şi eliminare a cianurii în 
exploatările aurifere este considerat BAT (cea mai bună tehnică disponibilă) de către UE. 
 
Aceasta este o diferenţă esenţială faţă de proiectul de la Baia Mare: uzina de la Baia Mare nu are 
un sistem de distrugere a cianurii (proces de denocivizare), aşa cum are proiectul Roşia Montană. 
Prin urmare, concentraţia de cianură în sterilele depozitate în iazul de decantare de la Baia Mare a 
fost cuprinsă între 120-400 ppm. Astfel, în cazul puţin probabil al unei scurgeri, cantitatea de 
cianură din apă va reprezenta o mică parte din ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare. 
 
Barajul propus pentru iazul de decantare a sterilelor şi barajul sistemului secundar de retenţie sunt 
proiectate în mod riguros cu depăşirea condiţiilor impuse de reglementările româneşti şi 
internaţionale, cu capacitate de înmagazinare a volumelor de apă rezultate ca urmare a unor 
precipitaţii abundente şi cu prevenirea fenomenului de cedare a barajului datorită deversării peste 
baraj, şi a scurgerilor de cianură, precum şi a poluării apelor de suprafaţă sau subterane aferente. 
Proiectul de la Baia Mare nu a fost proiectat la aceleaşi standarde înalte şi nu a avut capacitatea 
necesară pentru a face faţă evenimentului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Pentru a asigura o capacitate suficientă pentru evitarea deversării peste dig, cota corespunzătoare 
fiecărei etape de realizare a IDS este determinată ca sumă a volumelor proiectate necesare pentru: 
(1) înmagazinarea apei tehnologice şi sterilelor de procesare la un volum de sterile de procesare în 
regim de exploatare normală şi cu volumul mediu al iazului de decantare; (2) înmagazinarea 
debitelor rezultate în urma a două fenomene de precipitaţii maxime probabile şi (3) asigurarea unei 
plaje de steril şi a unei înălţimi de gardă pentru protecţia împotriva valurilor, în fiecare stadiu al 
operaţiunilor; un criteriu restrictiv pentru înălţimea de gardă se bazează pe debitul maxim de 
inundaţie probabil la care se adaugă 1 metru ca înălţime de urcare a valurilor. 
 
Iazul de decantare a sterilelor a fost proiectat pentru a face faţă celor mai critice fenomene de 
precipitaţii maxime probabile. Mai mult, pentru a garanta că iazul de decantare poate înmagazina 
în orice moment debitele rezultate în urma unui fenomen sever de precipitaţii maxime probabile, 
acesta a fost de fapt proiectat pentru a reţine apele de viitură rezultate în urma a două fenomene 
PMP consecutive. Prin urmare, iazul de decantare a sterilului de la Roşia Montană este proiectat 
pentru a reţine un volum total de viitură de peste patru ori mai mare decât cel prevăzut de normele 
româneşti şi de 10 ori mai mare decât precipitaţiile înregistrate la momentul cedării digului iazului 
de la Baia Mare. În cadrul barajului va fi construit un descărcător de siguranţă, pentru cazul puţin 
probabil în care pompele se opresc din funcţionare ca urmare a unor întreruperi de curent sau 
avarie, simultan cu un al doilea fenomen de precipitaţie maximă probabilă. Prin urmare, normele de 
proiectare a iazului de decantare a sterilelor depăşesc în mod semnificativ cerinţele legale privind 
siguranţa în funcţionare. Aceasta pentru a se asigura că riscurile asociate utilizării Văii Corna 
pentru depozitarea sterilului sunt mult sub ceea ce este considerat ca sigur în viaţa de zi cu zi.  
 
Barajul iazului de decantare a sterilului pentru proiectul Roşia Montană va fi construit prin metoda 
de înălţare în ax, folosind anrocamente de împrumut şi rocă sterilă – ceea ce este BAT.  Studiul 
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EIM descrie modul în care se va construi barajul din rocă solidă, acesta fiind proiectat de MWH, 
una dintre cele mai renumite firme de proiectare a barajelor din lume şi analizat şi avizat de experţi 
atestaţi în iazuri din România. Înainte de exploatare, barajul trebuie autorizat pentru funcţionare de 
către Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor (CONSIB). RMGC a angajat cei mai renumiţi 
experţi din lume pentru a asigura securitatea muncitorilor din cadrul proiectului şi a comunităţilor 
învecinate. Digul de la Baia Mare a fost construit din sterile grosiere, nu din anrocamente şi astfel 
nu a putut face faţă fenomenului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Iazul de la Roşia Montană va fi prevăzut cu sistem de drenaj deasupra barajului de amorsare şi un 
sistem de bretele drenante, filtru granular şi pompe – conform BAT – pentru a colecta, controla şi 
monitoriza exfiltraţiile. Concret, iazul de decantare şi barajul au fost proiectate la cele mai înalte 
standarde pentru a preveni poluarea apelor subterane şi pentru a monitoriza permanent calitatea 
acestora şi a izola toate exfiltraţiile detectate - un sistem care a fost verificat prin studii 
hidrogeologice.   În mod concret, elementele de proiectare cuprind un sistem de etanşare a cuvetei 
IDS constituit din coluviu re-compactat care satisface condiţia unei permeabilităţi de   1x10-6 
cm/sec, o diafragmă de etanşare în fundaţia barajului de amorsare cu rolul de a controla infiltraţiile, 
un nucleu cu permeabilitate redusă la barajul de amorsare cu acelaşi rol de control al infiltraţiilor şi 
un baraj şi un iaz de colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea şi 
retenţia tuturor debitelor de infiltraţii care ajung dincolo de axul barajului.   
 
În ceea ce priveşte managementul, iazul de la Baia Mare a fost încadrat în Categoria C - care nu 
necesită supraveghere sau monitorizare specială.  Proiectul Roşia Montană este încadrat în 
Categoria A, ceea ce înseamnă că înainte de obţinerea autorizaţiilor este necesară realizarea unui 
evaluări a impactului asupra mediului cu detalii referitoare la condiţiile iniţiale, impactul proiectului şi 
măsurile de atenuare, precum şi măsuri ulterioare de monitorizare şi raportare. 
 
În sfârşit, proiectul de la Baia Mare nu dispunea de un Plan de management al cianurii. Prin 
comparaţie, proiectul Roşia Montană dispune de un Plan de management al cianurii care se 
conformează Codului internaţional de Management al Cianurii (CIMC) – BAT pentru proiectele 
actuale. 
 
3. Având în vedere toate scenariile analizate, riscul producerii unui accident este extrem de scăzut.  
Impactul unor deversări de ape uzate în urma unui posibil accident sunt limitate şi temporare. În 
majoritatea scenariilor analizate, chiar şi în eventualitatea producerii unei poluări accidentale, 
calitatea apelor de suprafata rămâne sub limitele de calitate stabilite atât în ceea ce priveşte 
standardele de calitate a apelor de suprafaţă cât şi cele referitoare la apa potabilă, chiar şi în 
vecinătea punctului de deversare. În toate aceste cazuri, condiţiile de siguranţă sunt restabilite cu 
sute de kilometri înainte ca orice urmă de contaminare să ajungă la graniţa cu Ungaria.  
 
Impactul dezvoltării unei mine de aur la Roşia Montana, România, a fost atent reexaminat, pentru a 
putea: 

• cuantifica efectele benefice produse de colectarea şi tratarea poluării existente, ca 
urmare a activităţilor miniere din trecut; şi 

• evalua riscurile unui accident şi a consecinţelor acestuia asupra bazinului hidrografic din 
aval, de la amplasamentul minier şi până la graniţa cu Ungaria, pe o distanţă de 595 km 
în aval. 

 
Pentru aceste evaluări, RMGC a apelat la o serie de experţi, profesorii Paul Whitehead de la 
Universitatea Reading, Marea Britanie şi Steven Chapra de la Universitatea Tufts din Boston, SUA 
pentru a efectua studii de modelare a dispersiei poluanţilor în bazinul hidrografic, precum şi la 
Institutul Norvegian de Geotehnică (NGI) pentru a elabora o analiză cantitativă a riscurilor ( de tipul 
arbori de risc) pentru sistemul iazului de decantare. Patrick Corser, P.E. şi Şef al Departamentului 
de Exploatări Miniere, MWH (o companie americană cunoscută la nivel internaţional), a contribuit 
cu expertiza sa la elaborarea ambelor studii( modelarea dispersiei şi analiza riscului), la care s-au 
adăugat recomandările unor experţi internaţionali în managementul cianurii.  
 
Concluziile acestor analize sunt următoarele: 
 

• soluţiile propuse pentru reducerea poluării ar putea duce la îndepărtarea aproape în 
totalitate a poluării existente, ceea ce constituie beneficiu net adus de proiect calităţii 
factorilor de mediu; 
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• probabilitatea producerii unui accident cu deversare de ape uzate cu concentraţii 
substanţe toxice este foarte redusă de 1 la 1 milion de ani. Chiar în imediata vecinătate 
a punctului de deversare, impactul produs de un accident nu ar cauza depăşirea 
standardului de calitate stabilit pentru apa de suprafaţă sau apa potabilă – cu excepţia 
situaţiilor în care debitului cursului de apă este scăzut. Pentru o probabilitate de 1 la 4 
milioane de ani s-au evaluat o serie de scenarii de acest fel. Într-un astfel de caz, 
contaminarea cursului de apă ar depăşi temporar şi până la o anumită limită nivelurile 
concentraţiei admise de standardul de calitate pentru ape de suprafaţă la indicatorul 
cianurii pe o distanţă de 80 de km în aval.  

• în aceste condiţii concentraţia de cianură nu prezintă pericol pentru, păsări, mamifere, 
oameni şi pentru majoritatea vieţuitoarelor din mediul acvatic. Doar cele mai vulnerabile 
specii de peşti (păstrăvi)- şi cele mai vulnerabile exemplare  din aceste specii este 
posibil să fie afectate. Datorită concentraţiilor reduse ale poluanţilor care pot fi deversaţi 
în cazul unei poluări accidentale şi duratei reduse de expunere sau datorită 
caracteristicilor curgerii din bazinul hidrografic. Cum cianura nu se bio-acumulează odată 
ce unda de poluare a trecut iar concentraţiile inhalate sunt neutralizate de către 
organismele vii, acestea îşi vor reveni în scurt timp.  

• în mai toate condiţiile de debit, diluaţia şi dispersia în bazinul hidrografic ar reduce 
imediat concentraţia toxică până la un nivel care să corespundă cu standardele stabilite; 

• aceste categorii de impact local şi limitat generate de un accident au la bază cea mai 
defavorabilă situaţie în care deversarea de ape uzate nu poate fi reţinută în zona 
industrială şi nici nu este diluată prin aplicarea procedurilor de urgenţă, amândouă 
constituind măsuri posibile de atenuare; şi, 

• datorită criteriilor de proiectare foarte robuste, capacitatea sporită de stocare şi criteriile 
de operare conservative ale sistemului iazului de decantare, orice alt scenariu al unei 
deversări potenţiale este nerealist. Analiza de risc arată că probabilitatea ca sistemul 
iazului de decantare să functioneze sub performanţele proiectate este de 100 de ori mai 
mică decât probabilitatea de rupere pentru barajele de acumulare, în baza 
performanţelor observate la barajele din întreaga lume.  

 
Riscul foarte scăzut de accidente şi beneficiile clare asupra mediului rezultate în urma operaţiunilor 
de depoluare indică faptul că proiectul va avea un efect benefic general asupra mediului. În toate 
scenariile posibile analizate, calitatea apei este superioară standardelor de calitate pentru apa de 
suprafaţă cât şi pentru cea potabilă cu sute de kilometri înainte de a ajunge la graniţa cu Ungaria. 
Analiza de risc stabileşte că orice alt scenariu de dezastru este nerealist. 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate concluziile: 
 

Eveniment Conditii de debite mari Conditii de debite mici 
Deversarea peste baraj din 
cauza unor fenomene 
extreme de ploaie sau la 
topirea zăpezii – două 
evenimente cu probabilitate 
de 1 la 10.000 ani pentru 
ploaie în 24 de ore urmată 
de 1 la 10 ani pentru 
inundaţie (probabilitate de 
apariţie mai mică de 1 la 
100 milioane de ani) 

Nu sunt depasite 
standardele 

Nu s-a luat în 
considerare. Nu pot avea 
loc în acelaşi timp căderi 
masive de ploaie şi 
condiţii de debit redus.  

O rupere în baraj cauzată de 
un cutremur puternic sau de 
alti factori(probabilitate de 
apariţie de 1 la 1 milion de 
ani) 
 

Nu sunt depasite 
standardele 

Standardele sunt 
depăşite pe 80 de km în 
aval, doar în cazuri 
extreme de concurenţă a 
evenimentelor 
(probabilitate de apariţie 
de 1 la 4 milioane de 
ani). 
• Consecinţe 

temporare şi limitate 
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• Posibilitate de 
atenuare a 
impactului 

Studiul de Impact asupra 
Mediului (EIA) scenariu de 
rupere ipotetică a barajului– 
nerealist. 
(probabilitate de apariţie de 
1 la 100 milioane de ani sau 
mai puţin) 
 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

 
 
4. Concentraţia maximă de cianură uşor eliberabilă (WAD) din deşeurile generate de exploatarea 
minieră, aşa cum este impusă prin Directiva europeană pentru depozitarea deşeurilor din industria 
extractivă (2006), arată clar un prag maxim de 10ppm. Acest nivel a fost stabilit după dezbateri şi 
cercertări detaliate. IPPC/Cele mai bune tehnici disponibile au luat în considerare faptul că două 
mine din Europa au reuşit să ajungă la 2ppm sau mai puţin, chiar în perioada în care se făceau 
evaluările care au condus la elaborarea acestei Directive, dar cu toate acestea, UE a stabilit limita 
la 10ppm. 

 
Prin testele pilot de neutralizare realizate pentru Roşia Montană (RM), în care s-au utilizat 
minereuri din cadrul perimetrului acestei investiţii, asupra cărora s-au aplicat cele mai bune tehnici 
disponibile,  s-au obţinut nivele de cianură WAD mai mici decât 2ppm. (Nivelele obţinute în urma 
testelor sunt la fel de mici precum cele identificate de către echipa tehnică a RMGC în timpul mai 
multor programe de testare efectuate pe mai multe tipuri de minereu din întreaga lume, fapt care 
arată că minereul de la Roşia Montană poate fi supus procesului de detoxificare – dar există limite 
practice. Fiecare tip de minereu este diferit şi nimeni nu poate pretinde ca concentraţiile sterilelor 
neutralizate dintr-o operaţiune minieră să fie identică cu ale alteia). Pentru RM, chiar dacă 
proiectarea operaţiunilor pentru aplicarea timpilor de reţinere necesari neutralizării dublează timpii 
utilizaţi în teste, cât şi sistemele de dozare a reactivilor de neutralizare care pot furniza cu 50% mai 
mult decât cantitatea folosită în timpul testelor, designul proiectului şi analiza de risc a acestuia 
consideră, în mod conservator, că – în condiţii de operare la întreaga capacitate – deşeurile vor ieşi 
din uzina de procesare şi vor intra în instalaţia de reţinere a acestora (iazul de decantare, sau 
TMF), la nivele de maxim 5-7 ppm. RM poate atinge nivele mai bune decât acesta. Dar, asigurând 
nivele mai reduse ale concentraţiei la volume şi condiţii de operare, are anumite limite practice 
determinate de caracteristicile materialelor de pe amplasament.  
 
Autorităţile de reglementare ale UE care au stabilit limita de 10ppm cianură WAD nu acţionează 
iresponsabil în ceea ce priveşte siguranţa publică. În fapt, sute de exploatări miniere gestionează, 
în siguranţă, materiale a căror concentraţie de cianură este mai mare. (În realitate, o persoană 
obişnuită ar trebui să consume peste 20 de litri de apă conţinând un nivelul de cianură WAD de 5-
7ppm al iazului de decantare, într-un timp scurt – imposibil – pentru a-i fi ameninţată viaţa). În 
prezent, minele care sunt deja autorizate trebuie să atingă un nivel al cianurii WAD de 50ppm, 
conform Directivei europene. Şi acest nivel, de 5 ori mai mare decât nivelul impus pentru proiectul 
RM, este considerat a avea un efect minim asupra mediului. Siguranţa angajaţilor din zona uzinei 
de procesare este o chestiune separată care, de asemenea, este analizată cu mare atenţie.  
 
Teama de o concentraţie mai mare decât 5-7 ppm în iazul de decantare, în cazul defectării staţiei 
de neutralizare, este nefondată, deoarece efluentul va fi monitorizat în permanenţă, iar 
operaţiunilor vor fi oprite în cazul în care staţia de neutralizare nu funcţionează conform 
parametrilor proiectaţi. Mai mult decât atât, este planificat un program de monitorizare a apelor de 
suprafaţă şi subterane, şi raportare periodic, cu ajutorul căruia se vor detecta orice abateri şi se vor 
informa autorităţile (aceasta va fi o cerinţă a Ministerului Mediului ce urmează a fi inclusă în 
condiţiile pentru obţinerea autorizaţiei de mediu). Legislaţia de mediu a României stipulează că, în 
caz de neconformare, soluţiile pot varia de la amenzi la suspendarea şi anularea autorizaţiei de 
mediu. Nimeni nu-şi poate permite să ignore astfel de probleme. 
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Număr  crt. 9  

Nume 
persoană 
interesată 

Kappel Iudit 

Adresă 
persoana 
interesată 

Budapesta, Ungaria 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Factorul uman a fost luat în considerare ca element ce poate conduce la provocarea accidentelor 
ecologice? 

Răspunsul 

Din perspectiva evaluării riscurilor naturale şi tehnologice, inclusiv cele rezultate ca urmare a 
interacţiunii factorului uman, Raportul de Mediu, scoate în evidenţă că măsurile de siguranţă, cele 
de prevenire, implementarea sistemelor de management de mediu şi a riscului reduc consecinţele 
la nivele acceptabile faţă de cele mai restrictive norme, standarde, cele mai bune practici sau 
recomandări naţionale şi internaţionale în domeniu. Anexa 4 a Raportului de Mediu completata cu 
Anexa 2 a raspunsurilor la întrebări - Analiza Cantitativă a riscurilor- elaborată de NGI analizează 
probabilitatea de apariţie a potenţialelor accidente legate de proiectul de la Roşia Montană luând în 
considerare toţi factorii care ar putea influenţa apariţia unor astfel de accidente (inclusiv factorul 
uman), defineşte frecvenţele de apariţie a unor asemenea accidente conform datelor de proiectare 
şi a literaturii de specialitate, şi stabileşte măsurile de control propuse pentru implementare, prin 
proiectare sau management, pentru a reduce riscurile de apariţie.  Măsurile de prevenire/diminuare 
a impactului sunt incluse în: Planul de management pentru deşeuri, Planul de reabilitare şi 
închidere a minei, Planul de management pentru calitatea aerului, Planul de management al 
cianurii, Planul de gospodărire a apei şi control al eroziunii, Planul de pregătire pentru situaţii de 
urgenţă şi poluări accidentale. 
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Număr  crt. 10  

Nume 
persoană 
interesată 

Dóci Gabriella 

Adresă 
persoana 
interesată 

Budapesta, Ungaria 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Organizaţia greenpeace este o organizaţie ecologistă internaţională. Este obligativitatea RMGC de 
a asigura traducerea în limba maghiară.  
 
observatii: 
- efectele unei eventuale poluari accidentale cu cianuri in romania pe raurile aries si mures?  
- ce garantie financiara se poate asigura ungariei in cazul unei eventuale poluari accidentale? 
Pentru poluarea de la Baia Mare inca nu s-au realizat platile pentru daune.  
- in cazul falimentului RMGC cum se poate asigura renaturarea zonei de exploatare 
- statul va prelua cheltuielile in caz de faliment? 

Răspunsul 

Cadrul legal de desfăşurare a relaţiilor internaţionale în domeniul evaluării impactului asupra 
mediului reprezentat de Legea nr.22/2001 de ratificare a Convenţiei Espoo şi Protocolul din 21 mai 
2003 privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra 
mediului în context transfrontalier nu prevăd necesitatea prezenţei unor traducători de limbă 
maghiară în cadrul procesului de dezbatere publică. Mai mult decât atât, Hotărârea Guvernului nr. 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
menţionează expresis verbis limba în care se transmit informaţiile relevante de mediu (proiectul de 
plan/program şi raportul de mediu), aceasta fiind limba engleză. Astfel, având în vedere că 
transmiterea informaţiilor de mediu a fost realizată în scris, în limba engleză, conform dispoziţiilor 
legale în vigoare, publicul parţii afectate a avut o posibilitate echivalentă cu cea oferită publicului 
îarii de origine de a-şi exprima parerea cu privire la proiectul de plan/program, precum şi cu privire 
la raportul de mediu într-un termen rezonabil. 
 
1. Având în vedere toate scenariile analizate, riscul producerii unui accident este extrem de scăzut.  
Impactul unor deversări de ape uzate în urma unui posibil accident sunt limitate şi temporare. În 
majoritatea scenariilor analizate, chiar şi în eventualitatea producerii unei poluări accidentale, 
calitatea apelor de suprafata rămâne sub limitele de calitate stabilite atât în ceea ce priveşte 
standardele de calitate a apelor de suprafaţă cât şi cele referitoare la apa potabilă, chiar şi în 
vecinătea punctului de deversare. În toate aceste cazuri, condiţiile de siguranţă sunt restabilite cu 
sute de kilometri înainte ca orice urmă de contaminare să ajungă la graniţa cu Ungaria.  
 
Impactul dezvoltării unei mine de aur la Roşia Montana, România, a fost atent reexaminat, pentru a 
putea: 

• cuantifica efectele benefice produse de colectarea şi tratarea poluării existente, ca 
urmare a activităţilor miniere din trecut; şi 

• evalua riscurile unui accident şi a consecinţelor acestuia asupra bazinului hidrografic din 
aval, de la amplasamentul minier şi până la graniţa cu Ungaria, pe o distanţă de 595 km 
în aval. 

 
Pentru aceste evaluări, RMGC a apelat la o serie de experţi, profesorii Paul Whitehead de la 
Universitatea Reading, Marea Britanie şi Steven Chapra de la Universitatea Tufts din Boston, SUA 
pentru a efectua studii de modelare a dispersiei poluanţilor în bazinul hidrografic, precum şi la 
Institutul Norvegian de Geotehnică (NGI) pentru a elabora o analiză cantitativă a riscurilor (de tipul 
arbori de risc) pentru sistemul iazului de decantare. Patrick Corser, P.E. şi Şef al Departamentului 
de Exploatări Miniere, MWH (o companie americană cunoscută la nivel internaţional), a contribuit 
cu expertiza sa la elaborarea ambelor studii( modelarea dispersiei şi analiza riscului), la care s-au 
adăugat recomandările unor experţi internaţionali în managementul cianurii.  
 
Concluziile acestor analize sunt următoarele: 

• soluţiile propuse pentru reducerea poluării ar putea duce la îndepărtarea aproape în 
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totalitate a poluării existente, ceea ce constituie beneficiu net adus de proiect calităţii 
factorilor de mediu; 

• probabilitatea producerii unui accident cu deversare de ape uzate cu concentraţii 
substanţe toxice este foarte redusă de 1 la 1 milion de ani. Chiar în imediata vecinătate 
a punctului de deversare, impactul produs de un accident nu ar cauza depăşirea 
standardului de calitate stabilit pentru apa de suprafaţă sau apa potabilă – cu excepţia 
situaţiilor în care debitului cursului de apă este scăzut. Pentru o probabilitate de 1 la 4 
milioane de ani s-au evaluat o serie de scenarii de acest fel. Într-un astfel de caz, 
contaminarea cursului de apă ar depăşi temporar şi până la o anumită limită nivelurile 
concentraţiei admise de standardul de calitate pentru ape de suprafaţă la indicatorul 
cianurii pe o distanţă de 80 de km în aval.  

• în aceste condiţii concentraţia de cianură nu prezintă pericol pentru, păsări, mamifere, 
oameni şi pentru majoritatea vieţuitoarelor din mediul acvatic. Doar cele mai vulnerabile 
specii de peşti (păstrăvi)- şi cele mai vulnerabile exemplare  din aceste specii este 
posibil să fie afectate. Datorită concentraţiilor reduse ale poluanţilor care pot fi deversaţi 
în cazul unei poluări accidentale şi duratei reduse de expunere sau datorită 
caracteristicilor curgerii din bazinul hidrografic. Cum cianura nu se bio-acumulează odată 
ce unda de poluare a trecut iar concentraţiile inhalate sunt neutralizate de către 
organismele vii, acestea îşi vor reveni în scurt timp.  

• în mai toate condiţiile de debit, diluaţia şi dispersia în bazinul hidrografic ar reduce 
imediat concentraţia toxică până la un nivel care să corespundă cu standardele stabilite; 

• aceste categorii de impact local şi limitat generate de un accident au la bază cea mai 
defavorabilă situaţie în care deversarea de ape uzate nu poate fi reţinută în zona 
industrială şi nici nu este diluată prin aplicarea procedurilor de urgenţă, amândouă 
constituind măsuri posibile de atenuare; şi, 

• datorită criteriilor de proiectare foarte robuste, capacitatea sporită de stocare şi criteriile 
de operare conservative ale sistemului iazului de decantare, orice alt scenariu al unei 
deversări potenţiale este nerealist. Analiza de risc arată că probabilitatea ca sistemul 
iazului de decantare să functioneze sub performanţele proiectate este de 100 de ori mai 
mică decât probabilitatea de rupere pentru barajele de acumulare, în baza 
performanţelor observate la barajele din întreaga lume.  

 
Riscul foarte scăzut de accidente şi beneficiile clare asupra mediului rezultate în urma operaţiunilor 
de depoluare indică faptul că proiectul va avea un efect benefic general asupra mediului. În toate 
scenariile posibile analizate, calitatea apei este superioară standardelor de calitate pentru apa de 
suprafaţă cât şi pentru cea potabilă cu sute de kilometri înainte de a ajunge la graniţa cu Ungaria. 
Analiza de risc stabileşte că orice alt scenariu de dezastru este nerealist. 
 
În tabelul de mai jos sunt prezentate concluziile: 
 

Eveniment Conditii de debite mari Conditii de debite mici 
Deversarea peste baraj din 
cauza unor fenomene 
extreme de ploaie sau la 
topirea zăpezii – două 
evenimente cu probabilitate 
de 1 la 10.000 ani pentru 
ploaie în 24 de ore urmată 
de 1 la 10 ani pentru 
inundaţie (probabilitate de 
apariţie mai mică de 1 la 
100 milioane de ani) 

Nu sunt depasite 
standardele 

Nu s-a luat în 
considerare. Nu pot avea 
loc în acelaşi timp căderi 
masive de ploaie şi 
condiţii de debit redus.  

O rupere în baraj cauzată de 
un cutremur puternic sau de 
alti factori(probabilitate de 
apariţie de 1 la 1 milion de 
ani) 
 

Nu sunt depasite 
standardele 

Standardele sunt 
depăşite pe 80 de km în 
aval, doar în cazuri 
extreme de concurenţă a 
evenimentelor 
(probabilitate de apariţie 
de 1 la 4 milioane de 
ani). 

Pagina de răspuns 2 din 4 

        Pagina 34 din 203



• Consecinţe 
temporare şi limitate 

• Posibilitate de 
atenuare a 
impactului 

Studiul de Impact asupra 
Mediului (EIA) scenariu de 
rupere ipotetică a barajului– 
nerealist. 
(probabilitate de apariţie de 
1 la 100 milioane de ani sau 
mai puţin) 
 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

 
2. Conform Legii minelor din România şi a Directivei UE privind deşeurile miniere se va institui o 
garanţie financiară pentru refacerea mediului (GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM 
este reglementată de Legea Minelor (nr. 85/2003) şi de Instrucţiunile şi Normele de aplicare a Legii 
Minelor emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (nr. 1208/2003). Există, de 
asemenea, două directive ale Uniunii Europene care au efect asupra GFRM: Directiva privind 
deşeurile miniere („DSM”) şi Directiva privind răspunderea de mediu („DRM”).  
 
Directiva privind deşeurile miniere are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate 
obligaţiile ce derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a 
activităţilor miniere şi 2) toate costurile aferente lucrărilor de refacere a terenurilor afectate de 
depozitul de deşeuri. Directiva privind răspunderea de mediu reglementează activităţile de 
remediere şi măsurile care trebuie luate de autorităţile de mediu în cazul unui accident ecologic 
cauzat de operatorii minieri, în scopul de a se asigura că operatorii dispun de resurse financiare 
corespunzătoare pentru lucrările de remediere ecologică.  
 
Conform legislaţiei din România, există două GFRM separate şi diferite. Prima garanţie, care se 
actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru refacerea ecologică 
aferente funcţionării obiectivului minier în anul următor. Aceste costuri sunt de minim 1,5% pe an 
din costurile totale, reflectând lucrările angajate anual.  
 
Cea de a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, stabileşte costurile preconizate pentru 
eventuala închidere a exploatării miniere Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii 
costului de refacere finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de 
refacere a mediului prevăzute în programul de monitorizare pentru elementele de mediu post-
închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un document ce 
trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”).  
 
Fiecare GFRM va respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de 
autoritate guvernamentală competentă în domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în 
cazul puţin probabil de închidere prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă 
întotdeauna costurile aferente refacerii ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o 
valoare estimativă care depăşeşte costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în 
activitatea obişnuită a minei sunt incluse anumite activităţi de refacere ecologică).  
 
Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile:  
 

• Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică;  
• Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor 

U.E.;  
• Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică;  
• Modificări ale preţul unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică.  

 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
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în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice.  
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel încât autorităţile române sa nu aiba o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
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Număr  crt. 11  

Nume 
persoană 
interesată 

Gomboş Vasile Raul 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Asociaţia Pro Roşia şi Pro Dreptatea reprezintă comunitatea. A înfiinţat o nouă asociaţie pentru 
dezvoltare durabilă a zonei; D. p. d. v. Economic şi social nu suntem reprezentaţi de partea ungară 
şi alte asociaţii care nu oferă alternative viabile.  
 
observaţii 
- ce se va intampla cu oamenii relocati la Recea Alba Iulia, îşi vor păstra locurile de muncă 
actuale? 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
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mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
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naţional de asigurări de sănătate;  
• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Aceşti angajaţi vor beneficia de exact aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi angajaţi care nu au o locuinţă 
permanentă în Roşia Montană. Este vorba de oferirea unei camere într-o casă care este 
proprietate a companiei şi unde pot să trăiască pe perioada săptămânii de lucru, după care la 
sfârşitul saptămânii de lucru se asigură transportul gratuit la Alba-Iulia şi returul luni dimineaţa când 
începe o nouă săptămână de lucru. Politica companiei este oferirea unei locuinţe de serviciu, de 
obicei doi angajaţi într-o casă sau într-un apartament, cunoscut fiind faptul că dimensiunea caselor 
din Roşia Montană este de două, maxim trei camere (fiecare persoană va beneficia de o cameră). 
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Număr  crt. 12  

Nume 
persoană 
interesată 

Andreica Dionisie 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană - Vicepresedinte Asociatia Dezvoltare Durabila Si Politici Publice 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Observaţii 
- este pro proiect, singura sursă de câştig pentru populaţia din Roşia Montană.  
- cei care se vor strămuta la Alba Iulia, vor fi angajaţi în cazul aprobării proiectului, vor sta în 
locuinţe de serviciu 

Răspunsul 

1. Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care 
are în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
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Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
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• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 

• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 
de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
2. Aceşti angajaţi vor beneficia de exact aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi angajaţi care nu au o locuinţă 
permanentă în Roşia Montană. Este vorba de oferirea unei camere într-o casă care este 
proprietate a companiei şi unde pot să trăiască pe perioada săptămânii de lucru, dupa care la 
sfârşitul saptămânii de lucru se asigură transportul gratuit la Alba-Iulia şi returul luni dimineaţa când 
începe o nouă săptămână de lucru. Politica companiei este oferirea unei locuinţe de serviciu, de 
obicei doi angajaţi ântr-o casă sau într-un apartament, cunoscut fiind faptul că dimensiunea caselor 
din Roşia Montană este de două, maxim trei camere (fiecare persoană va beneficia de o cameră). 
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Număr  crt. 13  

Nume 
persoană 
interesată 

Caproş Călin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Nr. 175a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Observaţii 
- îşi exprimă neîncrederea în viabilitatea proiectului şi companiei. Compania vrea să ne 
conştientizeze despre beneficiile proiectului, dar în instanţă se demontează punct cu punct 
susţinerile companiei. Solicită o soluţie viabilă de la companie.  
 
Fundaţia SOROS 
- acelaşi studiul releva că asocierea RMGC cu Statul Român este cea mai proastă posibilă 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
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mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
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naţional de asigurări de sănătate;  
• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 14  

Nume 
persoană 
interesată 

David Eugen 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană - Alburnus Maior 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Observaţii 
- fiecare se crede stapân la Roşia Montană. Albumus Maior este singura organizaţie ce are drept 
de a se opune proiectului. Cei care au grija că nu au locuri de muncă am deschis o pensiune. Nu 
adresează observaţii sau întrebări directe legate de plan, raportul de mediu. 

Răspunsul 

În urma întrebărilor pe care le-am primit în consultările publice din 2006, a rezultat un set foarte 
mare de răspunsuri care au fost structurate în volume. În cadrul volumului 53, care se numeşte 
Roşia Montană Dezvoltare Durabilă a Comunităţii enumerăm 17 parteneriate pe care noi le 
propunem comunităţii. Unele dintre ele sunt materializate, cu ajutorul dumneavoastră, altele dintre 
ele sunt doar nişte propuneri. Unul dintre acele parteneriate se numeşte Parteneriatul Watch.  
 
Scopul acestui parteneriat este de a asigura faptul că proiectul Roşia Montană se desfăşoară în 
conformitate cu standardele româneşti, europene, şi internaţionale, conform angajamentelor 
asumate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montană. 
Acesta este adresat atat organizaţiilor neguvernamentale cat si autorităţilor. Încă nu s-a 
materializat, dar este o idee bună care dorim să o putem pune în practică. Bineînţeles că asta se 
poate realiza doar cu ajutorul dumneavoastră si a celor interesaţi. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
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beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
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comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 15  

Nume 
persoană 
interesată 

Cosma Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Parcului, Bl. M, Sc. 2, Ap. 21 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Observaţii 
- dezbaterea este binevenită şi creează premizele dezvoltării unei zone pentru minerit. Ieşirea din 
criză se realizează pe baza unui proiect al mineritului, este un proiect bun. Puşcările care au loc în 
carieră se vor realiza prin metodologie cu întârziere.  
- dacă se cunoaşte o activitate industrială în Ungaria care afectează România? Râurile din Ungaria 
au fost atât de poluate. Se solicită raspuns de la autorităţile din Ungaria şi de către Greenpeace 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
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Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  
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• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 16  

Nume 
persoană 
interesată 

Furdui Dorin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Str. Brazilor, Nr. 408 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce se va întâmpla cu muncitorii disponibilizaţi? Vor avea prioritate la angajare? Se vor păstra 
parteneriatele cu ONG-urile? 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi. 
  
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
Referitor la parteneriatele care le avem cu ONG-urile locale, pot să vă spun că acestea da, vor 
continua în masura în care activitatea noastră se va desfăşura în zona Roşia Montană. 
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Număr  crt. 17  

Nume 
persoană 
interesată 

Pencea Roxana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Cluj-Napoca 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt din Cluj Napoca, contribuabil al Statului Român (compensaţii materiale către Ungaria vor fi 
plătite din banii mei) 
 
observaţii 
- cum se face un PUZ pentru zona protejată dacă nu există studii sau descărcări de sarcină 
arheologică? De ce nu se face peste 9 ani când vor fi mai multe date? Planul va avea impact 
asupra 4 localităţi din zonă. De ce nu se fac 4 PUZ diferite? Ce se va întampla dacă una din 
localităţi nu va aproba PUZ?  
- solicit confirmarea că la acest moment se va relua procedura de acord de mediu datorită acestui 
PUZ?  
- prin PUZ din Orlea se blocheză activitatea de deschidere a unui hotel în zonă? 

Răspunsul 

Cu privire la prima întrebare, RMGC doreşte să menţioneze că prezenta consultare publică a avut 
loc în cadrul procedurii de evaluare de mediu a impactului modificărilor propuse la PUZ zona 
industrială existent din anul 2002 la nivelul comunei Roşia Montană şi ca atare, această procedură 
nu priveşte planul de urbanism zonal care reglementează zona protejată. În altă ordine de idei, 
conform art. 43 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, planul de 
amenajare a teritoriului zonal are rol director şi se realizează în vederea soluţionării unor probleme 
specifice ale unor teritorii şi în consecinţă, acest plan are un rol principial în reglementarea 
urbanistică. Din punct de vedere legal, nu există cerinţa existenţei unui certificat de descarcare 
arheologică pentru realizarea unui plan de urbanism zonal, astfel încât cele două cerinţe legale nu 
se condiţionează reciproc.  
 
Problema existenţei unui certificat de descarcare arheologică poate fi ridicată numai în siuaţia în 
care într-o zonă protejată urmează a se întreprinde lucrări de construire propriu-zise, ceea ce nu 
este cauzat de simpla adoptare a planului de urbanism supus discuţiei. De altfel, cu privire la Orlea, 
s-a mai menţionat că cercetările arheologice preventive de suprafaţă pentru zona Orlea coroborate 
cu cercetările de arheologie minieră din sectorul Orlea – Ţarina (subteran) sunt preconizate a se 
desfăşura în viitor, aşa cum a fost făcut, dealtfel, public prin Raportul EIM, capitolul  „Studiu de 
condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural”, vol. 16, p. 43 urmând a fi finalizate în 2012 iar intenţia 
de a dezvolta cariera din masivul Orlea se poate materializa doar după efectuarea acestora. În 
acest sens, RMGC şi-a luat angajamentul de a finanţa un program de cercetări arheologice 
preventive desfăşurat de către specialişti abilitaţi, pentru a putea apoi decide aplicarea sau nu a 
procedurii de descărcare de sarcină arheologică.  
 
Conform prevederilor Legii 422/2001 privind monumentele istorice este posibilă aplicarea 
procedurii de declasare în contextul descărcării de sarcină arheologică în cazul siturilor 
arheologice, în baza avizului Comisiei Naţionale de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional. În accepţiunea legii, descărcarea de sarcină arheologică este 
procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi 
redat activităţilor umane curente (OG 43/2000, art. 5, paragraf (2)). Astfel, activităţile de construcţie 
implicate de dezvoltarea Proiectului în zona Orlea nu vor putea fi iniţiate înainte de finalizarea 
cercetărilor arheologice, desfăşurate în conformitate cu prevederile legislative româneşti şi 
recomandările şi practicile internaţionale, RMGC intenţionand să exploateze în faza a doua de 
dezvoltare a proiectului său zăcămintele auro-argintifere din zona masivului Orlea.  
 
În ceea ce priveşte aprobarea modificărilor propuse la PUZurile existente la nivelul localităţilor 
Roşia Montană, Câmpeni, Bucium şi Abrud, trebuie menţionat faptul că aceste modificări trebuie 
aprobate la sfârşitul perioadei de avizare de către organele competente (inclusiv finalizarea 
prezentei proceduri de evaluare a mediului). Aprobarea se va da de consiliile locale ale localităţilor 
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impactate în mod independent în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale care prevede în art 45 alin (2) că se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în 
funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:...e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea 
urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului. Hotărârile consiliilor locale ale localităţilor 
afectate de modificarile planurilor de urbanism zonal existente vor fi luate în mod independent în 
acord cu principiul autonomiei şi descentralizării autorităţilor locale. De asemenea, nu există nicio 
prevedere legală care să prevadă necesitatea adoptării unui PUZ numai în limitele unei localităţi, şi 
dealtfel, planul discutat în prezent este în fapt o modificare a unui plan de urbanism existent şi 
adoptat. 
 
Cu privire la ultima întrebare, RMGC doreşte să menţioneze că niciun PUZ al vreunei localităţi în 
care vor fi operate modificările aduse planurilor de urbanism zonale nu a fost anulat în instanţă. 
Toate planurile de urbanism existente la nivelul acestor localităţi (indiferent de tipul acestora) sunt 
în vigoare la data prezentei. În ceea ce priveşte procedura de evaluare a impactului asupra 
mediului începută de RMGC pentru obţinerea acordului de mediu pentru implementare proiectului 
minier trebuie menţionat că: (i) această procedură este diferită de prezenta procedură de evaluare 
a mediului, prima fiind realizată strict în legătură cu proiectul minier Roşia Montană iar cea de-a 
doua în legătură cu modificările aduse la planul de urbanism zonal pentru zona industrială şi (ii) 
deşi prezintă o serie de similitudini, cele două evaluări de mediu sunt reglementate în mod distinct 
în legislaţia în vigoare din România, şi anume, evaluare de mediu pentru planuri şi programe de 
Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 iar procedura de impact asupra mediului de Hotărârea 
Guvernului nr. 1213/2006  privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru anumite proiecte publice şi private. 
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Număr  crt. 18  

Nume 
persoană 
interesată 

Brădaţan Tudor 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Se vorbeşte despre un PUZ pentru o mare companie minieră. Documentele de la minister nu se 
poate să nu aibe o legătură cu planul, documentaţia depusă la minister se bazează pe planurile de 
urbanism. Se reia procedura de obţinere a acordului de mediu prin faptul că se redepune acum 
dosarul pentru planul de urbanism?  
- se îngreunează investiţiile din Roşia Montană datorită acestor planuri de urbanism şi a restricţiilor 
generate de ele, oamenii nu pot să-şi caştige o pâine. De ce nu pot începe şi alte investiţii? 
Locurile de muncă pot fi oferite şi în alte domenii nu în proiect de minerit. 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte procedura de evaluare a impactului asupra mediului începută de RMGC pentru 
obţinerea acordului de mediu pentru implementare proiectului minier trebuie menţionat că: (i) 
această procedură este diferită de prezenta procedură de evaluare a mediului, prima fiind realizată 
strict în legătură cu proiectul minier Roşia Montană iar cea de-a doua în legătură cu modificările 
aduse la planul de urbanism zonal pentru zona industrială şi (ii) deşi prezintă o serie de similitudini, 
cele două evaluări de mediu sunt reglementate în mod distinct în legislaţia în vigoare din România, 
şi anume, evaluare de mediu pentru planuri şi programe de Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 iar 
procedura de impact asupra mediului de Hotărârea Guvernului nr. 1213/2006  privind stabilirea 
procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi 
private. 
 
Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de 1054 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei 
Roşia Montană, care este de 4200 ha, ceea ce reprezintă cca. 25 %. Situaţia infrastructurii este 
precară pe întreaga suprafaţă a teritoriului administrativ al comunei Roşia Montană. Afirmaţia 
legată de faptul că RMGC a contribuit la blocarea altor investiţii este nefondată. 
 
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. 
 
Totodată, vă rugăm să observaţi că există dispoziţii legale imperative care restricţionează 
dezvoltarea altor proiecte decât cele destinate exploatării şi prelucrării resurselor naturale în zonele 
în care acestea sunt identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi legale: 
 

• 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”; 

• art. 6(1) din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 republicată în 27.11.2002 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”; 

• 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 
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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. 
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Număr  crt. 19  

Nume 
persoană 
interesată 

Kaproş Liliana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vicepreşedinte Pro Dreptatea Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă va mai începe o altă etapă a relocării şi când? Sunt 700 de cereri de angajare, când vor 
începe angajările? 

Răspunsul 

Momentan compania a stopat procesul de achiziţionare terenuri. 
 
În momentul în care situaţia permite, acest proces va fi reluat şi va fi anunţat în prealabil. 
 
La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi. 
  
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
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comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
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• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
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• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-
finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 

• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 
RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 20  

Nume 
persoană 
interesată 

Simion Ştefania 

Adresă 
persoana 
interesată 

Cluj Napoca 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Există diferenţă între nulitate relativă şi nulitate absolută d. p. d. v. juridic. Se va ataca hcl nr. 1. 
Relaţia între puz şi evaluarea de mediu, certificat de urbanism şi puz, cu cu. Art. 32 din legea 
350/2001 urbanism, ord 117/2006, d. p. d. v. cronologic se realizează SEA şi apoi EIA.  
- PUG şi PUZ din 2002 nu mai produc nici un fel de efecte juridice, nu poţi actualiza ceva ce nu are 
nici un efect.  
- planul de închidere a exploatării de stat trebuia discutat în cadrul grupului de lucru. Pentru 
Minvest Deva trebuie să existe un plan de urbanism, un acord de mediu. Cum se poate să existe 
pe acelaşi amplasament plan de închidere şi PUZ zona industrială. 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte prima întrebare, legată de validitatea hotărârii nr. 1 din 29.01.2009 a Consiliului 
Local Roşia Montană RMGC doreşte să lamurească urmatoarele aspecte: 
 
• În 21 ianuarie 2008, prin decizia nr. 75/CA/2007, Curtea de Apel Alba Iulia a admis în mod 

irevocabil exceptia de nelegalitate cu privire la hotărârile nr. 45 şi 46 ale Consiliului Local Roşia 
Montană din 19 iulie 2002. Astfel, instanţa a constatat, nelegalitatea hotărârilor Consiliului 
Local Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002, motivat de faptul că „la data la care s-au votat cele 
două hotărâri (19.07.2002) consilierii Avram Cornel şi David Constantin aveau calitatea de 
angajaţi în funcţia de maistru ai SC RMGC, persoana juridică iniţiatoare a modificărilor PUG şi 
PUZ”. În acelaşi timp însă, instanţa a constatat legalitatea Hotărârilor nr. 45 şi 46/2002 sub 
celelalte aspecte deduse judecăţii, si anume: 

 
 „în mod corect s-a reţinut că hotărârile atacate au fost emise sub condiţia 

respectării zonelor protejate, ceea ce nu excede competenţei autorităţilor 
locale”; 

 „în ceea ce priveşte punerea în dezbaterea publică la dosar s-au făcut dovezi 
că documentaţia a fost pusă la dispoziţia Primăriei Roşia Montană pentru a fi 
consultată de cetăţeni şi nu s-au depus sesizări”; 

 „în forma Legii nr. 137/1995, actualizată la 17.02.2000, aflată în vigoare la data 
adoptării hotărârilor, nu se prevedea necesitatea emiterii avizului de mediu pe 
baza evaluării de mediu, ci doar a acordului de mediu, ceea ce în speţă s-a 
emis”. 

 
• Conform legii, admiterea excepţiei de nelegalitate produce efecte limitate (şi anume, numai în 

litigiul în care a fost ridicată şi cu privire la părţile din acel litigiu) şi în consecinţă nu afectează 
valabilitatea Deciziilor nr. 45 şi 46. Totuşi, decizia mai sus menţionată a instanţei a dezvăluit 
existenta unor vicii de voinţă care puteau crea interpretări şi/sau obstacole în ceea ce priveşte 
activitatea ulterioară de urbanism în comuna Roşia Montană şi pe care Consiliul Local Roşia 
Montană a decis să le remedieze în interesul siguranţei şi certitudinii juridice privind activitatea 
de urbanism.Mai mult decât atât, Consiliul Local Roşia Montană trebuie să respecte Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată la zi, potrivit cu care: a) 
planul general de urbanism trebuie să existe în fiecare localitate, ca bază a activităţii de 
urbanism; b) amenajarea teritorială realizată prin intermediul activităţii de urbanism, este o 
activitate obligatorie şi continuă, efectuată în interes public şi c) consiliul local este responsabil 
pentru buna desfăşurare a activităţii de urbanism şi ca atare, trebuie să ia măsuri pentru a 
asigura că nu există niciun impediment în acest sens. În consecinţă, hotărârea Consiliului 
Local Roşia Montană nr. 1/29.01.2009 a reiterat votul (care fusese viciat anterior), astfel încât a 
remediat lipsurile vechilor hotărâri ale Consiliului Local Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002 de 
aprobarea a planului de urbanism general, respectiv la planului de urbanism zonal al comunei 
Roşia Montană. În acest fel, Consiliul Local Roşia Montană nr. 1/29.01.2009 a respectat 
obligaţiile ce-i revin în vederea desfăşurării activităţii de urbanism şi a asigurat respectarea 
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unei hotărâri judecătoreşti pronunţată de o instanţă competentă. 

• Din punct de vedere juridic, excepţia de nelegalitate ridicată în cadrul unui proces de 
contencios administrativ nu are aceeaşi natură juridică cu nulitatea. Din acest punct de vedere 
trebuie menţionat faptul că atât hotărârile nr. 45 şi 46 cât şi planurile de urbanism (general şi 
zonal) care au fost aprobate în baza acestor hotărâri au ramas în vigoare şi continuă să-şi 
producă efecte juridice, nefiind anulate printr-o hotărâre judecătorească. Ca atare, susţinerea 
cum că atât hotărârile 45 şi 46 cât şi planurile aferente sunt lovite de nulitate este contrară 
realităţii juridice. 

 
În ceea ce priveştea a doua chestiune ridicată în discuţii, paralela făcută între prezenta evaluare de 
mediu pentru modificările aduse planurilor de urbanism zonal existente la nivelul localităţilor Roşia 
Montană, Câmpeni, Bucium şi Abrud şi evaluarea impactului asupra mediului efectuată de RMGC 
în legătură cu Proiectul său trebuie menţionate urmatoarele aspecte: 
 

• deşi prezintă o serie de similitudini, cele două evaluări de mediu sunt 
reglementate în mod distinct în legislaţia în vigoare din România, şi anume, 
evaluare de mediu pentru planuri şi programe de Hotărârea Guvernului nr. 
1076/2004 iar procedura de impact asupra mediului de Hotărârea Guvernului 
nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private; 

• legea nu stabileşte o secvenţialitate expresă între cele două procese de 
evaluări de mediu (atunci când este nevoie de ambele proceduri) singurele 
referiri găsindu-se într-adevăr în Ordinul nr. 117/2006 al Ministerului Mediului 
privind manualul cu privire la aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri si programe care are însă un caracter de îndrumar şi nu 
forţă juridică a unui act normativ 

 
Aşa cum am precizat şi mai sus, nu există nicio hotărâre judecătorească sau orice alt act juridic 
emis de alte autorităţi administrative sau cu atribuţii jurisdicţional administrative din care se poate 
deduce concluzia că planurile de urbanism general şi zonal aprobate la nivelul comunei Roşia 
Montană în anul 2002 ar fi lovite de nulitate, indiferent de felul acestei nulităţi. Excepţia de 
nelegalitate nu constituie din punct de vedere juridic acelaşi lucru cu instituţia nulităţii. 
 
Cu privire la ultima întreabare legată de planul de închidere al minei Minvest, RMGC doreşte să 
facă următoarele precizări:  
 
Lipsa de rentabilitate economica a exploatarii, precum si imposibilitatea desfacerii concentratelor 
obtinute din activitatea proprie, a determinat Minvest sa sisteze activitatea de productie a Filialei 
Rosiamin aferenta exploatarii in cariera Cetate incepand cu data de 16.05.2006. Decizia a fost 
aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie Minvest nr. 94/31.03.2006, fiind notificata catre 
ANRM si Ministerul Economiei si Comertului. Sistarea activitatii de productie a fost justificata prin 
faptul ca exploatarea rezervelor de minereu era nerentabila din punct de vedere economic, fiind 
intrunite conditiile prevazute de art. 51 lit. c) din Legea Minelor nr. 85/2003. Astfel, la 1.000 lei 
productie-marfa, se inregistrasera cheltuieli de 3.380 lei in 2005 si 3.500 lei in 2006 (Proces-verbal 
nr. 33/18.08.2006 al Consiliului Tehnico-Economic al Minvest).  
 
Lipsa de rentabilitate economică a exploatării, precum şi imposibilitatea desfacerii concentratelor 
obţinute din activitatea proprie, a determinat Minvest să sisteze activitatea de producţie aferentă 
exploatării în Cariera Cetate începand cu data de 16.05.2006. Decizia a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie Minvest nr. 94/31.03.2006, fiind notificată către ANRM şi 
Ministerul Economiei şi Comerţului. Sistarea activităţii de producţie a fost justificată prin faptul că 
exploatarea rezervelor de minereu era nerentabilă din punct de vedere economic, fiind întrunite 
condiţiile prevazute de art. 51 lit. c) din Legea Minelor nr. 85/2003. Astfel, la 1.000 lei producţie-
marfă, se înregistraseră cheltuieli de 3.380 lei în 2005 şi 3.500 lei în 2006 (Proces-verbal nr. 
33/18.08.2006 al Consiliului Tehnico-Economic al Minvest). 
  
Ulterior avizării de către ANRM şi Ministerul Economiei, închiderea a fost aprobata prin HG nr. 
644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a 
unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor 
mine şi cariere (“HG nr. 644/2007”). Exploatarea Minvest de la Roşia Montană se regăseşte la 
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poziţia 41 din Anexa nr. 1 a HG nr. 677/2007, chetuielile totale de la bugetul statului prevăzute 
pentru închidere fiind în cuantum de 98.701.298 lei, la care se adaugă cheltuieli de conservare 
anuală de 5.823.868 lei şi de monitorizare postînchidere de 1.689.630  lei. Potrivit Planulului de 
închidere a activităţii, cheltuielile au fost defalcate pe doua componente, respectiv (i) cheltuieli 
aferente obiectivelor din perimetrul licenţei şi (ii) cheltuieli pentru conservarea, închiderea şi 
reconstrucţia ecologică a obiectivelor aflate în afara perimetrului licenţei, acestea din urmă având 
prioritate în implementarea lucrărilor. 
 
Statul Român nu dispune de fondurile necesare închiderii şi, astfel, în cazul obţinerii de către 
RMGC a avizelor şi autorizaţiilor necesare şi implementării Proiectului, economia bugetară care 
urmează a se realiza a fost estimată la 49.628.848 lei, nemaifiind necesară închiderea şi 
conservarea obiectivelor din perimetrul licenţei, aflate sub amprenta proiectului minier Roşia 
Montană. Potrivit planului de închidere a activităţii, desfăşurarea lucrărilor de închidere şi 
reconstrucţie ecologică va fi corelată cu decizia de producţie a RMGC. 
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Număr  crt. 21  

Nume 
persoană 
interesată 

Niţă Daniel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Arad, Str. Emanoil Gojdu, Nr. 1b, Ap. 9 (Asociatia Milenium Center Arad) 

Întrebarea/ 
Comentariul 

S-a creat o percepţie greşită asupra ONG-urilor. Sunt îngrijorări indiferent de poziţie.  
 
observaţii 
- cum a prevăzut compania să ofere cadrul ONG să facă o monitorizare paralelă a respectării 
indicatorilor din planul de afaceri?  
- întalnirile gen dezbateri publice nu sunt eficiente de aceea cred că trebuie să existe un cadru prin 
care organizaţiile pe diferite profile să-şi exprime în mod civilizat punctul de vedere. Aceste 
dezbateri nu au rolul de a lamuri problemele. 

Răspunsul 

În urma întrebărilor pe care le-am primit în consultările publice din 2006, a rezultat un set foarte 
mare de răspunsuri care au fost structurate în volume. În cadrul volumului 53, care se numeşte 
Roşia Montană Dezvoltare Durabilă a Comunităţii enumerăm 17 parteneriate pe care noi le 
propunem comunităţii. Unele dintre ele sunt materializate, cu ajutorul dumneavoastră, altele dintre 
ele sunt doar nişte propuneri. Unul dintre acele parteneriate se numeşte Parteneriatul Watch.  
 
Scopul acestui parteneriat este de a asigura faptul că proiectul Roşia Montană se desfăşoară în 
conformitate cu standardele româneşti, europene, şi internaţionale, conform angajamentelor 
asumate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montană. 
Acesta este adresat atât organizaţiilor neguvernamentale cât şi autorităţilor. Încă nu s-a 
materializat, dar este o idee bună care dorim să o putem pune în practică. Bineînţeles că asta se 
poate realiza doar cu ajutorul dumneavoastră şi a celor interesaţi. 
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Număr  crt. 22  

Nume 
persoană 
interesată 

Sima Iacob 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

La Baia de Arieş se exploatează cu cianură, unde se doza cu lopata cianură. Consideră nefondate 
îngrijorările privind cianura având în vedere evoluţia tehnologică.  
- în 1977, când a început exploatarea de la Roşia Poieni s-au creat locuri de muncă. Ce se 
întâmplă cu populaţia care e în afara zonei de impact? 

Răspunsul 

Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul celor 
de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţie integrală a masei de minereu. Există numeroase 
exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu cianură 
pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de concentrare prin 
cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de la Roşia 
Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited şi 
AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
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admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMC- www.cyanidecode.org), şi 
păstrată în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotărârii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementează prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
 
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
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vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
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• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
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Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Când va începe construcţia proiectului toate proprietăţile din jurul proiectului RMGC vor fi analizate. 
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Număr  crt. 23  

Nume 
persoană 
interesată 

Roth Stephanie 

Adresă 
persoana 
interesată 

Cluj Napoca (voluntar Alburnus Maior) 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Se ridică problema impactului nesemnificativ asupra biodiversităţii confom declaraţiilor titularului. S-
au prezentat studii legate de biodiversitate la proiect de catre ONG, acestea relevă existenţa 
impactului asupra biodiversităţii. Nu este de acord cu raportul de mediu şi datele prezentate legate 
de biodiversitate. Replantarea ulterioară nu soluţionează problema dispariţiei biodiversităţii.  
- s-a vorbit de directiva Băncii Mondiale privind strămutarea populaţiei. Strămutarea se realizează 
după ce există acordul de mediu fiind create astfel condiţii corecte de negociere.  
- Masivul Cârnic - a fost anulat certificatul de descărcare arheologică şi trebuie luată în considerare 
protecţia galeriilor. Se depune la secretariat sentinţa 08.12.2008 de la curtea supremă 
- Masivul Orlea - la Orlea este acum muzeu, necesită protecţie 

Răspunsul 

Referitor la impactul asupra biodiversităţii ,manţionăm că Proiectul minier a fost conceput încă de la 
început pentru a îndeplini condiţiile şi normativele impuse de legislaţia românescă şi europeană în 
domeniul protecţiei mediului. Cerinţele de evaluare a biodiversităţii prevăzute de legislaţia româna 
se referă la evaluarea bogaţiei specifice şi ecosistemice şi la evidenţierea conservativă a speciilor 
şi habitatelor, aspect abordat în mod corespunzător şi detaliat în capitolul 3.1.3 – Flora şi fauna din 
Raportul de mediu pentru Modificarea PUZ Zona de dezvoltare industrială Roşia Montană (pag. 46 
- 56). 
 
Din datele obţinute în urma studiilor din teren, se desprind concluzii argumentate, conform cărora 
biodiversitatea, în ansamblul său, reprezintă un atribut slab reprezentat în zona Roşia Montană. 
Astfel, 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. 
Afectarea florei şi faunei se va manifesta doar la nivel local, impactul nefiind în măsură să ducă la 
dispariţia vreunei specii. Astfel, chiar dacă în perimetrul ce urmează a fi impactat se găsesc specii 
listate în Directiva  92/43/EEC din 21 mai 1992 asupra conservării habitatelor naturale şi a florei şi 
faunei sălbatice (Directiva Habitate), acestea nu întrunesc criteriile desemnării acestei zone ca una 
cu importanţă conservativă, întrucât populaţiile reduse ale respectivelor specii arată valoarea 
conservativă scăzută a zonei de impact.  Acest fapt a fost, de altfel, confirmat şi prin respingerea 
propunerii de declarare a zonei drept SPA (zonă de protecţie specială avifaunistică), precum şi prin 
respingerea ca nefondată a propunerii de declarare a unui SCI (site-uri de importanţă comunitară) 
în această zonă de către Comisia de experţi tehnici întrunită pentru evaluarea propunerilor Natura 
2000. 
 
În ceea ce priveşte dobândirea drepturilor asupra terenurilor necesare Proiectului Minier, RMGC 
acordă prioritate obţinerii drepturilor de proprietate asupra terenurilor pe baza unor tranzacţii liber 
consimţite între cumpărător şi vânzător. Procesul de strămutare şi evaluarea proprietăţilor se 
realizează în baza Planului de acţiune pentru relocare şi strămutare, document elaborat în 
concordanţă cu Prevederile Directivei Operaţionale privind strămutarea involuntară (OD 4.30) a 
Grupului Băncii Mondiale şi Principiile Equator, şi care a făcut, la rândul său, obiectul consultărilor 
publice cu comunitatea. 
 
Afirmaţiile participantei la consultările publice privind obligativitatea obţinerii acordului de mediu 
prealabil demarării procesului de achiziţie a proprietăţilor sunt greşite. Nu există o astfel de 
prevedere în Directiva Băncii Mondiale OD 4.30 şi, mai mult, aceast document stabileşte în mod 
expres faptul că strămutarea este o chestiune care trebuie avută în vedere încă din prima faza a 
proiectului [i.e.,“resettlement […] should be dealt with from the earliest stages of project 
preparation”] şi ca planul de strămutare se desfăşoară concomitent cu evaluarea de mediu [i.e., 
“The resettlement plan must be developed in coordination with the EA” (environmental 
assessment)] 
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Referitor la Zona Cârnic, menţionăm că toate cercetările arheologice cu caracter preventiv 
desfăşurate la Roşia Montană începând cu anul 2001 şi până în 2006 au fost realizate în cadrul 
unui program complex de cercetare – Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior, fiind 
emise, în conformitate cu prevederile legale, autorizaţii de săpătură arheologică preventivă. 
Cercetările arheologice din cadrul acestui amplu program au fost coordonate din punct de vedere 
ştiinţific, de către Muzeul Naţional de Istorie a României, la derularea acestora participând un 
număr de 21 de instituţii de specialitate româneşti şi 3 din străinătate. Toate cercetările au fost 
efectuate conform prevederilor legale în vigoare, RMGC  asigurând – potrivit legii – resursele 
financiare necesare pentru evaluarea şi studierea vestigiilor arheologice. În ceea ce priveşte 
anularea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică nr. 4/2004 pentru zona Cârnic - 
subteran, RMGC va solicita în timp util emiterea unui nou certificat de descărcare arheologică în 
vederea obţinerii autorizaţiei de construire, în baza unei noi documentaţii care va lua în considerare 
şi va remedia toate lipsurile identificate de Curte ca motive de anulare a Certificatului 4/2004. Acest 
fapt nu împiedică discutarea şi aprobarea PUZ zona industrială, cele două aspecte (aprobarea unei 
documentaţii de urbanism şi descărcarea de sarcină arheologică) fiind cerinţe legale distincte, care 
nu se condiţionează reciproc.    
 
Referitor la masivul Orlea, menţionăm că în conformitate cu Lista Momumentelor Istorice publicată 
în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004 în cuprinsul viitoarei zone de dezvoltare 
industrială din masivul Orlea sunt clasate ca monumente istorice două situri arheologice, respectiv 
- Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) şi Exploatarea 
minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea (AB-I-m-A-00065.02). Cercetările arheologice 
preventive de suprafaţă pentru zona Orlea coroborate cu cercetările de arheologie minieră din 
sectorul Orlea – Ţarina (subteran) sunt preconizate a se desfăşura în viitor, aşa cum a fost făcut de 
altfel public prin Raportul EIM, capitolul  „Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural”, 
vol. 16, p. 43 şi a fi finalizate în 2012, iar intenţia de a dezvolta cariera din masivul Orlea se poate 
materializa doar după efectuarea acestora. În acest sens, RMGC şi-a luat angajamentul de a 
finanţa un program de cercetări arheologice preventive desfăşurat de către specialişti abilitaţi, 
pentru a putea apoi decide aplicarea sau nu a procedurii de descărcare de sarcină arheologică.  
 
Conform prevederilor Legii 422/2001 privind monumentele istorice este posibilă aplicarea 
procedurii de declasare în contextul descărcării de sarcină arheologică în cazul siturilor 
arheologice, în baza avizului Comisiei Naţionale de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional. În accepţiunea legii, descărcarea de sarcină arheologică este 
procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi 
redat activităţilor umane curente (OG 43/2000, art. 5, paragraf (2)).  
 
Astfel, activităţile de construcţie implicate de dezvoltarea Proiectului în zona Orlea nu vor putea fi 
iniţiate înainte de finalizarea cercetărilor arheologice, desfăşurate în conformitate cu prevederile 
legislative româneşti şi recomandările şi practicile internaţionale, RMGC intenţionând să exploateze 
în faza a doua de dezvoltare a proiectului său zăcămintele auro-argintifere din zona masivului 
Orlea. 
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Număr  crt. 24  

Nume 
persoană 
interesată 

Jurcă Andrei 

Adresă 
persoana 
interesată 

ONG Pro Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dezbaterea publică trebuie să fie a unei comunităţi. Consideră anumite atitudini ale participanţilor 
ca indecente. Proiectul este foarte mare, se discută şi are un anumit impact asupra mediului. Am 
citit proiectul, l-am studiat. Sunt medic în Roşia Montană, preşedintele unui ONG Pro Roşia 
Montană care are peste 80% din oamenii din Roşia Montană. Majoritatea au nevoie de locuri de 
muncă. 
  
- salută prezenţa reprezentanţilor din Ungaria şi precizează că la dezbaterile din Ungaria nu s-a 
permis exprimarea opiniilor participanţilor români.  
- oamenii vor această investiţie. Se aduce în actualitate criza economică mondială. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
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privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
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comunităţi, prin asigurări de sănătate;  
• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 

naţional de asigurări de sănătate;  
• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
 

 

       Pagina 74 din 203

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


 

Număr  crt. 25  

Nume 
persoană 
interesată 

Cosma Ştefan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce se întâmpla cu cei care nu doresc să plece şi să vândă?  
- vreau sa-mi dezvolt o activitate nu pot pentru că zona este industrială. Nu se aprobă proiecte 
datorită faptului că este zonă industrială. Cei care au vândut proprietăţile nu mai pot fi consideraţi 
ca făcând parte din comunitate. Nu este de acord cu planul/proiectul. 

Răspunsul 

Procesul de achiziţie a proprietăţilor se desfăşoară în baza respectului legilor ţării şi a dreptului la 
prorietate; în plus, decizia de a vinde proprietatea şi de a începe o nouă viaţă într-o casă nouă, 
(uneori o locaţie nouă) este o decizie dificilă. Din aceste motive RMGC a abordat cu toată 
responsabilitatea această problemă, asigurând timp suficient pentru a studia toate opţiunile şi a lua 
această decizie în cunoştinţă de cauză. Familiile afectate au primit sprijin înainte şi după vânzarea 
proprietăţii din zona proiectului. Achiziţia celor 794 de gospodării s-a făcut pe baza principiului 
voinţei libere a cumpăra exprimată de cumpărător şi a voinţei libere de a vinde exprimată de 
vânzător. Atunci când va relua achiziţia de proprietăţi RMGC va respecta aceleaşi principii pentru a 
asigura un tratament egal tuturor proprietarilor. 
 
De asemenea dorim să avem un dialog permanent cu toate familiile din zona propusă pentru a fi 
dezvoltat proiectul, pentru a informa şi consulta aceste familii în legătură cu toate opţiunile şi 
beneficiile proiectului şi a afla îngrijorările lor. 
 
Metoda aleasă pentru stabilirea valorii proprietăţilor din Roşia Montană respectă recomandările 
Băncii Mondiale şi are la bază „valoarea de înlocuire” în aceleaşi condiţii. În acest scop, valoarea 
de înlocuire a fost stabilită pe baza evaluării pieţei imobiliare din 14 localităţi, pe o rază de 250 km 
în jurul comunei Roşia Montană, făcându-se o medie a costurilor de înlocuire observate. Oraşul 
Cluj, deşi aflat pe raza respectivă, ocupă primul loc pe lista localităţilor luate în considerare. Dacă 
se aşteaptă ca valoarea de înlocuire să se raporteze la piaţa imobiliară din Cluj, stabilirea unei 
medii nu ar mai avea sens. Urmând aceeaşi logică, nu ar fi fost echitabil şi corect ca valoarea de 
înlocuire să se stabilească pe baza preţurilor înregistrate în localitatea aflată pe ultimul loc al 
clasificării regionale - şi anume Zlatna. S-a considerat că cea mai corectă metodă de stabilire a 
„valorii de înlocuire” este de a face o medie între preţurile înregistrate în cele 14 pieţe imobiliare 
luate în considerare. Preţurile actuale pentru diferite categorii de case şi pământuri au fost stabilite 
ţinându-se seama de nivelul preţurilor din oraşul Alba Iulia. În ultimele 6 luni, preţurile au fost 
revizuite de două ori, în funcţie de rezultatele evaluării menţionate mai sus. 
 
Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de 1054 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei 
Roşia Montană, care este de 4200 ha, ceea ce reprezintă cca. 25 %. Situaţia infrastructurii este 
precară pe întreaga suprafaţă a teritoriului administrativ al comunei Roşia Montană. Afirmaţia 
legată de faptul că RMGC a contribuit la blocarea altor investiţii este nefondată. 
  
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. 
 
Totodată, vă rugăm să observaţi că există dispoziţii legale imperative care restricţionează 
dezvoltarea altor proiecte decât cele destinate exploatării şi prelucrării resurselor naturale în zonele 
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în care acestea sunt identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi legale: 
 

• 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”; 

• art. 6(1) din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 republicată în 27.11.2002 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”; 

• 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. 
 
 

 

       Pagina 76 din 203



 

Număr  crt. 26  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Vlad 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Impreună putem face ceva în mod civilizat. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
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Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

• Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
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• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 

• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 
de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 27  

Nume 
persoană 
interesată 

Andreica Lucian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sohodol (primar) 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câţi directori există în cadrul RMGC şi câţi sunt locuitori din zona Muntilor Apuseni?  
- consideră că puţini din locuitorii zonei vor avea beneficii de pe urma poiectului. Consideră 
necesară implicarea la nivel de varf a unor localnici, pentru a prelua responsabilităţile din etapele 
ulterioare.  
- se solicită punctul de vedere al Academiei Romane, forul stiintific superior competent 
- în Sohodol mulţi oameni competenţi au lucrat la Roşia. Actual în cadrul RMGC există un singur 
angajat din Sohodol. Se ridică problema accidentului ecologic de la Baia Mare, se corelează cu 
posibil accident la iazul de decantare.  
- doreste să se fac o investiţie de asemenea anvergură şi nu este împotriva, dar de aici şi pană la a 
ne distruge nu e aşa mult. 

Răspunsul 

Compania RMGC este condusă de către un director general, un vicepreşedinte pe probleme de 
mediu, un vicepreşedinte pe probleme juridice şi fiecare departament: geologie, relaţii comunitare, 
administrativ, dezvoltare durabilă are cate un şef de departament. 
 
Cea mai recentă luare de poziţie a Academiei Române cu privire la proiectul Roşia Montană a fost 
dată publicităţii în data de 27 Februarie 2006, cu aproape trei luni înainte ca Raportul Studiului de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) să fi fost înaintat către Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor (MMGA). 
 
RMGC a operat schimbări importante în concepţia proiectului, de remarcat reducerea dimensiunilor 
anumitor cariere propuse, la fel ca şi intensificarea activităţilor de dezvoltare durabilă, dar şi o 
angajare mai fermă pentru conservarea patrimoniului cultural, inclusiv reducerea impactului asupra 
bisericilor locale, ca reacţie la consultarea cu proprietarii de terenuri, inclusiv cu membrii 
Academiei, înainte de prezentarea raportului EIM. 
 
Prin urmare, poziţia Academiei Române nu reflectă schimbările din concepţia proiectului, nici 
analiza raportului EIM care a fost de fapt înaintat Ministerului. 
 
Suntem dispuşi cu plăcere să ne întâlnim cu membrii Academiei Române pentru a răspunde la 
orice întrebare referitoare la proiect. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 

Pagina de răspuns 1 din 6 

        Pagina 80 din 203



care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 
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Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Proiectul din Roşia Montană nu poate fi în nici un fel comparat cu cel de la Baia Mare. Cele două 
proiecte sunt extrem de diferite, începând de la proiectarea şi managementul obiectivului, 
asigurarea resurselor financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi, până la 
procedurile de verificare şi conformare – toate aceste sunt realizate la cele mai înalte standarde în 
cadrul proiectului Roşia Montană. Practicarea agriculturii pe suprafaţa iazului de decantare a 
sterilului, fiind considerată de majoritatea standardelor periculoasă, nu este recomandată. Alte 
alternative mai potrivite ar fi pentru amenajări de agrement, ca de exemplu terenuri de golf sau 
trasee pentru plimbări. 
 
De fapt, ca urmare a accidentului de la Baia Mare, proiectul Roşia Montană corespunde celor mai 
stricte standarde. Autorităţile române, prin Termenii de referinţă, au solicitat ca RMGC să respecte 
noua Directivă Europeană cu privire la managementul deşeurilor, chiar înainte ca această să intre 
în vigoare în Europa sau România. 
 
Accidentul de la Baia Mare a modificat fundamental normele şi reglementările din Europa cu privire 
la producerea, transportul şi utilizarea cianurii. Noile standarde mai stricte (cele mai înalte din lume) 
fac imposibilă reglementarea în Europa a oricărui nou proiect minier cu un concept şi proceduri de 
operare similare celui de la Baia Mare. 
 
Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) depus de RMGC anul trecut este primul din 
România care se conformează normelor UE şi este elaborat astfel încât să nu fie necesară nici 
măcar o singura exceptare de la reglementări existente sau propuse. Pentru a exemplifica 
angajamentul nostru de a respecta cele mai înalte standarde, ori de câte ori cerinţele româneşti 
diferă faţă de cele ale UE, Gabriel a ales să se supună celor mai stricte dintre ele. În plus, în timp 
ce exploatările aurifere existente vor avea la dispoziţie 10 ani pentru a ajunge să se conformeze 
celor mai stricte standarde legale, proiectul Roşia Montană va respecta aceste standarde din prima 
zi de funcţionare. 
 
O schimbare importantă ce a avut loc în urma accidentului de la Baia Mare este reprezentată de 
introducerea Codului de Management al Cianurii, la care Gabriel/RMGC este parte semnatară şi 
care prevede reguli stricte pentru producerea, transportul şi utilizarea cianurii. De asemenea, Codul 
include cerinţe cu privire la asigurarea resurselor financiare, prevenirea accidentelor, intervenţia în 
caz de urgenţă, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de verificare. Codul 
Internaţional de Management al Cianurii poate fi consultat la adresa de internet 
www.cyanidecode.org. 
 
Concret, proiectul Roşia Montană diferă faţă de cel de la Baia Mare în ceea ce priveşte fiecare 
indicator cheie – cum ar fi denocivizarea cianurii în cadrul uzinei de procesare, proiectul şi 
construcţia iazului de decantare a sterilului (IDS) şi a digurilor, managementul iazului propriu-zis, 
asigurarea resurselor financiare, raportarea publică, implicarea factorilor interesaţi şi procedurile de 
verificare. Proiectul Roşia Montană nu poate fi comparat în nici un fel cu cel de la Baia Mare. 
 
Cianura utilizată în procesul tehnologic va fi supusă unui proces de distrugere, iar cianura reziduală 
depozitată împreună cu sterilele în iazul de decantare se va descompune rapid până la niveluri cu 
mult sub cele maxim admise prin normativele în vigoare. Având în vedere că denocivizarea va 
avea loc înainte de depozitarea sterilelor în iazul de decantare, acestea vor conţine concentraţii 
foarte scăzute de cianură (5-7ppm), valoare sub limita admisă de 10 ppm adoptată recent în 
Directiva UE privind deşeurile miniere. Acest sistem de utilizare şi eliminare a cianurii în 
exploatările aurifere este considerat BAT (cea mai bună tehnică disponibilă) de către UE. 
 
Aceasta este o diferenţă esenţială faţă de proiectul de la Baia Mare: uzina de la Baia Mare nu are 
un sistem de distrugere a cianurii (proces de denocivizare), aşa cum are proiectul Roşia Montană. 
Prin urmare, concentraţia de cianură în sterilele depozitate în iazul de decantare de la Baia Mare a 
fost cuprinsă între 120-400 ppm. Astfel, în cazul puţin probabil al unei scurgeri, cantitatea de 
cianură din apă va reprezenta o mică parte din ceea ce s-a întâmplat la Baia Mare. 
 
Barajul propus pentru iazul de decantare a sterilelor şi barajul sistemului secundar de retenţie sunt 
proiectate în mod riguros cu depăşirea condiţiilor impuse de reglementările româneşti şi 
internaţionale, cu capacitate de înmagazinare a volumelor de apă rezultate ca urmare a unor 
precipitaţii abundente şi cu prevenirea fenomenului de cedare a barajului datorită deversării peste 
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baraj, şi a scurgerilor de cianură, precum şi a poluării apelor de suprafaţă sau subterane aferente. 
Proiectul de la Baia Mare nu a fost proiectat la aceleaşi standarde înalte şi nu a avut capacitatea 
necesară pentru a face faţă evenimentului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Pentru a asigura o capacitate suficientă pentru evitarea deversării peste dig, cota corespunzătoare 
fiecărei etape de realizare a IDS este determinată ca sumă a volumelor proiectate necesare pentru: 
(1) înmagazinarea apei tehnologice şi sterilelor de procesare la un volum de sterile de procesare în 
regim de exploatare normală şi cu volumul mediu al iazului de decantare; (2) înmagazinarea 
debitelor rezultate în urma a două fenomene de precipitaţii maxime probabile şi (3) asigurarea unei 
plaje de steril şi a unei înălţimi de gardă pentru protecţia împotriva valurilor, în fiecare stadiu al 
operaţiunilor; un criteriu restrictiv pentru înălţimea de gardă se bazează pe debitul maxim de 
inundaţie probabil la care se adaugă 1 metru ca înălţime de urcare a valurilor. 
 
Iazul de decantare a sterilelor a fost proiectat pentru a face faţă celor mai critice fenomene de 
precipitaţii maxime probabile. Mai mult, pentru a garanta că iazul de decantare poate înmagazina 
în orice moment debitele rezultate în urma unui fenomen sever de precipitaţii maxime probabile, 
acesta a fost de fapt proiectat pentru a reţine apele de viitură rezultate în urma a două fenomene 
PMP consecutive. Prin urmare, iazul de decantare a sterilului de la Roşia Montană este proiectat 
pentru a reţine un volum total de viitură de peste patru ori mai mare decât cel prevăzut de normele 
româneşti şi de 10 ori mai mare decât precipitaţiile înregistrate la momentul cedării digului iazului 
de la Baia Mare. În cadrul barajului va fi construit un descărcător de siguranţă, pentru cazul puţin 
probabil în care pompele se opresc din funcţionare ca urmare a unor întreruperi de curent sau 
avarie, simultan cu un al doilea fenomen de precipitaţie maximă probabilă. Prin urmare, normele de 
proiectare a iazului de decantare a sterilelor depăşesc în mod semnificativ cerinţele legale privind 
siguranţa în funcţionare. Aceasta pentru a se asigura că riscurile asociate utilizării Văii Corna 
pentru depozitarea sterilului sunt mult sub ceea ce este considerat ca sigur în viaţa de zi cu zi.  
 
Barajul iazului de decantare a sterilului pentru proiectul Roşia Montană va fi construit prin metoda 
de înălţare în ax, folosind anrocamente de împrumut şi rocă sterilă – ceea ce este BAT.  Studiul 
EIM descrie modul în care se va construi barajul din rocă solidă, acesta fiind proiectat de MWH, 
una dintre cele mai renumite firme de proiectare a barajelor din lume şi analizat şi avizat de experţi 
atestaţi în iazuri din România. Înainte de exploatare, barajul trebuie autorizat pentru funcţionare de 
către Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor (CONSIB). RMGC a angajat cei mai renumiţi 
experţi din lume pentru a asigura securitatea muncitorilor din cadrul proiectului şi a comunităţilor 
învecinate. Digul de la Baia Mare a fost construit din sterile grosiere, nu din anrocamente şi astfel 
nu a putut face faţă fenomenului meteorologic extrem din anul 2000. 
 
Iazul de la Roşia Montană va fi prevăzut cu sistem de drenaj deasupra barajului de amorsare şi un 
sistem de bretele drenante, filtru granular şi pompe – conform BAT – pentru a colecta, controla şi 
monitoriza exfiltraţiile. Concret, iazul de decantare şi barajul au fost proiectate la cele mai înalte 
standarde pentru a preveni poluarea apelor subterane şi pentru a monitoriza permanent calitatea 
acestora şi a izola toate exfiltraţiile detectate - un sistem care a fost verificat prin studii 
hidrogeologice.   În mod concret, elementele de proiectare cuprind un sistem de etanşare a cuvetei 
IDS constituit din coluviu re-compactat care satisface condiţia unei permeabilităţi de 1x10-6 cm/sec, 
o diafragmă de etanşare în fundaţia barajului de amorsare cu rolul de a controla infiltraţiile, un 
nucleu cu permeabilitate redusă la barajul de amorsare cu acelaşi rol de control al infiltraţiilor şi un 
baraj şi un iaz de colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile pentru colectarea şi retenţia 
tuturor debitelor de infiltraţii care ajung dincolo de axul barajului.   
 
În ceea ce priveşte managementul, iazul de la Baia Mare a fost încadrat în Categoria C - care nu 
necesită supraveghere sau monitorizare specială.  Proiectul Roşia Montană este încadrat în 
Categoria A, ceea ce înseamnă că înainte de obţinerea autorizaţiilor este necesară realizarea unui 
evaluări a impactului asupra mediului cu detalii referitoare la condiţiile iniţiale, impactul proiectului şi 
măsurile de atenuare, precum şi măsuri ulterioare de monitorizare şi raportare. 
 
În sfârşit, proiectul de la Baia Mare nu dispunea de un Plan de management al cianurii. Prin 
comparaţie, proiectul Roşia Montană dispune de un Plan de management al cianurii care se 
conformează Codului internaţional de Management al Cianurii (CIMC) – BAT pentru proiectele 
actuale. 
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Număr  crt. 28  

Nume 
persoană 
interesată 

Bobar Dumitru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Nu suntem împotriva investiţiilor in zonă, dar nu cu orice preţ. Câti cetăţeni din Câmpeni vor fi 
angajaţi la Roşia Montană?  
- se declară nemulţumit de răspunsul incert al Companiei.  
- ridică problema norului de praf radioactiv ce se ridică în cazul puşcărilor din cariere. Similar se va 
evapora cianura din iaz. Efectul se va resimţi asupra zonei (ploi acide şi cianurice), trebuie luat în 
considerare impactul ce se va genera asupra sănătătţi populaţiei (malformaţii congenitale, etc). Ce 
va face Compania ca să ajute oamenii pentru a întampina aceste probleme cauzate de Companie? 
- am adus 7 academicieni în zona Roşia Montană care şi-au exprimat părerea că acest proiect 
poate genera un impact negativ asupra mediului. Consideră important punctul de vedere al 
Academiei Romane, respectiv contra acestei investiţii.  
- beneficiile aduse Statului Roman, după cum au fost expuse sunt de 49%, dar redevenţa minieră 
este de 2% singurul venit al Statului.  
- se precizează exemple similare din lume când ulterior demarării proiectelor miniere, companiile 
au dat faliment, rămânând problemele. Se ridică problema impactului ulterior.  
- suma asta pe care Compania o pune la dispoziţia autorităţilor romane cine o va gestiona şi suma 
asta ajunge să se refacă mediul dupa ce dumneavoastră plecaţi? 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
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Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, 
cele mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la 
nivel local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la 
nivel local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, 
impozitele pe profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale 
şi naţionale din România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din 
România 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), 
consultanţă juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea 
mediului de afaceri local şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii Proiectului Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul 
întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de 
după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD 
pentru mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - 
închidere) vor însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din 
Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
autorităţilor locale. Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine 
toate detaliile acestor iniţiative.  
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Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) 

cu referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea 

unităţilor de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi 
autorităţile locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul 
la CERT (Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
În zona Roşia Montană nu există zăcăminte de materiale radioactive. Conform măsurătorilor 
efectuate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – ICIM 
Bucureşti, radioactivitatea mediului în zona carierelor Cetate şi Cârnic de la Roşia Montană se află 
în limitele fondului natural. 
 
În legătură cu praful care va fi generat de activităţile propuse prin Proiectul Roşia Montană, facem 
următoarele menţiuni: 

• praful va avea o compoziţie asemănătoare celui emis în atmosferă timp de peste 35 ani ca 
urmare a activităţilor de extracţie a minereurilor din carierele Cetate şi Cârnic, şi de 
procesare a acestora în vechea uzină, proiectul propunând pe de o parte continuarea 
extragerii minereului din carierele Cetate şi Cârnic, iar pe de altă parte deschiderea 
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carierelor Orlea şi Jig, ale căror roci au o compoziţie asemănătoare celor din carierele 
Cetate şi Cârnic; 

• praful emis din activităţile miniere trecute sau viitoare nu conţine materiale radioactive; 
• radioactivitatea prafului care va fi emis va avea un nivel comparabil celui care a fost emis 

în zonă timp de peste 35 ani, nivel situat în limitele fondului natural; 
• Proiectul minier Roşia Montană prevede implementarea unui plan riguros pentru 

managementul calităţii aerului, astfel încât concentraţiile de particule totale în suspensie şi 
a celor inhalabile să fie menţinute permanent cu mult sub valorile limită pentru protecţia 
sănătăţii populaţiei din localităţile din zonă; 

• conform hărţilor de dispersie (obţinute pe baza modelării matematice) pentru particulele 
totale în suspensie (TSP) şi pentru particulele cu diametre aerodinamice echivalente sub 
10 μm (PM10), se constată că scăderea concentraţiilor pe măsură ce distanţa faţa de surse 
creşte, este deosebit de pronunţată, astfel încât în localităţile din exteriorul incintei 
industriale valorile de concentraţii vor fi de 4-20 ori mai mici decât valorile limită pe distanţe 
de la 0 la 2,5/4 km faţă de perimetrul incintei, la distanţe mai mari concentraţiile fiind peste 
20 ori mai mici decât valorile limită.  

 
Detalii privind aspectele referitoare la praful generat de activităţile miniere: Raport la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, Volumul 3 – Studiu condiţii iniţiale privind calitatea aerului, 
Volumul 12 – Cap. 4.2. 
 
Termenul de cianură se referă la un anion încărcat singular format dintr-un atom de carbon şi unul 
de azot legaţi printr-o legătură triplă, CN. Cea mai toxică formă de cianură este cianura liberă, care 
include anionul în sine şi acidul cianhidric (HCN) în formă gazoasă sau lichidă.  
 
Trebuie să accentuăm faptul că în iazul de decantare cianurile se află sub formă de ioni cian în 
soluţie apoasă şi diverse forme de cianuri complexe solubile sau insolubile.   

 
Acidul cianhidric HCN  este un lichid toxic incolor cu temperatura de fierbere de 25,79°C şi este 
miscibil în orice proporţie în apă, şi este solubil în eter. HCN este un acid foarte slab, având 
constanta de ionizare de acelaşi ordin de mărime cu amino-acizii naturali.  
 
Cianura de sodiu NaCN este un solid cristalin alb, solubil în apă (48 g/100 ml la 10°C ) şi are 
temperatura de fierbere (extrapolată) de 1500°C.  
 
În soluţiile apoase, la un pH de 9,3-9,5, CN şi HCN sunt în echilibru, fiind prezente în cantităţi 
egale. La un pH de 11 peste 99 % din cianură rămâne în soluţie ca CN, în vreme ce la un pH de 7, 
peste 99 % din cianură va fi sub formă de HCN.  
 
Una dintre cele mai importante reacţii ce afectează concentraţia de cianuri libere în soluţiile apoase 
este volatilizarea HCN şi care are o importanţă deosebită în ceea ce priveşte pericolul în caz de 
accidente. Cianura liberă nu este rezistentă în majoritatea apelor de suprafaţă deoarece pH-ul 
acestor ape este de obicei sub 8, deci HCN volatilizează şi se dispersează. Cantitatea de cianură 
pierdută pe această cale creşte odată cu descreşterea pH-ului şi cu creşterea temperaturii. Ca o 
observaţie finală, menţionăm faptul că procesul de leşiere cu cianură este utilizat în minele de aur 
din zonele tropicale unde temperaturile de zi cu zi ating 40oC, fără efecte negative.  

 
Asocierea emisiilor de acid cianhidric cu formarea ploilor acide este cu siguranţă hazardată dacă 
avem în vedere că HCN este un acid foarte slab, având constanta de ionizare pKa = 9,2-9,3) de 
aceeaşi ordin de mărime cu amino-acizii naturali. 
 
Ploaia acidă, desigur, este cauzată de procese industriale complet diferite de cele ce vor fi utilizate 
în cadrul Proiectului Roşia Montană, antrenând emisii de dioxid de sulf. Cianura nu poate exista 
structural în „ploaia acidă”. 
 
Raţiunile pentru care producerea unei “ploi cu cianuri” este exclusă 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 mare (mai mare de 10,5-11) având diferite 
concentraţii de cianură de sodiu, alcalinitatea acestor soluţii având rolul de a menţine 
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cianura sub formă de ioni cian (CN-) şi de a împiedica formarea acidului cianhidric (HCN).  
• 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 va avea loc 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, vasele de 
reacţie DETOX 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 cca 300 mg/l în tancurile de 
leşiere, până la cca. 7 mg/l (sub 10 mg/l CN WAD) la descărcarea în iazul de decantare, 
reducerea drastică a concentraţiilor de cianuri la descărcare urmând a fi realizată cu 
ajutorul sistemului de detoxificare; 

• pe baza cunoaşterii chimismului cianurii şi a experienţei din activităţi similare s-au estimat 
următoarele emisii posibile 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, 
însemnând 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 şi oxizi de carbon ; 

• modelarea matematică a concentraţiilor de HCN în aerul ambiental (considerând situaţia în 
care HCN emis nu este supus reacţiilor chimice de descompunere 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 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 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 parţiale 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 ppm) este 
extrem de redusă. 

 
Evaluarea riscului asupra stării de sănătate s-a realizat pe baza concentraţiilor prognozate ale 
substanţele periculoase în factorii de mediu (inclusiv cianurile) ca urmare a demarării activităţilor 
miniere propuse. Rezultatele obţinute din evaluarea de risc au arătat ca nu vor exista efecte 
adverse asupra stării de sănătate a populaţiei asociate expunerii la substanţele periculoase 
investigate situate sub concentraţiile maxime admisibile, aşa cum acestea au fost prognozate în 
documentul EIM.   
 
Procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) a încercat să iniţieze un dialog deschis 
care să implice toate părţile interesate pentru a discuta punctele tehnice forte ale proiectului, 
precum şi detaliile tehnice specifice ale proiectului tehnic. Şedinţele de consultare publică au fost 
organizate în întreaga ţară, în încercarea de a înţelege problemele legate de proiect şi pentru a 
transmite detaliile specifice ale acestor proiecte tehnice. În cadrul acestui proces de consultare, 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a comunicat faptul că siguranţa oamenilor este 
garantată de un sistem global de management al securităţii corespunzător normativelor 
internaţionale ISO, a Directivelor europene Seveso II şi III privind controlul unor potenţiale 
accidente industriale majore cu substanţe periculoase, a Directivei privind managementul 
deşeurilor din industria extractivă şi a Codului internaţional al cianurilor. Proiectul conţine elemente 
esenţiale şi specifice dezvoltării corespunzătoare.  
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Cea mai recentă poziţie adoptată de Academia Română cu privire la proiectul Roşia Montană a 
fost făcută publică în data de 27 februarie 2006, cu aproape trei luni înainte de depunerea la 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a Raportului la Studiul de Evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM).   
 
Astfel că poziţia adoptată de Academie nu reflectă o analiză a Studiului EIM care a fost de fapt 
depus la minister.  
 
Compania Roşia Montană Gold Corporation a adus schimbări semnificative proiectului tehnic, în 
special s-a redus dimensiunea unor cariere, s-a mărit volumul de activităţi privind dezvoltarea 
durabilă, şi şi-a asumat un angajament ferm în privinţa conservării patrimoniului cultural, inclusiv 
reducerea impactului asupra bisericilor ca urmare a consultării părţilor interesate, inclusiv a 
membrilor Academiei înainte de depunerea EIM.   
 
Am fi încântaţi să ne întâlnim cu membrii Academiei pentru a le răspunde tuturor întrebărilor pe 
care le au în privinţa proiectului. 
 
Asocierea dintre Gabriel Resources şi Regia Autonomă a Cuprului Deva (în prezent, CNCAF 
Minvest SA) a fost stabilită în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice 
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
98/08.08.1990, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 35 al acestei legi prevedea 
posibilitatea regiilor autonome de a se asocia cu terţe persoane juridice, române sau străine, în 
scopul creării de noi societăţi comerciale.  
 
Societatea Roşia Montană Gold Corporation SA a fost înfiinţată în anul 1997 în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare la acea dată, constituirea acesteia făcându-se cu respectarea tuturor 
condiţiilor impuse de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr. 26/1990 privind 
registrul comerţului în ceea ce priveşte înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital mixt.  
 
Precizăm că Actul Constitutiv al Roşia Montană Gold Corporation SA, care reprezintă rezultatul 
acordului de voinţă cu privire la termenii şi condiţiile în care se desfăşoară asocierea dintre statul 
român şi investitor reprezintă un document la care accesul publicului este permis, fiind inclus în 
categoria documentelor care, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, sunt publicate în 
Monitorul Oficial al României şi de pe care Oficiul Registrului Comerţului este obligat să elibereze, 
pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate.  
 
Menţionăm că stabilirea cotelor de participare ale acţionarilor la beneficiile şi la pierderile Roşia 
Montană Gold Corporation SA s-a facut în funcţie de cota lor de contribuţie la capitalul social al 
societăţii. Procentul actual de 80% pentru Gabriel Resources Ltd şi de 19,31% pentru CNCAF 
Minvest SA a rezultat în urma aportului inţial şi a contribuţiilor ulterioare ale acţionarilor la 
capitalului societăţii, Gabriel Resources Ltd. avansând toate cheltuielile şi costurile aferente 
activitatilor de dezvoltare-exploatare şi autorizare a Proiectului Minier Roşia Montană.  
 
Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi: 

• Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, în măsura în care acestea nu sunt folosite 
ca rambleu în cariere; 

• Rambleierea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-
un lac; 

• Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile şi a suprafeţelor barajelor; 
• Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor 

dezafectate; 
• Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de 

rezervă) până când nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise 
şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare; 

• Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului 
amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost 
realizate în mod durabil. 

 
Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garanţie financiară pentru refacerea mediului 
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(GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003, 
de Instrucţiunile emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Normele de aplicare a 
Legii Minelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Conform legislaţiei din România, există in prezent două GFRM separate şi diferite. 
 
Prima garanţie, care se actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru 
refacerea ecologică aferente funcţionării obiectivului minier în anul respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
închiderii minei de la Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii costului de refacere 
finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului 
prevăzute în proiectul de refacere a mediului si programul de monitorizare pentru elementele de 
mediu post-închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un 
document ce trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”). 
 
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
Există, de asemenea, două directive ale Uniunii Europene care reglementeaza GFRM: Directiva 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 
2004/35/CE („Directiva nr. 2006/21/CE”) şi Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu 
referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului („Directiva nr. 2004/35/CE”).  
 
Directiva nr. 2006/21/CE are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate obligaţiile ce 
derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a activităţilor 
miniere şi 2) toate costurile aferente lucrărilor de refacere a terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva nr. 2004/35/CE reglementează activităţile de remediere şi măsurile care trebuie 
luate de autorităţile de mediu în cazul unui accident ecologic cauzat de operatorii minieri, în scopul 
de a se asigura că operatorii dispun de resurse financiare corespunzătoare pentru lucrările de 
remediere ecologică.  
 
RMGC se va conforma dispozitiilor legale privind garantiile financiare, care vor fi adoptate in viitor 
de autoritati in baza art. 33 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 implementand 
Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea 
prejudiciului adus mediului si a art. 50 din Hotararea Guvernului nr. 856/2008 implementand 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.  
 
Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană se ridică la 135 milioane USD, calculate 
pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi 
independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de autoritate guvernamentală competentă în 
domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere 
prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii 
ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o valoare estimativă care depăşeşte 
costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în activitatea obişnuită a minei sunt 
incluse anumite activităţi de refacere ecologică). 
 
Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile: 

• Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică; 
• Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor UE; 
• Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică; 
• Modificări ale preţului unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică. 

 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice. 
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
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capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel incat autorităţile române sa nu aiba o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
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Număr  crt. 29  

Nume 
persoană 
interesată 

Mateş Marcel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care sunt cele mai căutate meserii în cazul demararii proiectului, dacă se fac angajări din zonă?  
- Raul Arieş, afluenţii săi şi izvoarele din zonă vor fi afectate de noua exploatare minieră? 

Răspunsul 

În cei 16 ani de funcţionare, se estimează că Proiectul Roşia Montană va necesita direct 881 de 
locuri de muncă. Este de aşteptat ca majoritatea acestor locuri de muncă să fie ocupate de 
localnici ai zonei de influenţă a proiectului. 
 
Domeniile şi posturile sunt prezentate aici doar în linii generale. 
 
Conducere: 

• Director general 
• Director tehnic 
• Director extracţie 
• Director prelucrare 
• Asistenţi administrativi 

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 

• Metalurgul uzinei 
• Seful de schimb pe uzină 
• Tehnicieni metalurgie şi laborator 
• Diverşi muncitori policalificaţi 

- Camera de comandă 
- Concasare 
- Măcinare 
- CIL 
- Camera aurului 
- Steril de prelucrare 
- Reactivi 
- Staţie de tratare a apei 

• Laborator chimie 
- Chimist 
- Analişti 
- Pregătire probe (muncitori) 

 
Activităţi de extracţie 

• Maiştri de schimb 
• Maiştri foraje şi explozii 
• Şefi de exploatare 
• Operatori dispecerat 
• Şefi instruire 
• Şefi control statistic al costurilor 
• Operatori încărcare 
• Şoferi de camion de mare tonaj 
• Operatori echipamente auxiliare 
• Operatori foraje 

 
Întreţinere 

• Maistru întreţinere 
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• Ingineri electricieni 
• Maşinişti 
• Tehnicieni echipamente multifuncţionale 
• Planificatori întreţinere 
• Electricieni 
• Mecanici 
• Sudori 
• Tehnicieni instrumente 
• Dulgheri 
• Funcţionari 

 
Servicii tehnice 

• Geologi 
• Ingineri minieri 
• Planificatori extracţie 
• Ingineri geotehnicieni 
• Tehnician 
• Inginer dispecerat 
• Topografi 

 
Administrativ şi auxiliar 

• Financiar / contabil / IT 
• Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
• Resurse umane 
• MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
• Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
• Relaţii cu comunitatea 
• Juridic 
• Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 

 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
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să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
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iniţiative.  
 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Râul Arieş, afluenţii şi izvoarele acestuia nu vor suferi în urma implementării proiectului de la Roşia 
Montană. 
 
Mai mult, prin implementarea proiectului de la Roşia Montană, calitatea apelor din râurile din jurul 
proiectului va fi imbunatăţită prin captarea şi tratarea apelor acide care în momentul de faţă se 
scurg libere în sistemul hidrografic, fără nici un fel de tratare. 
 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
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Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 
 

• Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

• Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

• Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

• Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

• Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

• Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

• Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

• Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

• Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

• Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

• Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

• Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

• Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

• Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consulţati Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 30  

Nume 
persoană 
interesată 

Cornea Călin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care este durata de la începutul lucrărilor şi până la finalizarea exploatării zăcămintelor de la Roşia 
Montană? 

Răspunsul 

Luând în considerare perioada de cercetare geologică de cca. 5 ani (între 1998-2003), urmată de o 
perioada de dezvoltare de cca. 6 ani, apoi de cea de construcţie a proiectului de cca. 2 ani, de 
perioada de operare, estimată la 16 ani, la care se adaugă cca. 5-7 ani pentru închidere, rezultă o 
perioada de 35 de ani de dezvoltare şi închidere a minei. La această perioadă se mai adauga cel 
puţin 30 -50 ani de monitorizare post închidere a condiţiilor de mediu. 
 
 

 

Pagina de răspuns 1 din 1 

        Pagina 99 din 203



 

Număr  crt. 31  

Nume 
persoană 
interesată 

Nicula Călin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

A lucrat peste 20 ani la Roşia Montană. Ca şi cetaţean al oraşului Câmpeni doreste să pună 
urmatoarele intrebari: 
- micii întreprinzători vor fi susţinuţi de Companie şi dacă se va lucra cu firme din Câmpeni?  
- în cazul unui cutremur, iazul de decantare se fisurează. In ce măsură va fi afectat oraşul Câmpeni 
şi zonele înconjurătoare?  
- se vor deschide spre exploatare şi zăcămintele de la Bucium? 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 
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• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
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• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Prin criteriile de proiectare utilizate, sistemul iazului de decantare înglobează numeroase măsuri de 
siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente in lume. Această 
caracteristică determină robusteţea şi siguranţa deosebită a sistemului, astfel încât riscul de 
accident soldat cu ruperea barajului devine extrem de redus.  
 
Tehnicile de construcţie în ax şi caracteristica de semipermeabilitate a barajului contribuie la 
creşterea gradului de stabilitate şi siguranţă a sistemului.  
 
Roşia Montană Gold Corporation a angajat compania NGI pentru a realiza o analiza a riscurilor şi 
pentru a estima probabilitatea ca barajul aferent sistemului iazului de decantare din Corna, Roşia 
Montană să nu funcţioneze în mod corespunzător. Analiza efectuata a stabilit dacă barajul 
furnizează un nivel de siguranţă acceptabil în ceea ce priveşte deversarea de sterile şi de apă şi 
dacă sunt necesare măsuri adiţionale de reducere a riscurilor. 
 
Analiza a fost efectuata prin folosirea metodei „arborele evenimentelor”. Această tehnică identifică 
mecanismele avariilor potenţiale şi urmăreşte modalitatea în care o serie de evenimente pot să 
conducă la nefuncţionarea unui baraj. Probabilitatea de a cuantifica fiecare scenariu, având în 
vedere existenţa unui eveniment care să declanşeze iniţierea sa. Analiza riscurilor prin metoda 
arborele evenimentelor a luat în considerare barajul la diferite momente din cadrul dezvoltării sale 
şi a calculat probabilitatea ca barajul să nu funcţioneze în mod corespunzător. Analiza a luat în 
considerare scenarii critice, inclusiv toate modalităţile posibile de nefuncţionare a barajului Corna în 
condiţiile unor factori declanşatori extremi de tipul unui cutremur neobişnuit de mare şi un 
eveniment de precipitaţie extremă într-o perioadă de 24 de ore. Probabilităţile au fost asociate cu 
potenţialele consecinţe asociate unei ruperi a barajului sau o deversare peste baraj.  
 
Analiza de detaliu a riscurilor, prin utilizarea abordării arborelui evenimentelor, sunt menite să 
înlocuiască scenariile extreme anterioare ce au fost realizate pentru situaţia în care apare o 
avariere a barajului ce au fost prezentate în Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra 
Mediului (Raportul asupra Studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului, Capitolul 7 "Riscuri", 
Mai 2006). Probabilitatea ca un asemenea scenariu extrem ce a fost anterior prezentat pentru ca 
avaria barajului să apară a fost considerată ca fiind mult prea mică pentru ca aceste scenarii să fie 
considerate ca fiind realiste.  
 
Prin urmare, au fost considerate alte scenarii cu o probabilitate de apariţie mai ridicată pentru 
analiza aferenta metodei arborelui evenimentelor. Analiza a avut următoarele rezultate: 

• Nici una dintre succesiunile de accidente plauzibile nu are ca rezultat o probabilitate ca 
barajul să nu funcţioneze în mod corespunzător şi care să fie mai mare de 10-6 pe an (o 
dată la un milion de ani).  

• Probabilităţile estimate pentru o nefuncţionare a barajului sunt mai scăzute decât ceea ce 
se foloseşte drept criteriu de referinţă pentru orice baraje sau orice alte structuri de acest 
tip din lume şi mai scăzute decât probabilităţile asociate nefuncţionării majorităţii altor 
construcţii civile. 

• Nici una dintre analizele de tip arborele evenimentelor nu prezintă consecinţe mai severe 
decât apariţia unor pagube materiale şi a unei contaminări limitate, ambele apărând în 
vecinătatea din aval a barajului. În cazul unei avarieri a barajului iniţial, întregul material va 
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fi reţinut de către sistemul secundar de retenţie. În cazul unei avarii maxime plauzibile a 
barajului final aferent iazului de decantare Corna, deversarea va fi mai mică decât 
cantitatea de aproximativ 250.000 m3 de sterile şi 26.000 m3 de apă.  

 
Scenariile modelate, cu o probabilitate de apariţie de 10-6 pe an sau o dată la un milion de ani, 
rezultă în volume considerabil mai mici decât cele estimate în cadrul scenariilor extreme aferente 
avarierii barajului şi care au fost prezentate anterior. Scenariile studiate prin intermediul analizelor 
de tip arborele evenimentelor nu au indicat apariţia de pagube (poluări) excepţie făcând imediata 
vecinătate din aval. Factorii de proiectare care influenţează această probabilitate includ: utilizarea 
de rocă de bună calitate pentru realizarea suprafeţei din aval a barajului, pante line în aval 
prevăzute atât pentru barajul iniţial, dar mai ales pentru barajul final, capacitatea de stocare a 
barajului pentru retenţia evenimentelor de precipitaţii extreme, deversor pentru deversarea 
controlată a cantităţilor de apă în exces, precum şi monitorizarea planificată din punct de vedere a 
siguranţei barajului pentru a avertiza din timp orice semne care să confirme o anume funcţionare 
neprevăzută a barajului. 
 
 
Ce s-ar putea întâmpla cu TMF şi cu oraşul Abrud? 
 

• Dacă apare un cutremur  
• Dacă apare o precipitaţie extremă neobişnuită  
• Dacă apare o alunecare de teren pe versanţii văii Corna  
• Dacă cedează fundaţia haldei Cârnic şi aceasta alunecă în iaz  
• Dacă coronamentul barajului se scufundă/tasează  
• Dacă toţi aceşti factori de declanşare apar simultan  
• … 

Toate scenariile posibile au fost analizate. 
 
Cum a fost realizată evaluarea?   
 

• A fost constituită o echipă de experţi din SUA, Norvegia, Canada şi România, inclusiv 
fostul preşedinte al Comisiei Internaţionale a Marilor Baraje (ICOLD) 

• Au fost elaborate toate scenariile posibile referitor la deversările potenţiale de sterile şi 
apă din TMF, pe întreaga durată de viaţă al acestuia  

• S-a cuantificat probabilitatea ca aceste scenarii să se întâmple  
• S-a analizat comportarea barajului în cazul fiecărui scenariu  
 

Care se întâmplă în cazul apariţiei unei breşe în baraj? 
 
S-au analizat toate posibilităţile începând cu ”Nicio deversare de sterile şi apă” până la ”Deversare 
semnificativă care poate conduce la efecte transfrontieră”. 
S-a concluzionat că cea mai gravă comportare necorespunzătoare ar fi:  
“Deversarea unui volum limitat care ar putea cauza anumite daune materiale şi un anumit grad de 
contaminare în imediata vecinătate din aval.“  
 
Care este probabilitatea de apariţie a unei breşe în baraj 
 

• Au fost însumate probabilită�ile aferente tuturor scenariilor  
• Probabilitatea de apari�ie a unei bre�e în baraj este de o dată la 1 milion de ani  
• Aceasta înseamnă că sistemului iazului de decantare este de aproximativ 1000 de ori mai 

sigur decât majoritatea barajelor iazurilor de decantare. 
 
O breşă în baraj ar putea să apară o dată la 1 milion de ani 
 
De ce este probabilitatea atât de mică comparativ cu alte baraje?  
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• Piatră de bună calitate folosită pentru construcţie  
• Capacitate de stocare suplimentară neobişnuit de mare  
• Pante reduse a taluzului (1:3)  
• Deversor pentru situaţii de urgenţă care asigură o descărcare controlată  
• Sistem de monitorizare şi detecţie a celor mai mici modificări  în 

comportamentul barajului în etapele de construcţie şi exploatare  
Impact fizic 
 
Impact fizic în cazul apariţiei unei breşe în baraj:  

• Deversarea sterilelor pe câteva sute de metri în aval de baraj  
• Volumul de steril estimat la aproximativ 250.000 m3 şi 26.000 m3 de apă uzată  
• Modelarea dispersiei poluanţilor în bazinul hidografic din aval, pornind de la acest scenariu  
• U�oară depăşire limitată şi temporară a limitelor admise de cianură în apele de suprafaţă 

în vecinătatea Văii Corna  
 
Nu există un impact potenţial transfrontieră 
 

 
 
Care ar fi consecinţele în cazul apariţiei unui eveniment puţin probabil (breşă în barajul 
iazului de decantare) (o dată la 1 milion de ani)? 
 
• Nicio casă nu va fi inundată  
• Concentraţiile ar putea fi peste limitele admise pentru apele de suprafaţă pentru o 

perioadă limitată de timp:  
• În condiţii de debite mari, nu vor fi depăşite concentraţiile admise.    
• În cele mai defavorabile condiţii (debite mici), concentraţiile pot fi peste limitele admise 

până maxim la Turda. 
• Dar vor fi implementate o serie de măsuri: monitorizare, alarmare şi intervenţie în caz 

de urgenţă, pentru a reduce daunele.   
• Nu există un impact potenţial transfrontieră în nici unul din scenariile 

probabile.   
 
Probabilitatea de apariţie a unei breşe în baraj şi de condiţii de debite mici, simultane, este 
de o dată la 10 milioane de ani. 
 
RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licente de explorare 
detinuta pentru perimetrul Bucium. 
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Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate si alte documentatii in vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentatii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare si aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
In cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării in acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile. 
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Număr  crt. 32  

Nume 
persoană 
interesată 

Cosma Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Parcului, Bl. M, Sc. 2, Ap. 21 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dezbaterea publică a planului este binevenită. Este important că în acest PUZ sunt tratate şi 
componentele legate de comunitate şi patrimoniul localităţii. Până în prezent compania a 
demonstrat şi prin fapte buna credinţă: conservarea monumentelor din zonă, sunt puse în valoare 
case monument din Roşia Montană, se enumeră şi alte monumente puse în valoare de companie.  
- PUZ include aspecte de protecţia mediului, inclusiv modul de gestionare al cianurii. Lucrările de 
puşcare nu vor genera impact datorită tehnologiilor utilizate, este eliminată unda seismică, nu va 
exista acel nor de praf ce se observă în exploatarea anterioară din cariere. Consideră oportună 
propunerea dlui primar din Sohodol, dar trebuie să se ţină cont de competenţe. Consideră sigură şi 
oportună investiţia, aceasta nu poate fi comparată cu Baia Mare. 

Răspunsul 

Aceasta zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
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privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
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referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 33  

Nume 
persoană 
interesată 

Tutuianu Crenguţa 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dupa ce va demara proiectul, RMGC va continua susţinerea activităţilor culturale din şcoli, 
primărie, spitale? 

Răspunsul 

Compania se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din 
planul de dezvoltare durabilă.  
 
Mai important decât o politică de donaţii, dorim să consolidăm capacitatea comunităţii astfel încât 
să identifice căi prin care să stimuleze proiectele în care este interesată, fie că sunt culturale, 
educaţionale sau sunt legate de sport şi divertisment. 
 
Vom continua să sprijinim şcolile aşa cum am făcut-o şi până acum pe programe punctuale, ne 
vom implica în educaţie avem o serie de iniţiative în acest sens. Unele dintre ele sunt în faze mai 
înaintate de dezvoltare. Amintim despre parteneriatul despre mediu, despre Centrul de Resurse 
pentru Tineret Apuseni. Ne-am implicat şi în activităţile culturale din zona, suntem un partener 
tradiţional pentru zilele oraşului.  
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, 
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cele mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 
• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la 

nivel local şi regional; 
• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 

local şi regional; 
• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la 

nivel local şi regional; 
• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, 

impozitele pe profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale 
şi naţionale din România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din 
România 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), 
consultanţă juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea 
mediului de afaceri local şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii Proiectului Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul 
întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de 
după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD 
pentru mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - 
închidere) vor însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din 
Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
autorităţilor locale. Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine 
toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) 

cu referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea 

unităţilor de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi 
autorităţile locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul 
la CERT (Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 
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• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 34  

Nume 
persoană 
interesată 

Bud Laura 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Această întalnire este una din numeroasele întalniri organizate de companie privind proiectul. 
Consideră că are dreptul exprimării de poziţie, având în vedere că este locuitor al zonei şi a fost 
implicată în educarea copiilor din zonă.  
- nu este împotriva revigorării economice din zonă. E sceptică faţă de proiect. Citat 'munţii noştrii 
aur poartă noi cerşim din poartă în poartă'.  
- derocarea munţilor cu utilaje puternice conduce la epuizarea în 10 - 15 ani a rezervelor de aur şi 
argint din care peste 80 % vor intra în profitul companiei canadiene şi cca 20 % la Statul Roman.  
- folosirea cianurii impactează apele de suprafaţă din zonă: Abrudel, Arieş şi ulterior Râul Mureş, 
acesta colectând apele din zonă. Se menţionează posibilitatea existenţei unui impact asupra 
sanătăţii populatiei. Consideră proiectul neacceptat de localnicii din Câmpeni, în mod special 
datorită implicarii Companiei străine.  
- se pune problema impactului generat de uraniu 
- Academia Romana este un for stiintific de al carui punct de vedere negativ trebuie să se ţină cont. 
Deasemenea, Biserica Ortodoxă nu este de acord cu proiectul.  
- în străinatate aceste exploatări se fac în locatii izolate (deşerturi) nu în zone populate. 

Răspunsul 

Aceasta zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
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Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 
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• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
 
Proiectul are o durată mai lungă decât cea indicată. Astfel, luând în considerare perioada de 
cercetare geologică de cca. 5 ani (între 1998-2003), urmată de o perioada de dezvoltare de cca. 6 
ani, apoi de cea de construcţie a proiectului de cca. 2 ani, de perioada de operare, estimată la 16 
ani, la care se adaugă cca. 5-7 ani pentru închidere, rezultă o perioada de 35 de ani de dezvoltare 
şi închidere a minei. La această perioadă se mai adauga cel puţin 30 -50 ani de monitorizare post 
închidere a condiţiilor de mediu. 
 
Este important de menţionat că partea bogată a zăcământului a fost deja exploatată în decursul 
celor 2.000 de ani de minerit, rămânând doar partea săracă a acestuia, ca urmare, conţinutul 
scăzut de aur în minereu  trebuie compensat prin procesarea unei cantităţi mari de minereu, în aşa 
fel încât să se asigure o exploatare în condiţii de rentabilitate economică. 
 
Asocierea dintre Gabriel Resources şi Regia Autonomă a Cuprului Deva (în prezent, CNCAF 
Minvest SA) a fost stabilită în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice 
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de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
98/08.08.1990, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 35 al acestei legi prevedea 
posibilitatea regiilor autonome de a se asocia cu terţe persoane juridice, române sau străine, în 
scopul creării de noi societăţi comerciale.  
 
Societatea Roşia Montană Gold Corporation SA a fost înfiinţată în anul 1997 în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare la acea dată, constituirea acesteia făcându-se cu respectarea tuturor 
condiţiilor impuse de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr. 26/1990 privind 
registrul comerţului în ceea ce priveşte înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital mixt.  
 
Precizăm că Actul Constitutiv al Roşia Montană Gold Corporation SA, care reprezintă rezultatul 
acordului de voinţă cu privire la termenii şi condiţiile în care se desfăşoară asocierea dintre statul 
român şi investitor reprezintă un document la care accesul publicului este permis, fiind inclus în 
categoria documentelor care, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, sunt publicate în 
Monitorul Oficial al României şi de pe care Oficiul Registrului Comerţului este obligat să elibereze, 
pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate.  
 
Menţionăm că stabilirea cotelor de participare ale acţionarilor la beneficiile şi la pierderile Roşia 
Montană Gold Corporation SA s-a facut în funcţie de cota lor de contribuţie la capitalul social al 
societăţii. Procentul actual de 80% pentru Gabriel Resources Ltd şi de 19,31% pentru CNCAF 
Minvest SA a rezultat în urma aportului inţial şi a contribuţiilor ulterioare ale acţionarilor la 
capitalului societăţii, Gabriel Resources Ltd. avansând toate cheltuielile şi costurile aferente 
activitatilor de dezvoltare-exploatare şi autorizare a Proiectului Minier Roşia Montană.  
 
Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul celor 
de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţia integrală a masei de minereu. Există numeroase 
exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu cianură 
pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de concentrare prin 
cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de la Roşia 
Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited şi 
AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
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În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii(ICMC- www.cyanidecode.org ), şi 
păstrata în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotararii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementeaza prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
Evaluarea complexă privind starea de sănătate a populaţiei (Volumul 5 din EIM) a arătat că 
aceasta nu va fi afectată pe o rază de 100 km. 
 
Evaluarea de risc asupra stării de sănătate s-a efectuat, pe baza prognozelor distribuţiei 
concentraţiilor substanţelor periculoase în localitatea Roşia Montană şi în peste 40 de localităţi 
învecinate, reprezentând o suprafaţă de peste 200 km2. Evaluarea stării de sănătate a populaţiei a 
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luat în considerare date concrete privind distribuţia concentraţiilor substanţelor periculoase la 
momentul de faţă precum şi cele care vor fi generate de activităţile miniere propuse. Este evident 
faptul că la aceste concentraţii prognozate, care sunt sub nivelul concentraţiilor maxime admisibile 
(CMA), nu se produc efecte adverse semnificative asupra stării de sănătate a populaţiei. 
 
Într-adevăr există probleme de sănătate ale populaţiei din localitatea Roşia Montană, în momentul 
de faţă, înainte de demararea activităţilor propuse, în sensul în care starea de sănătate a 
locuitorilor din comună este deficitară comparativ cu cea a grupurilor populaţionale din vecinătate. 
Acest lucru ne indică faptul că trebuie luate măsuri clare pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei din localitatea Roşia Montană. În acelaşi timp, aşa cum s-a menţionat mai sus, 
amplasarea şi funcţionarea minei nu va conduce la apariţia de efecte adverse suplimentare asupra 
stării de sănătate a populaţiei, în condiţiile în care distribuţia concentraţiilor noxelor urmărite este în 
conformitate cu modelele de dispersie prezentate în raportul la studiul de impact asupra mediului. 
 
La Roşia Montană nu se cunosc alte metale, pe lângă aur şi argint, în concentraţii suficient de 
importante pentru a fi exploatate şi valorificate economic. Acestă afirmaţie este susţinută de datele 
obţinute în urma analizării a 47 de elemente şi efectuării a numeroase studii petrografice. Precizăm 
că în cea mai mare parte concentraţiile de elemente se încadrează în fondul natural al scoarţei 
terestre: U (1,43 ppm faţă de 3,7 ppm), Th (6,07 ppm faţă de 18 ppm), Sr (95,4 ppm faţă de 125 
ppm), Mo (1,27 ppm faţă de 1,5 ppm), In (0,05 ppm faţă de 0,1ppm), Ge (0,21 ppm faţă de 1,5 
ppm) etc. Toate aceste rezultate s-au obţinut în urma unor ample programe de cercetare, care s-au 
desfăşurat în perioada anilor 1997 – 2006, în care s-au recoltat probe din galeriile subterane 
existente, s-au probat treptele de carieră şi aflorimentele de suprafaţă şi s-au efectuat o multitudine 
de foraje de suprafaţă şi din subteran. Acest program de cercetare a oferit un grad de detaliere 
extrem de ridicat pentru zăcământul Roşia Montană, probele fiind analizate individual pentru o 
multitudine de elemente aşa cum s-a arătat mai sus.  
 
Este important de precizat că nici în timpul exploatărilor anterioare derulate la Roşia Montană nu 
au fost recuperate astfel de elemente. 
 
Procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) a încercat să iniţieze un dialog deschis 
care să implice toate părţile interesate pentru a discuta punctele tehnice forte ale proiectului, 
precum şi detaliile tehnice specifice ale proiectului tehnic. Şedinţele de consultare publică au fost 
organizate în întreaga ţară, în încercarea de a înţelege problemele legate de proiect şi pentru a 
transmite detaliile specifice ale acestor proiecte tehnice. În cadrul acestui proces de consultare, 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a comunicat faptul că siguranţa oamenilor este 
garantată de un sistem global de management al securităţii corespunzător normativelor 
internaţionale ISO, a Directivelor europene Seveso II şi III privind controlul unor potenţiale 
accidente industriale majore cu substanţe periculoase, a Directivei privind managementul 
deşeurilor din industria extractivă şi a Codului internaţional al cianurilor. Proiectul conţine elemente 
esenţiale şi specifice dezvoltării corespunzătoare.  
 
Cea mai recentă poziţie adoptată de Academia Română cu privire la proiectul Roşia Montană a 
fost făcută publică în data de 27 februarie 2006, cu aproape trei luni înainte de depunerea la 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a Raportului la Studiul de Evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM).   
 
Astfel că poziţia adoptată de Academie nu reflectă o analiză a Studiului EIM care a fost de fapt 
depus la minister.  
 
Compania Roşia Montană Gold Corporation a adus schimbări semnificative proiectului tehnic, în 
special s-a redus dimensiunea unor cariere, s-a mărit volumul de activităţi privind dezvoltarea 
durabilă, şi şi-a asumat un angajament ferm în privinţa conservării patrimoniului cultural, inclusiv 
reducerea impactului asupra bisericilor ca urmare a consultării părţilor interesate, inclusiv a 
membrilor Academiei înainte de depunerea EIM.   
 
Am fi încântaţi să ne întâlnim cu membrii Academiei pentru a le răspunde tuturor întrebărilor pe 
care le au în privinţa proiectului. 
 
În acelaşi sens, obiecţiile aduse de Patriarhia Ortodoxă Română şi de alte Biserici sunt emise toate 
înainte de depunerea studiului EIM. Această reproiectare este una semnificativă: se reduce de fapt 
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producţia totală a exploatării cu 900.000 de uncii de aur.  Astfel că studiul EIM depus nu reflectă 
proiectul faţă de care Bisericile au avut obiecţii. Proiectul este mult mai favorabil atât din punct de 
vedere al conservării patrimoniului, cât şi din punct de vedere al protecţiei mediului.  RMGC îşi 
anunţă disponibilitatea de a se întâlni cu Patriarhia Ortodoxă Română şi cu orice alţi lideri religioşi 
pentru a le răspunde tuturor întrebărilor pe care aceştia le au în privinţa Proiectului.  
 
Nimeni nu doreşte să distrugă biserici sau cimitire. Numai două dintre cele şapte biserici din Roşia 
Montană şi două din cele trei case de rugăciune vor trebui relocate şi reconstruite din cauza 
implementării proiectului. Acele biserici se vor muta în conformitate cu dorinţele exprimate de 
congregaţii pe cheltuiala RMGC. Construirea de biserici va fi unul dintre elementele centrale ale 
noii comunităţi de la Piatra Albă, noul sat fiind construit de către companie. 
 
Aceste exploatari sunt in primul rand conditionate de localizarea zacamantului. 
 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 
 

• Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

• Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

• Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

• Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

• Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

• Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

• Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

• Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

• Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

• Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

• Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

• Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

• Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

• Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
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poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 35  

Nume 
persoană 
interesată 

Uţiu Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Consideră că nu se prezintă lucruri noi privind proiectul faţă de prezentările anterioare.  
- privind Academia Romana - deşi conform legislaţiei nu are un rol hotărâtor. Dar un rol important îl 
are Ministerul Mediului prin reprezentanţii acestei instituţii la dezbaterea publică. Solicită poziţia 
reprezentanţilor Ministerului Mediului.  
- s-a prezentat pe slideuri un lucru interesant: impact negativ, la care toate nesemnificativ, la care 
avem plan de măsuri - unde sunt planurile?  
- beneficiile Statului Roman 
- dezvoltarea durabilă ca termen de încadrare nu ştiu dacă ajungem să ne intrăm în limitele 
dezvoltării durabile 
- privind PUZ: se citează din legea nr. 350 - există interdicţii privind iniţierea anumitor tipuri de 
planuri, respectiv promovarea planurilor zonale în scop declarat pentru promovarea unui anumit 
proiect de investiţii - legalitatea iniţierii PUZ, avizul de oportunitate 
- emisia de metale grele la exploatarea în carieră poate duce la dispersia pe o distanţă care poate 
crea o poluare semnificativă în zonă pană la câteva sute de kilometrii care trebuie considerată 
zona de risc. 

Răspunsul 

Procesul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) a încercat să iniţieze un dialog deschis 
care să implice toate părţile interesate pentru a discuta punctele tehnice forte ale proiectului, 
precum şi detaliile tehnice specifice ale proiectului tehnic. Şedinţele de consultare publică au fost 
organizate în întreaga ţară, în încercarea de a înţelege problemele legate de proiect şi pentru a 
transmite detaliile specifice ale acestor proiecte tehnice. În cadrul acestui proces de consultare, 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a comunicat faptul că siguranţa oamenilor este 
garantată de un sistem global de management al securităţii corespunzător normativelor 
internaţionale ISO, a Directivelor europene Seveso II şi III privind controlul unor potenţiale 
accidente industriale majore cu substanţe periculoase, a Directivei privind managementul 
deşeurilor din industria extractivă şi a Codului internaţional al cianurilor. Proiectul conţine elemente 
esenţiale şi specifice dezvoltării corespunzătoare.  
 
Cea mai recentă poziţie adoptată de Academia Română cu privire la proiectul Roşia Montană a 
fost făcută publică în data de 27 februarie 2006, cu aproape trei luni înainte de depunerea la 
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor a Raportului la Studiul de Evaluare a impactului asupra 
mediului (EIM).   
 
Astfel că poziţia adoptată de Academie nu reflectă o analiză a Studiului EIM care a fost de fapt 
depus la minister.  
 
Compania Roşia Montană Gold Corporation a adus schimbări semnificative proiectului tehnic, în 
special s-a redus dimensiunea unor cariere, s-a mărit volumul de activităţi privind dezvoltarea 
durabilă, şi şi-a asumat un angajament ferm în privinţa conservării patrimoniului cultural, inclusiv 
reducerea impactului asupra bisericilor ca urmare a consultării părţilor interesate, inclusiv a 
membrilor Academiei înainte de depunerea EIM.   
 
Am fi încântaţi să ne întâlnim cu membrii Academiei pentru a le răspunde tuturor întrebărilor pe 
care le au în privinţa proiectului. 
 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
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sunt următoarele: 
 

• Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

• Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

• Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

• Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

• Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

• Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

• Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

• Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

• Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

• Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

• Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

• Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

• Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

• Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montaă 
 
Legat de impactul nesemnificativ şi de planurile de care întrebaţi, noi am fost un caz fericit, 
evaluarea impactului asupra mediului pt proiectul Roşia Montană s-a făcut la nivelul anului 2006 
raportul de mediu a fost iniţiat şi elaborat la nivelul anului 2007, aşa că, toate studiile de 
fundamentare, planurile de management au putut fi analizate de cătr grupul de lucru şi de către 
echipa de experti care a elaborat acest raport de mediu. 
 
Aceste planuri de management se regasesc si pe pagina de internet a companiei la adresa 
http://www.rmgc.ro/rosia_montana.php?page=raport 
 
Aceasta zona va beneficia de oportunitatile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
in vedere dezvoltarea durabila a intregii zone. 
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RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
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profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  
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Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Asocierea dintre Gabriel Resources şi Regia Autonomă a Cuprului Deva (în prezent, CNCAF 
Minvest SA) a fost stabilită în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice 
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
98/08.08.1990, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 35 al acestei legi prevedea 
posibilitatea regiilor autonome de a se asocia cu terţe persoane juridice, române sau străine, în 
scopul creării de noi societăţi comerciale.  
 
Societatea Roşia Montană Gold Corporation SA a fost înfiinţată în anul 1997 în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare la acea dată, constituirea acesteia făcându-se cu respectarea tuturor 
condiţiilor impuse de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr. 26/1990 privind 
registrul comerţului în ceea ce priveşte înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital mixt.  
 
Precizăm că Actul Constitutiv al Roşia Montană Gold Corporation SA, care reprezintă rezultatul 
acordului de voinţă cu privire la termenii şi condiţiile în care se desfăşoară asocierea dintre statul 
român şi investitor reprezintă un document la care accesul publicului este permis, fiind inclus în 
categoria documentelor care, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, sunt publicate în 
Monitorul Oficial al României şi de pe care Oficiul Registrului Comerţului este obligat să elibereze, 
pe cheltuiala persoanei care a făcut cererea, copii certificate.  
 
Menţionăm că stabilirea cotelor de participare ale acţionarilor la beneficiile şi la pierderile Roşia 
Montană Gold Corporation SA s-a facut în funcţie de cota lor de contribuţie la capitalul social al 
societăţii. Procentul actual de 80% pentru Gabriel Resources Ltd şi de 19,31% pentru CNCAF 
Minvest SA a rezultat în urma aportului inţial şi a contribuţiilor ulterioare ale acţionarilor la 
capitalului societăţii, Gabriel Resources Ltd. avansând toate cheltuielile şi costurile aferente 
activitatilor de dezvoltare-exploatare şi autorizare a Proiectului Minier Roşia Montană.  
 
Doua chestiuni juridice legate de legea 350 pe 2001 privind urbanismul: prima ar fi fos faptul ca 
printr un PUZ nu se pot promova investitii, o chestiune care este corectă, dar vreau să aveţi în 
vedere că noi discutăm de un PUZ existent din anul 2002 care a fost aprobat la nivelul comunei 
Roşia Montană si de data aceasta discutam de o modficare a unui PUZ care exista. Deci acel 
proicet nu se aplică într-o astfel de situaţie . Cea de-a doua chestiune legată de un  aviz de 
oportunitate pe care consiliul local ar trebui să îl dea în cazul iniţierii unui PUZ , acest aviz de 
oportunitate a fost introdus in lege anul trecut. Modificarea PUZ a pornit undeva in anul 2006. 
există un principiu şi anume că legea nu rertroactivează. In considerarea acestui aviz de 
oportunitate s-a obţinut un aviz de principiu în momentul în care s-a iniţiat această modificare. La 
momentul la care s-a iniţiat modificarea PUZ ul existent nu exista in lege această cerinţă a avizului 
de oportunitate. 
 
Hotărârile de consiliu sunt în anexa 6 a Raportului de Mediu pentru Modificare Plan Urbanistic 
Zonal pentru Zona Industriala Roşia Montană, public de un an de zile. 
 
Din procesele de prelucrare a minereurilor rezultă ape acide impurificate cu metale. În minele 
închise (cazul minei existente de la Roşia Montană) generarea apelor acide continuă iar 
managementul apelor acide în industria minieră modernă include şi etapele de închidere şi post-
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închidere. 
 
Din procesul tehnologic prezentat în proiectul Roşia Montană rezultă două surse de ape cu conţinut 
de metale: 

• ape acide, sursă importantă ca debite şi concentraţii de ioni metalici; 
• tulbureală de steril de la procesarea cu cianuri a minereului. 

 
1. Pentru apele de mină este prevăzut un sistem de colectare, captare (barajul de ape acide Cetate 
şi barajul de colectare a scurgerilor cu potenţial acid Cârnic), monitorizare şi epurare într-o 
instalaţie special amenajată cu acest scop, prevăzută a se realiza în perioada de construcţie a 
proiectului. 
 
Tratarea are loc după un procedeu BAT (Best Available Techniques - cele mai bune tehnici 
disponibile), cu o largă aplicare prin corecţie pH şi precipitare metale în două trepte cu var şi dioxid 
de carbon sub formă de compuşi insolubili (hidroxizi, carbonaţi, hidroxicarbonaţi). 
 
Efluentul epurat va fi parţial reutilizat în proces, după prima treaptă de precipitare, deci nu ajunge în 
mediu, iar efluentul final, având calitatea impusă de NTPA 001 pentru metale, va fi folosit pentru 
menţinerea debitului salubru a Văilor Corna şi Roşia. 
 
Nămolul va fi evacuat în iazul de decantare. 
 
Instalaţia este prevăzută a funcţiona pe etapele de operare, închidere şi post-închidere ale 
Proiectului Roşia Montană. 
 
În ultimii trei ani ai perioadei de operare vor fi testate procesele pasive de tratare în lagune. 
 
Acestea vor înlocui în perioada de post-închidere instalaţia de epurare activă a apelor acide, dacă 
rezultatele vor fi satisfăcătoare, respectiv vor fi îndeplinite condiţiile de evacuare NTPA 001. 
 
2. Procesul INCO de tratare tulbureală cu SO2/aer şi var la pH 8-10 este destinat în principal 
distrugerii cianurilor. 
 
Concomitent, în condiţiile menţionate, are loc precipitarea metalelor sub formă de hidroxizi– 
Me(OH)2 sau ciano complecşi cu Fe – Me2Fe(CN)6 insolubili. 
 
Tulbureala tratată este evacuată în iaz, iar după decantare apa este reintrodusă în proces. 
Exfiltraţiile din iazul de decantare sunt colectate în bazinul barajului secundar şi recirculate în iaz. 
În conformitate cu acest flux al apelor descris în Proiect, pe acest traseu nu sunt evacuate în mediu 
ape cu conţinut de metale, pe perioada de operare în condiţii normale. 
 
În condiţii de operare anormale, dacă se depăşeşte capacitatea de stocare a iazului (>2 PMP 
succesive) şi dacă diluţia naturală realizată într-o astfel de situaţie extremă nu permite respectarea 
condiţiilor impuse prin NTPA 001, este prevăzută o instalaţie de tratare a apelor cu conţinut redus 
de cianuri în care va avea loc şi precipitarea metalelor. 
 
În concluzie, Proiectul Roşia Montană analizat, prezintă soluţii tehnice realiste de evitare a riscurilor 
de poluare cu metale. 
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Număr  crt. 36  

Nume 
persoană 
interesată 

Blăjan Marcu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ca şi locuitor al zonei doreşte ca locuitorii să fie beneficiarii acestui zăcământ.  
- consideră oportună gândirea cu toată responsabilitatea asupra proiectului şi cere undă verde 
pentru realizarea proiectului. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 
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Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
 

 

       Pagina 128 din 203

mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


 

Număr  crt. 37  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Dan Andrei 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud (Organizatie Dezvoltare Durabila Si Politici Publice) 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ridică problema angajărilor şi a cursurilor de calificare 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 
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Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 38  

Nume 
persoană 
interesată 

Goia Liana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt companii ce oferă burse pt elevii cu rezultate deosebite. Are RMGC în vedere ceva de acest 
gen?  
- proiecte pentru sprijinirea tinerilor? 

Răspunsul 

Compania se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din 
planul de dezvoltare durabilă.  
 
Mai important decât o politică de donaţii, dorim să consolidăm capacitatea comunităţii astfel încât 
să identifice căi prin care să stimuleze proiectele în care este interesată, fie că sunt culturale, 
educaţionale sau sunt legate de sport şi divertisment. 
 
Vom continua să sprijinim şcolile aşa cum am făcut-o şi până acum pe programe punctuale, ne 
vom implica în educaţie avem o serie de iniţiative în acest sens. Unele dintre ele sunt în faze mai 
înaintate de dezvoltare. Amintim despre parteneriatul despre mediu, despre Centrul de Resurse 
pentru Tineret Apuseni. Ne-am implicat şi în activităţile culturale din zona, suntem un partener 
tradiţional pentru zilele oraşului. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, 
cele mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 
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• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la 
nivel local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la 
nivel local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, 
impozitele pe profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale 
şi naţionale din România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din 
România 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), 
consultanţă juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea 
mediului de afaceri local şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii Proiectului Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul 
întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de 
după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD 
pentru mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - 
închidere) vor însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din 
Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
autorităţilor locale. Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine 
toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) 

cu referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea 

unităţilor de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi 
autorităţile locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul 
la CERT (Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
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programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 39  

Nume 
persoană 
interesată 

Dumitraş Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat, Nr. 661a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Consilier consiliul local Bucium. Consideră importantă participarea şi exprimarea poziţiei locuitorilor 
din zonă asupra dezvoltării. Are experienţă în ceea ce priveşte mineritul.  
 
Observaţii: 
- proiectul a facut prea mulţi paşi înainte pentru a mai da înapoi având ân vedere deja exproprierile 
realizate şi dreptul de proprietate al RMGC asupra multor terenuri nici Statul nici o altă companie 
nu vor mai putea în condiţii acceptabile dezvolta alte activităţi fără a avea acceptul RMGC.  
- ce a oferit RMGC locuitorilor din zonă şli ce s-a oferit în alte zone similare este mult mai 
convenabil, datorită bunavoinţei RMGC 
- întrebare firească: de ce doar 20 de ani pentru exploatare şi epuizarea zăcămintelor şi ce se 
întampla după?  
- similar se pune problema asupra metodei de cianurare, de ce este selectată ca metodă?  
- se pune întrebarea de ce Statul Roman are doar 20% din acţiuni? Important este că şi în alte 
perioade doar 20% din profit reveneau statului şi restul.  
- nu se pot ignora şi anumite elemente benefice ale proiectului: locuri de muncă, lipsa de capacitate 
şi forta a Statului Roman pentru punerea pe picioare a industriei miniere, aceasta industrie e 
necesară în prezent 
- implicaţiile negative există: documentaţia proiectului este bine realizată dar se pune problema 
care este calea de la teorie la practică. Experienţa naţională şi mondială arată dezastrele lăsate în 
urma exploatarilor miniere. Uzual cianurarea se face în zone nepopulate, în aceasta zona chiar 
aval este situat Abrudul. Recomandări pentru Statul Roman: monitorizarea respectării derularii 
proiectului şi a celor precizate că se vor realiza prin proiect şi creşterea garanţiilor depuse de SC 
RMGC pentru efectuarea lucrărilor de refacere a mediului 
- per ansamblu e de acord cu demararea proiectului dar să se respecte nişte condiţii care să fie în 
favoarea comunităţilor din zonă. 

Răspunsul 

Procesul de achiziţie a proprietatilor se desfăşoară în baza respectului legilor ţării şi a dreptului la 
prorietate; în plus, decizia de a vinde proprietatea şi de a începe o nouă viaţă intr-o casă nouă, 
(uneori o locaţie nouă) este o decizie dificilă. Din aceste motive RMGC a abordat cu toată 
responsabilitatea această problemă, asigurând timp suficient pentru a studia toate opţiunile şi a lua 
această decizie în cunoştinţă de cauză. Familiile afectate au primit sprijin înainte şi după vânzarea 
proprietăţii din zona proiectului. Achiziţia celor 794 de gospodării s-a facut pe baza principiului 
voinţei libere a cumpara exprimată de cumpărător şi a voinţei libere de a vinde exprimată de 
vanzător. Atunci când va relua achiziţia de proprietăţi RMGC va respecta aceleaşi principii pentru a 
asigura un tratament egal tuturor proprietarilor. 
 
De asemenea dorim să avem un dialog permanent cu toate familiile din zona propusă pentru a fi 
dezvoltat proiectul, pentru a informa şi consulta aceste familii în legatură cu toate opţiunile şi 
beneficiile proiectului şi a afla îngrijorările lor. 
 
Metoda aleasă pentru stabilirea valorii proprietăţilor din Roşia Montană respectă recomandările 
Băncii Mondiale şi are la bază „valoarea de înlocuire” în aceleaşi condiţii. În acest scop, valoarea 
de înlocuire a fost stabilită pe baza evaluării pieţei imobiliare din 14 localităţi, pe o rază de 250 km 
în jurul comunei Roşia Montană, făcându-se o medie a costurilor de înlocuire observate. Oraşul 
Cluj, deşi aflat pe raza respectivă, ocupă primul loc pe lista localităţilor luate în considerare. Dacă 
se aşteaptă ca valoarea de înlocuire să se raporteze la piaţa imobiliară din Cluj, stabilirea unei 
medii nu ar mai avea sens. Urmând aceeaşi logică, nu ar fi fost echitabil şi corect ca valoarea de 
înlocuire să se stabilească pe baza preţurilor înregistrate în localitatea aflată pe ultimul loc al 
clasificării regionale - şi anume Zlatna. S-a considerat că cea mai corectă metodă de stabilire a 
„valorii de înlocuire” este de a face o medie între preţurile înregistrate în cele 14 pieţe imobiliare 
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luate în considerare. Preţurile actuale pentru diferite categorii de case şi pământuri au fost stabilite 
ţinându-se seama de nivelul preţurilor din oraşul Alba Iulia. În ultimele 6 luni, preţurile au fost 
revizuite de două ori, în funcţie de rezultatele evaluării menţionate mai sus. 
 
Luând în considerare perioada de cercetare geologică de cca. 5 ani (între 1998-2003), urmată de o 
perioada de dezvoltare de cca. 6 ani, apoi de cea de construcţie a proiectului de cca. 2 ani, de 
perioada de operare, estimată la 16 ani, la care se adaugă cca. 5-7 ani pentru închidere, rezultă o 
perioada de 35 de ani de dezvoltare şi închidere a minei. La această perioadă se mai adauga cel 
puţin 30-50 ani de monitorizare post închidere a condiţiilor de mediu. 

 
Este important de menţionat că partea bogată a zăcământului a fost deja exploatată în decursul 
celor 2.000 de ani de minerit, rămânând doar partea săracă a acestuia, ca urmare, conţinutul 
scăzut de aur în minereu  trebuie compensat prin procesarea unei cantităţi mari de minereu, în aşa 
fel încât să se asigure o exploatare în condiţii de rentabilitate economică. 
 
Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul celor 
de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţia integrală a masei de minereu. Există numeroase 
exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu cianură 
pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de concentrare prin 
cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de la Roşia 
Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited şi 
AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
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şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMC- www.cyanidecode.org), şi 
păstrata în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotararii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementeaza prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
 
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
Raportul EIM şi studiul de fezabilitate au analizat o serie largă de alternative de procesare, care să 
asigure viabilitatea proiectului din punct de vedere economic, cultural, social şi de mediu. Metoda 
de procesare aleasă îndeplineşte în cea mai mare măsură aceste criterii, fiind singura alternativă 
care respectă tehnologia BAT - cele mai bune tehnici disponibile, în conformitate cu cerinţele 
Uniunii Europene privind mediul. 
 
În acest sens, trebuie să menţionăm faptul că limita minimă de conturare a minereului, din punct de 
vedere al rentabilităţii, pe baza căreia se stabileşte dacă materialul extras din cariere este minereu 
sau rocă sterilă este determinată pe baza conţinutului minim de minereu din rocă care poate fi 
exploatat în mod rentabil. 
 
În cadrul studiului de fezabilitate şi al raportului EIM, sunt prezentate o serie de alternative (vezi 
Capitolul 5 - Alternative, din raportul EIM). Niciuna din aceste alternative nu permite respectarea 
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cerinţelor în vigoare şi optimizarea beneficiilor, şi în acelaşi timp îndeplinirea unor responsabilităţi 
social-economice şi de mediu mai largi. Amalgamarea cu mercur, spre exemplu, permite 
extragerea cantităţii de aur din minereul cu conţinut de sulfuri, dar această metodă va duce, de 
asemenea, la eliberarea a milioane de tone de mercur. Pe de altă parte, prăjirea concentratului, 
pentru ca sulfura să se descompună, va determina eliberarea unor conţinuturi ridicate de SO2 şi 
hidrogen sulfurat. Metoda aleasă este cea mai sigură, cea mai puţin poluantă şi cea mai rentabilă 
alternativă pentru proiect. 
 
Asocierea dintre Gabriel Resources şi Regia Autonomă a Cuprului Deva (în prezent, CNCAF 
Minvest SA) a fost stabilită în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice 
de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 
98/08.08.1990, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 35 al acestei legi prevedea 
posibilitatea regiilor autonome de a se asocia cu terţe persoane juridice, române sau străine, în 
scopul creării de noi societăţi comerciale.  
 
Societatea Roşia Montană Gold Corporation SA a fost înfiinţată în anul 1997 în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare la acea dată, constituirea acesteia făcându-se cu respectarea tuturor 
condiţiilor impuse de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi Legea nr. 26/1990 privind 
registrul comerţului în ceea ce priveşte înfiinţarea societăţilor comerciale pe acţiuni cu capital mixt.  
 
Menţionăm că stabilirea cotelor de participare ale acţionarilor la beneficiile şi la pierderile Roşia 
Montană Gold Corporation SA s-a facut în funcţie de cota lor de contribuţie la capitalul social al 
societăţii. Procentul actual de 80% pentru Gabriel Resources Ltd şi de 19,31% pentru CNCAF 
Minvest SA a rezultat în urma aportului inţial şi a contribuţiilor ulterioare ale acţionarilor la 
capitalului societăţii, Gabriel Resources Ltd. avansând toate cheltuielile şi costurile aferente 
activitatilor de dezvoltare-exploatare şi autorizare a Proiectului Minier Roşia Montană.  
 
Aceasta zona va beneficia de oportunitatile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
in vedere dezvoltarea durabila a intregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
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Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, 
cele mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la 
nivel local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la 
nivel local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, 
impozitele pe profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale 
şi naţionale din România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din 
România 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), 
consultanţă juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea 
mediului de afaceri local şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii Proiectului Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul 
întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de 
după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD 
pentru mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - 
închidere) vor însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din 
Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
autorităţilor locale. Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine 
toate detaliile acestor iniţiative.  
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Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) 

cu referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea 

unităţilor de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi 
autorităţile locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul 
la CERT (Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi: 

• Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, în măsura în care acestea nu sunt folosite 
ca rambleu în cariere; 

• Rambleierea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-
un lac; 

• Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile şi a suprafeţelor barajelor; 
• Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor 

dezafectate; 
• Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de 

rezervă) până când nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise 
şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare; 

• Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului 
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amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost 
realizate în mod durabil. 

 
Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garanţie financiară pentru refacerea mediului 
(GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003, 
de Instrucţiunile emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Normele de aplicare a 
Legii Minelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Conform legislaţiei din România, există in prezent două GFRM separate şi diferite. 
 
Prima garanţie, care se actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru 
refacerea ecologică aferente funcţionării obiectivului minier în anul respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
închiderii minei de la Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii costului de refacere 
finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului 
prevăzute în proiectul de refacere a mediului si programul de monitorizare pentru elementele de 
mediu post-închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un 
document ce trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”). 
 
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
Există, de asemenea, două directive ale Uniunii Europene care reglementeaza GFRM: Directiva 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 
2004/35/CE („Directiva nr. 2006/21/CE”) şi Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu 
referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului („Directiva nr. 2004/35/CE”).  
 
Directiva nr. 2006/21/CE are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate obligaţiile ce 
derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a activităţilor 
miniere şi 2) toate costurile aferente lucrărilor de refacere a terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva nr. 2004/35/CE reglementează activităţile de remediere şi măsurile care trebuie 
luate de autorităţile de mediu în cazul unui accident ecologic cauzat de operatorii minieri, în scopul 
de a se asigura că operatorii dispun de resurse financiare corespunzătoare pentru lucrările de 
remediere ecologică.  
 
RMGC se va conforma dispozitiilor legale privind garantiile financiare, care vor fi adoptate in viitor 
de autoritati in baza art. 33 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 implementand 
Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea 
prejudiciului adus mediului si a art. 50 din Hotararea Guvernului nr. 856/2008 implementand 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.  
 
Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană se ridică la 135 milioane USD, calculate 
pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi 
independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de autoritate guvernamentală competentă în 
domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere 
prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii 
ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o valoare estimativă care depăşeşte 
costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în activitatea obişnuită a minei sunt 
incluse anumite activităţi de refacere ecologică). 
 
Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile: 

• Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică; 
• Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor UE; 
• Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică; 
• Modificări ale preţului unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică. 

 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
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în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice. 
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel incat autorităţile române sa nu aiba o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
 
Prin criteriile de proiectare utilizate, sistemul iazului de decantare înglobează numeroase măsuri de 
siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente in lume. Această 
caracteristică determină robusteţea şi siguranţa deosebită a sistemului, astfel încât riscul de 
accident soldat cu ruperea barajului devine extrem de redus.  
 
Tehnicile de construcţie în ax şi caracteristica de semipermeabilitate a barajului contribuie la 
creşterea gradului de stabilitate şi siguranţă a sistemului.  
 
Comparativ cu alte baraje de pe mapamond, unde s-au produs accidente, sistemul iazului de 
decantare proiectat pentru a fi amplasat pe valea Corna este mult mai robust, cu numeroase 
elemente de siguranţă. Spre deosebire de multe alte construcţii similare existente in lume, barajul 
va fi semipermeabil, ceea ce va contribui la drenarea sterilelor (reducerea conţinutului de apă). 
 
Conform criteriilor enunţate anterior, barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe 
scara Richter, eveniment care nu a fost înregistrat in istoria cunoscuta a teritoriului României si 
este greu de imaginat mecanismul prin care s-ar putea întâmpla in viitor.  
 
Intre principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
număra: 

•  capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMP; 
•  la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de 

a deversa de o manieră controlata apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment 
excepţional. In felul acesta se anihilează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale 
barajului; 

•  barajul iniţial, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pante de 2O:1V la 
paramentul aval si 1,75O:1V la paramentul amonte; 

•  barajul principal al iazului de decantare va fi construit prin folosirea metodei de construcţie 
în ax şi a metodei de construcţie în aval. Pantele vor avea dimensiunile de 3O:1V pentru 
paramentul aval. Uzual, pantele prevăzute pentru astfel de construcţii hidrotehnice sunt 
cuprinse intre 1,5O:1V si 1,75O:1V; 

•  un sistem de drenaj este prevăzut la baza depozitului de sterile cu rolul de a favoriza 
reducerea umidităţii materialului depozitat; 

•  un sistem de monitorizare instalat pe baraj si in vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, in 
etape cat mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea 
excesivă a nivelului freatic in corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apa 
înmagazinat în iazul de decantare; 

•  implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, in timpul tuturor etapelor de 
construcţie a barajului. 
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Număr  crt. 40  

Nume 
persoană 
interesată 

Napău Cornel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni, Nr. 608 

Întrebarea/ 
Comentariul 

In România este o experienţă negativă d.p.d.v. al mediului şi mineritului. Se exemplifică 
ecologizarile demarate şi nefinalizate de la Gura Roşiei. Nu se poate găsi un exemplu pozitiv în 
acest sens. Acest fapt este generalizat. Este de acord cu proiectul date fiind posibilităţile limitate, 
dar esenţa constă în respectarea riguroasă a celor scrise în proiecte. Mai ales că va rezulta un 
decantor de aproximativ 200 ha care dacă nu va fi gestionat corect poate produce poluare în zonă. 
RMGC a sprijinit consiliul local Bucium, se doreşte investitia dar rămân incertitudinile privind 
refacerea mediului. Privind Roşia Poieni. Actual cariera fiind dezvelită generează emisii de pulberi. 

Răspunsul 

Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi: 
• Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, în măsura în care acestea nu sunt folosite 

ca rambleu în cariere; 
• Rambleierea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-

un lac; 
• Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile şi a suprafeţelor barajelor; 
• Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor 

dezafectate; 
• Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de 

rezervă) până când nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise 
şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare; 

• Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului 
amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost 
realizate în mod durabil. 

 
Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garanţie financiară pentru refacerea mediului 
(GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003, 
de Instrucţiunile emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Normele de aplicare a 
Legii Minelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Conform legislaţiei din România, există in prezent două GFRM separate şi diferite. 
 
Prima garanţie, care se actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru 
refacerea ecologică aferente funcţionării obiectivului minier în anul respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
închiderii minei de la Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii costului de refacere 
finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului 
prevăzute în proiectul de refacere a mediului si programul de monitorizare pentru elementele de 
mediu post-închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un 
document ce trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”). 
 
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
Există, de asemenea, două directive ale Uniunii Europene care reglementeaza GFRM: Directiva 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 
2004/35/CE („Directiva nr. 2006/21/CE”) şi Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu 
referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului („Directiva nr. 2004/35/CE”).  
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Directiva nr. 2006/21/CE are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate obligaţiile ce 
derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a activităţilor 
miniere şi 2) toate costurile aferente lucrărilor de refacere a terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva nr. 2004/35/CE reglementează activităţile de remediere şi măsurile care trebuie 
luate de autorităţile de mediu în cazul unui accident ecologic cauzat de operatorii minieri, în scopul 
de a se asigura că operatorii dispun de resurse financiare corespunzătoare pentru lucrările de 
remediere ecologică.  
 
RMGC se va conforma dispozitiilor legale privind garantiile financiare, care vor fi adoptate in viitor 
de autoritati in baza art. 33 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 implementand 
Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea 
prejudiciului adus mediului si a art. 50 din Hotararea Guvernului nr. 856/2008 implementand 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.  
 
Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană se ridică la 135 milioane USD, calculate 
pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi 
independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de autoritate guvernamentală competentă în 
domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere 
prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii 
ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o valoare estimativă care depăşeşte 
costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în activitatea obişnuită a minei sunt 
incluse anumite activităţi de refacere ecologică). 
 
Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile: 

• Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică; 
• Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor UE; 
• Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică; 
• Modificări ale preţului unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică. 

 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice. 
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel incat autorităţile române sa nu aiba o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
 
Prin criteriile de proiectare utilizate, sistemul iazului de decantare înglobează numeroase măsuri de 
siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente in lume. Această 
caracteristică determină robusteţea şi siguranţa deosebită a sistemului, astfel încât riscul de 
accident soldat cu ruperea barajului devine extrem de redus.  
 
Tehnicile de construcţie în ax şi caracteristica de semipermeabilitate a barajului contribuie la 
creşterea gradului de stabilitate şi siguranţă a sistemului.  
 
Comparativ cu alte baraje de pe mapamond, unde s-au produs accidente, sistemul iazului de 
decantare proiectat pentru a fi amplasat pe valea Corna este mult mai robust, cu numeroase 
elemente de siguranţă. Spre deosebire de multe alte construcţii similare existente in lume, barajul 
va fi semipermeabil, ceea ce va contribui la drenarea sterilelor (reducerea conţinutului de apă). 
 
Conform criteriilor enunţate anterior, barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe 
scara Richter, eveniment care nu a fost înregistrat in istoria cunoscuta a teritoriului României si 
este greu de imaginat mecanismul prin care s-ar putea întâmpla in viitor.  
 
Intre principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
număra: 

•  capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMP; 
•  la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de 

a deversa de o manieră controlata apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment 
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excepţional. In felul acesta se anihilează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale 
barajului; 

•  barajul iniţial, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pante de 2O:1V la 
paramentul aval si 1,75O:1V la paramentul amonte; 

•  barajul principal al iazului de decantare va fi construit prin folosirea metodei de construcţie 
în ax şi a metodei de construcţie în aval. Pantele vor avea dimensiunile de 3O:1V pentru 
paramentul aval. Uzual, pantele prevăzute pentru astfel de construcţii hidrotehnice sunt 
cuprinse intre 1,5O:1V si 1,75O:1V; 

•  un sistem de drenaj este prevăzut la baza depozitului de sterile cu rolul de a favoriza 
reducerea umidităţii materialului depozitat; 

•  un sistem de monitorizare instalat pe baraj si in vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, in 
etape cat mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea 
excesivă a nivelului freatic in corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apa 
înmagazinat în iazul de decantare; 

•  implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, in timpul tuturor etapelor de 
construcţie a barajului. 

 
Prin proiect, depozitarea sterilelor de procesare va fi efectuată astfel încât să se asigure umiditatea 
permanentă a depozitului, pentru a se elimina posibilitatea formării de suprafeţe uscate. Ca 
urmare, se va elimina efectul eroziunii eoliene asupra acestor suprafeţe şi emisiile de particule 
aferente.  
 
Măsurile operaţionale de prevenire a emisiilor de particule prevăd: 

• monitorizarea permanentă a stării iazului de decantare pentru a se preveni apariţia 
suprafeţelor uscate în perioadele de secetă sau cu temperaturi foarte ridicate; 

• umezirea suprafeţelor şi remedierea sistemelor de depozitare a sterilului.  
 
Imediat după încetarea activităţilor miniere, iazul de decantare a sterilelor de procesare va fi 
acoperit şi reabilitat (vegetat). 
 
Menţionăm faptul că iazul de decantare de la Roşia Montană va fi un iaz de vale, ale cărui taluzuri 
laterale le vor constitui versanţii naturali care mărginesc Valea Cornei, iar digul va fi construit din 
rocă. Aşadar, iazul de decantare a sterilelor de procesare poate fi asemuit cu un lac care se umple 
treptat, eventualele zone uscate de sterile putându-se forma doar pe suprafaţa liberă, orizontală, a 
iazului. Până la umplerea completă, taluzurile vor constitui obstacole fizice care vor împiedica 
împrăştierea, în zonele adiacente, a particulelor care ar putea fi antrenate de vânt de pe 
eventualele suprafeţe uscate. 
 
Eventualele emisii de praf, incidentale şi de scurtă durată, nu pot afecta calitatea aerului decât în 
ariile din stricta vecinătate a iazului, până la distanţe de cel mult câteva sute de metri, aşadar, în 
perimetrul industrial. 
 
Aceasta zona va beneficia de oportunitatile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
in vedere dezvoltarea durabila a intregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
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Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, 
cele mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la 
nivel local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la 
nivel local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, 
impozitele pe profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale 
şi naţionale din România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din 
România 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), 
consultanţă juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea 
mediului de afaceri local şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii Proiectului Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul 
întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de 
după finalizarea RMP. 
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Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD 
pentru mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - 
închidere) vor însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din 
Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
autorităţilor locale. Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine 
toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) 

cu referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea 

unităţilor de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi 
autorităţile locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul 
la CERT (Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 
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Număr  crt. 41  

Nume 
persoană 
interesată 

Armeana Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă acest proiect va ajuta şi comuna Bucium d.p.d.v. financiar?  
- cât de periculoase sunt cianurile ce se folosesc pentru exploatare la Roşia Montană? Impact 
asupra comunei Bucium?  
- când se preconizează începerea exploatării?  
- vor fi locuri de muncă şi pentru locuitorii din Buciumîn cadrul proiectului? Unde se depun cererile 
de angajare şi din ce perioadă?  
- proiectul afectează sistemul de alimentare cu apă al comunei Bucium - surse din zona proiectului 
(versantul care da în Valea Cornei)? 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
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privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
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referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul celor 
de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţia integrală a masei de minereu. Există numeroase 
exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu cianură 
pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de concentrare prin 
cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de la Roşia 
Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited şi 
AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 

Pagina de răspuns 3 din 7 

        Pagina 151 din 203

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii(ICMC- www.cyanidecode.org ), şi 
păstrata în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotararii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementeaza prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
 
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
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este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia si Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerintele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au răspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa colectivului de analiză tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autoritaţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluarii, a întrebarilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potential afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localitati diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Aries, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
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Montană, în context transfrontier;  
 
 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 

motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii;  
 
Colectivul de analiză tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
Instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, asteptand continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de catre Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizarii 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
Văile adiacente nu sunt ameninţate de infiltraţia în apele subterane. Studiul privind condiţiile iniţiale 
hidrogeologice – având la bază rezultatele monitorizării nivelului apei cu ajutorul piezometrelor 
montate la baza văii Corna, precum şi cele pe versanţii văii Corna – indică faptul că, izoliniile apei 
subterane se află deasupra nivelului de 840 m, care este înălţimea maximă a taluzului TMF. Datele 
piezometrice indică faptul că, curgerea apelor subterane este dinspre cumpăna apelor aflată pe 
creasta versanţilor înspre baza văii. Nu există nicio dovadă că, curgerea apelor subterane 
traversează culmile, către văile adiacente, nici că vor apărea astfel de condiţii pe durata 
construcţiei TMF care să determine curgerea printre culmi. 

 
Proiectarea bazinului TMF include un strat de impermeabilizare din sol cu permeabilitate redusă, 
compactată după cum este necesar, pentru a se obţine o permeabilitate declarată de 1x10-6 
cm/sec – în conformitate cu Directiva UE privind folosirea Celor mai Bune Tehnici Disponibile 
(BAT), aşa cum sunt acestea definite de Directiva UE 96/61/EC (IPPC) – un perete de fundaţie în 
fundaţia barajului iniţial pentru controlul exfiltraţiilor, un nucleu cu permeabilitate redusă pentru 
barajul iniţial, pentru controlul exfiltraţiilor şi un baraj şi un iaz de colectare a exfiltraţiilor sub talpa 
barajului iazului de decantare, pentru colectarea şi retenţia oricăror exfiltraţii care se extinde 
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dincolo de axul barajului. 
 
 
Cererile de angajare se depun la biroul de resurse umane, la parterul blocului din piaţă în Roşia. 
 
La momentul reinceperii angajarilor, toate posturile libere vor fi anuntate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor inscrie si care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Rosia Montana vor avea prioritate 
la angajare in fata celorlalti candidati, in conditiile unui acelasi nivel de experienta profesionala si 
abilitati.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare in conditii de egalitate cu ceilalti 
participanti. Personalul recrutat va trebui sa indeplineasca cerintele specificate in anunturile de 
recrutare. 
 
Se acorda prioritate la angajare persoanelor fara loc de munca si deci fara protectie sociala, cu 
conditia corespunderii cu cerintele postului scos la concurs. RMGC precizeaza ca toate angajarile 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor 
formelor de discriminare, in scopul  realizarii efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiaza de protective sociala în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 42  

Nume 
persoană 
interesată 

David Viorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Inginer de profesie, fiu de miner - din experienţă cunoaşte toate dealurile, prospecţiunile. Aspecte 
privind activitatea de minerit.  
 
Observatii: 
- a luat parte la multe şedinţe ţinute privind proiectul. Verticalitatea conducerii RMGC, înaltul 
profesionalism se reflectă în proiectele companiei ce includ cele mai noi tehnologii şi cele mai 
recente date tehnice. Toată conducerea RMGC a fost mamă şi tată pentru comună, la fel pentru 
copii, bătrâni. Le adresează mulţumiri şi asteaptă începerea proiectului. Are toată încrederea că 
noul guvern instalat va deschide bariera firmei RMGC.  
 
Întrebări: 
- durata în timp a exploatării?  
- numarul mediu scriptic de personal?  
- productivitatea muncii? 

Răspunsul 

Luând în considerare perioada de cercetare geologică de cca. 5 ani (între 1998-2003), urmată de o 
perioada de dezvoltare de cca. 6 ani, apoi de cea de construcţie a proiectului de cca. 2 ani, de 
perioada de operare, estimată la 16 ani, la care se adaugă cca. 5-7 ani pentru închidere, rezultă o 
perioada de 35 de ani de dezvoltare şi închidere a minei. La această perioadă se mai adauga cel 
puţin 30-50 ani de monitorizare post închidere a condiţiilor de mediu. 
 
Aceasta zona va beneficia de oportunitatile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
in vedere dezvoltarea durabila a intregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
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creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe 
fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, 
cele mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la 
nivel local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la 
nivel local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, 
impozitele pe profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale 
şi naţionale din România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din 
România 

 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), 
consultanţă juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea 
mediului de afaceri local şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de 
bunuri şi servicii Proiectului Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul 
întreprinzător al localnicilor, în ideea pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de 
după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD 
pentru mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - 
închidere) vor însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din 
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Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
autorităţilor locale. Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine 
toate detaliile acestor iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) 

cu referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea 

unităţilor de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi 
autorităţile locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul 
la CERT (Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul 
Parteneriatului pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de 
angajare, atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 
pregatire profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun 
Roşia Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii 
din zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii 
(www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
RMGC a evaluat pentru Proiect o serie de ritmuri de producţie viabile pentru a determina producţia 
optimă a uzinei. Aceste studii au avut în vedere durata de existenţă a minei, capacitatea 
instalaţiilor, necesarul de echipamente, forţă de muncă, apă şi alţi factori. În plus au fost stabilite 
costurile exploatării, prelucrării şi costurile de infrastructură pentru a se evalua eficienţa economică 
a Proiectului în diferite variante de producţie. Rezultatele acestor studii arată că Proiectul va începe 
să atingă criteriile cheie de profitabilitate financiară la rate ale producţiei de peste 6 Mt/an şi ca 
eficienţă se îmbunătăţeşte aproape de producţia maximă de circa 20 Mt/an. Însă şi cheltuielile de 
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investiţie cresc o dată cu creşterea ratei producţiei. Având în vedere toţi aceşti factori, s-a stabilit ca 
optimă pentru Proiectul Roşia Montană o rată nominală de alimentare cu minereu de 13 Mt/an. 
O rată mai scăzută a productivităţii de 8 Mt/an ar determina probabil următoarele: 

• prelungirea duratei de existenţă a exploatării; 
• reducerea costurilor iniţiale ale echipamentelor de extracţie şi prelucrare; 
• scăderea necesarului de materiale; 
• reducerea numărului de personal necesar; 
• scăderea volumului de apă mediu zilnic necesar şi 
• creşterea costurilor totale. 

 
O rată mai mare a productivităţii de 20 Mt/an ar determina probabil următoarele: 

• reducerea duratei de existenţă a exploatării; 
• creşterea costurilor iniţiale ale echipamentelor de extracţie şi prelucrare; 
• creşterea necesarului de materiale; 
• creşterea numărului de personal necesar; 
• creşterea volumului de apă mediu zilnic necesar şi 
• creşterea costurilor totale. 
 

Productivitatea de 13 Mt/an a fost folosită pentru proiectarea carierelor şi a utilajelor de prelucrare. 
Proiectarea carierelor a optimizat cantitatea şi conţinutul minereului extras corespunzatoare unei 
programări adecvate a lucrărilor pe toată durata de existenţă a exploatării. 
 
Durata existenţei utile este în prezent proiectată a fi de aproximativ 16 ani începând de la faza pre-
producţie care va dura mai puţin de un an. Exploatarea propriu-zisă nu va dura decât primii 14 ani. 
În restul de 2 ani va fi prelucrat minereul de calitate inferioară, depozitat în stiva de minereu sarac. 
Creşterea sau scăderea ratei producţiei va face să se prelungească sau să se scurteze 
proporţional durata Proiectului. 
 
Impactul asupra mediului corespunzător celor trei scenarii de producţie alternative menţionate mai 
sus este prezentat comparativ în tabelul urmator: 
 

Alternative de producţie Aspecte de 
mediu 8 Mt/an 20 Mt/an 13 mMt/an (selectată) 
Debitele şi 
calitatea apei 

Toate alternativele permit remedierea problemei de poluare existente; remedierea finală 
se va realiza cel mai rapid în opţiunea 20 Mt/a 

Nivelul minim al emisiei, 
în general, dar pe o 
durată mai mare 

Nivelul maxim al emisiei, în 
general, dar pe o durată mai 
mică 

Optim din punct de vedere 
al nivelului emisiilor şi 
duratei Calitatea 

aerului 
Nivelul emisiilor pentru TOATE opţiunile va fi conform reglementărilor şi ghidurilor în 
vigoare 

Zgomote şi 
vibraţii Emisii de zgomot şi vibraţii ca şi în cazul emisiilor atmosferice 

Sol 

Biodiversitate 

Peisaj 

Toate alternativele privind producţia vor presupune aceeaşi ocupare a terenului şi 
modificare a habitatelor şi formelor de relief şi deci impactul ar fi similar 

Aspecte 
socio-
economice 

Cea mai redusă cerere 
de angajări, ceea ce ar 
oferi mai puţine locuri de 
muncă, dar pe termen 
mai lung 

Cea mai mare cerere de forţă 
de muncă, dar pe o perioadă 
mai scurtă, care ar creşte 
potenţialul de „crah” economic 

Cerere optimă de forţă de 
muncă din punct de vedere 
al numărului de locuri de 
muncă şi duratei  

Patrimoniu 
cultural Ocupare similară a terenului şi deci impact similar asupra mediului 

Aspecte de 
transport 

Impactul asupra drumurilor şi sistemelor de transport va fi practic proporţional cu rata 
producţiei. O producţie mai mare va genera un trafic mai intens pe amplasament, dar pe o 
durată mai scurtă şi invers.  
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Impact 
transfrontieră 

Toate alternativele vor include remedierea poluării existente, determinând o reducere a 
încărcării cu poluanţi care în ultimă instanţă ar putea afecta calitatea apei în statele 
vecine; toate opţiunile sunt sigure şi stabile în condiţi de funcţionare normală sau 
anormală. 
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Număr  crt. 43  

Nume 
persoană 
interesată 

Danciu Radu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Cerbu 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Intrebările pregătite au fost deja puse. E de acord cu proiectul. In ce stadiu se afla proiectul acum? 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia si Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerintele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au răspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa colectivului de analiză tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autoritaţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluarii, a întrebarilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potential afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localitati diferite, pe teritoriul României 
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(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Aries, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 
Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii;  
 
Colectivul de analiză tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
Instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, asteptand continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de catre Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizarii 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
Celelalte proceduri de avizare merg în paralel. Sunt anumite proceduri care putem să le facem în 
paralel, altele trebuie să aşteptăm după acordul de mediu, de aceea avem nevoie de 6 luni-1an 
până să obţinem avizele şi autorizaţiile necesare. 
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Număr  crt. 44  

Nume 
persoană 
interesată 

Cosma Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Parcului, Bl. M, Sc. 2, Ap. 21 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dezbaterea publică a planului este binevenită. Este important că în acest PUZ sunt tratate şi 
componentele legate de comunitate şi în mod special ca şi comuna Bucium este consultată. 
Deasemenea proiectul Bucium este aşteptat. Până în prezent Compania a demonstrat şi prin fapte 
seriozitatea: s-a construit un cartier nou în Alba, s-a demarat realizarea noului centru din Piatra 
Albă. 

Răspunsul 

RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licente de explorare 
detinuta pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate si alte documentatii in vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentatii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare si aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
In cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării in acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile. 
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Număr  crt. 45  

Nume 
persoană 
interesată 

Oprişa Ştefan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Membru Fondator Pro Dreptatea 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Adresează mulţumiri Companiei RMGC pentru răbdarea de care dă dovadă în relaţia cu factorii 
politici, beneficiile aduse comunităţii. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
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Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

• medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

• 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

• aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

• aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

• 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

• 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

• înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

• crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

• Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

• De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

• construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

• modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

• îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
• construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
• campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
• parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 
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Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

• eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

• oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

• programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

• RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

• măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

• îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
• instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
• campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
• impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
• Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 46  

Nume 
persoană 
interesată 

Mignea Iosif Dorin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. 1 Mai, Nr. 17 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Probleme precum ape acide, zgomot, praf în zonă sunt cunoscute din timpul exploatărilor 
anterioare, educaţia copiilor a ţinut cont de acest lucru. E ferm convins că dacă nu era aurul de la 
Roşia Montană, acum nu ar fi fost dezvoltate comunităţile actuale. Privind barajul şi iazul, există în 
zonă oameni în vârstă care cunosc aspectele tehnice privind siguranţa acestuia şi lipsa pericolului 
pentru comunitatea din Abrud. Este de acord cu ONG-urile care doresc să le protejeze interesele, 
dar acestea trebuie să activeze constructiv. Nu doresc poluare în zonă, dar doresc să trăiasca cât 
mai bine posibil, dar în situaţia actuală a Abrudului aceasta nu se mai poate. Proiectul oferă o 
şansă şi generaţiei viitoare. Solicită RMGC să nu se abată de la proiectele pe care le au, de la 
promisiunile făcute. Solicită autorităţilor să aibă capacitatea luării deciziilor astfel încât comunităţile 
din zonă să nu sufere. 

Răspunsul 

 
Din procesul tehnologic prezentat în proiectul Roşia Montană rezultă două surse de ape cu conţinut 
de metale: 

- ape acide, sursă importantă ca debite şi concentraţii de ioni metalici; 
- tulbureală de steril de la procesarea cu cianuri a minereului. 

 
1. Pentru apele de mină este prevăzut un sistem de colectare, captare (barajul de ape acide Cetate 
şi barajul de colectare a scurgerilor cu potenţial acid Cârnic), monitorizare şi epurare într-o 
instalaţie special amenajată cu acest scop, prevăzută a se realiza în perioada de construcţie a 
proiectului. 
 
Tratarea are loc după un procedeu BAT (Best Available Techniques - cele mai bune tehnici 
disponibile), cu o largă aplicare prin corecţie pH şi precipitare metale în două trepte cu var şi dioxid 
de carbon sub formă de compuşi insolubili (hidroxizi, carbonaţi, hidroxicarbonaţi). 
 
Efluentul epurat va fi parţial reutilizat în proces, după prima treaptă de precipitare, deci nu ajunge în 
mediu, iar efluentul final, având calitatea impusă de NTPA 001 pentru metale, va fi folosit pentru 
menţinerea debitului salubru a Văilor Corna şi Roşia. 
 
Nămolul va fi evacuat în iazul de decantare. 
 
Instalaţia este prevăzută a funcţiona pe etapele de operare, închidere şi post-închidere ale 
Proiectului Roşia Montană. 
 
În ultimii trei ani ai perioadei de operare vor fi testate procesele pasive de tratare în lagune. 
 
Acestea vor înlocui în perioada de post-închidere instalaţia de epurare activă a apelor acide, dacă 
rezultatele vor fi satisfăcătoare, respectiv vor fi îndeplinite condiţiile de evacuare NTPA 001. 
 
2. Procesul INCO de tratare tulbureală cu SO2/aer şi var la pH 8-10 este destinat în principal 
distrugerii cianurilor. 
 
Concomitent, în condiţiile menţionate, are loc precipitarea metalelor sub formă de hidroxizi– 
Me(OH)2 sau ciano complecşi cu Fe – Me2Fe(CN)6 insolubili. 
 
Tulbureala tratată este evacuată în iaz, iar după decantare apa este reintrodusă în proces. 
Exfiltraţiile din iazul de decantare sunt colectate în bazinul barajului secundar şi recirculate în iaz. 
În conformitate cu acest flux al apelor descris în Proiect, pe acest traseu nu sunt evacuate în mediu 
ape cu conţinut de metale, pe perioada de operare în condiţii normale. 
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În condiţii de operare anormale, dacă se depăşeşte capacitatea de stocare a iazului (>2 PMP 
succesive) şi dacă diluţia naturală realizată într-o astfel de situaţie extremă nu permite respectarea 
condiţiilor impuse prin NTPA 001, este prevăzută o instalaţie de tratare a apelor cu conţinut redus 
de cianuri în care va avea loc şi precipitarea metalelor. 
 
În concluzie, Proiectul Roşia Montană analizat, prezintă soluţii tehnice realiste de evitare a riscurilor 
de poluare cu metale. 
 
Poluanţi atmosferici se găsesc pretutindeni în aerul ambiental, în concentraţii mai mari sau mai 
mici, sursele de emisie ale acestora fiind atât antropice (activităţi umane), cât şi naturale. 
 
Referitor la poluanţii atmosferici generaţi de activităţile miniere propuse de Proiectul Roşia 
Montană,  precizăm că zona din vecinătatea perimetrului industrial, deşi relativ apropiată de 
perimetrul incintei industriale, face parte din ariile exterioare acestuia şi sunt cel mai puţin expuse 
influenţei acestor poluanţi. Singurul poluant care ar putea influenţa, într-o oarecare măsură, 
calitatea aerului din zona este reprezentat de particule. Concentraţiile maxime de particule în aerul 
din zona din vecinătea perimetrului industrial vor fi de 4 până la peste 20 ori mai mici decât valorile 
limită pentru protecţia sănătăţii populaţiei. Concentraţiile altor poluanţi emişi din viitoarele activităţi 
miniere în aerul din zona din vecinătatea perimetrului industrial vor fi nesemnificative. 
 
Menţionăm că în perimetrul oricărei localităţi, chiar dacă nu există nici o activitate industrială, 
calitatea aerului este influenţată de surse locale inerente desfăşurării vieţii de zi cu zi a locuitorilor, 
şi anume: încălzirea locuinţelor, prepararea hranei, traficul rutier. 
 
Nivelurile de impurificare a atmosferei cu particule din zona din vecinătea perimetrului industrial ca 
urmare a efectului viitoarelor surse locale cumulat cu cel al activităţilor miniere, se vor situa sub 
valorile limită pentru protecţia sănătăţii populaţiei. 
 
Modelarea dispersiei atmosferice a fost realizată utilizând cele mai bune tehnici disponibile, pentru 
a simula transportul poluanţilor generaţi de activităţile miniere, în afara zonei Proiectului. AERMOD 
încorporează, printr-o abordare nouă şi simplă, conceptele actuale privind curgerea şi dispersia în 
terenuri complexe. În cazurile în care acest lucru este necesar, până este modelată, fie cu o 
traiectorie care are impact cu terenul, fie cu o traiectorie care urmăreşte topografia terenului. 
 
AERMOD poate prognoza concentraţiile de poluanţi din surse multiple pentru o mare varietate de 
amplasamente, condiţii meteorologice, tipuri de poluanţi şi durate de mediere. Pentru acest proiect, 
concentraţiile pe termen scurt au fost calculate utilizând ratele orare maxime de emisie pentru 
activităţi desfăşurate simultan şi pentru medii calculate pentru intervale de 1 oră, 8 ore şi 24 de ore. 
Concentraţiile anuale au fost modelate utilizând toate sursele active, în anul respectiv. 
 
Pentru controlul emisiilor de praf din cariere şi de pe drumurile de transport al minereului şi al 
rocilor sterile, au fost luate următoarele măsuri: 

• Utilizarea unei noi tehnologii de puşcare: puşcare secvenţială care determină reducerea 
drastică a înălţimii penei de praf şi a ariei de dispersie; 

• Încetarea activităţilor generatoare de praf în condiţii de vânt intens sau atunci când 
monitorul automat pentru particule instalat în zona de protecţie Roşia Montană, indică o 
situaţie de alertă; 

• Implementarea unui program pentru controlul prafului de pe drumurile neasfaltate în 
perioadele lipsite de precipitaţii cu ajutorul autostropitoarelor şi al substanţelor inerte de 
fixare a prafului, măsuri care vor reduce emisiile de praf cu 90%; 

• Minimizarea înălţimii de descărcare în manevrarea/plasarea materialelor; 
• Stabilirea şi aplicarea limitărilor de viteză în traficul vehiculelor; 
• Implementarea unui program de întreţinere periodică a vehiculelor şi echipamentelor 

motorizate; 
• Monitorizarea automată a calităţii aerului şi a parametrilor meteorologici; 
• Implementarea unor măsuri suplimentare pentru controlul emisiilor de praf: stropirea cu 

apă a minereului şi a rocilor sterile la încărcarea în vehicule. 
 
Planul de management al zgomotului şi vibraţiilor, Planul de management al calităţii aerului precum 
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şi celelalte planuri de management, propun măsuri care şi-au dovedit deja eficienţa în proiecte 
similare şi care păstrează în limite permise parametrii fenomenelor de zgomot şi vibraţii precum şi 
calitatea aerului. În aceste planuri se menţionează de asemenea sistemul de monitorizare a 
acestor parametri ce va fi implementat în cadrul proiectului precum şi măsurile potenţiale propuse 
de atenuare a acestora. 
 
Existenţa activităţilor de derocare în cariere, precum şi deplasările utilajelor grele, sunt permise în 
condiţiile în care parametrii vibraţiilor generate se încadrează în limitele impuse de legislaţie. 
 
În studiul EIM (Evaluarea Impactului asupra Mediului) sunt prezentate limitele maxim admisibile 
privind siguranţa construcţiilor şi procedura prin care parametrii vibraţiilor sunt păstraţi sub aceste 
limite. Proiectele de derocare adecvate, combinate cu teste de puşcări şi corecţii de optimizare pas 
cu pas, precum şi folosirea unor măsuri şi acţiuni specifice de control şi prevenire vor asigura că 
valorile parametrilor vibraţiilor, zgomotului şi prafului rezultate să fie inferioare limitelor admisibile. 
 
Echipamentele de mare tonaj pot produce vibraţii ale terenului. Din această cauză măsurile prevăd 
proiectarea drumurilor la distanţă suficient de mare încât vibraţiile să aibă amplitudini reduse, iar 
viteza de deplasare în zonele critice se reduce până la limita încât parametrii vibraţiilor să aibă 
valori sub limitele admisibile stabilite de standardele în vigoare pentru zonele rezidenţiale. 
 
Depozitarea sterilelor de procesare va fi efectuată astfel încât să se asigure umiditatea permanentă 
a depozitului, pentru a se elimina posibilitatea formării de suprafeţe uscate. Ca urmare, se va 
elimina efectul eroziunii eoliene asupra acestor suprafeţe şi emisiile de particule aferente.  
 
Măsurile operaţionale de prevenire a emisiilor de particule prevăd: 

• monitorizarea permanentă a stării iazului de decantare pentru a se preveni apariţia 
suprafeţelor uscate în perioadele de secetă sau cu temperaturi foarte ridicate; 

• umezirea suprafeţelor şi remedierea sistemelor de depozitare a sterilului.  
 
Imediat după încetarea activităţilor miniere, iazul de decantare a sterilelor de procesare va fi 
acoperit şi reabilitat (vegetat). 
 
Menţionăm faptul că iazul de decantare de la Roşia Montană va fi un iaz de vale, ale cărui taluzuri 
laterale le vor constitui versanţii naturali care mărginesc Valea Cornei, iar digul va fi construit din 
rocă. Aşadar, iazul de decantare a sterilelor de procesare poate fi asemuit cu un lac care se umple 
treptat, eventualele zone uscate de sterile putându-se forma doar pe suprafaţa liberă, orizontală, a 
iazului. Până la umplerea completă, taluzurile vor constitui obstacole fizice care vor împiedica 
împrăştierea, în zonele adiacente, a particulelor care ar putea fi antrenate de vânt de pe 
eventualele suprafeţe uscate. 
 
Eventualele emisii de praf, incidentale şi de scurtă durată, nu pot afecta calitatea aerului decât în 
ariile din stricta vecinătate a iazului, până la distanţe de cel mult câteva sute de metri, aşadar, în 
perimetrul industrial. 
 
Prin criteriile de proiectare utilizate, sistemul iazului de decantare înglobează numeroase măsuri de 
siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente in lume. Această 
caracteristică determină robusteţea şi siguranţa deosebită a sistemului, astfel încât riscul de 
accident soldat cu ruperea barajului devine extrem de redus.  
 
Tehnicile de construcţie în ax şi caracteristica de semipermeabilitate a barajului contribuie la 
creşterea gradului de stabilitate şi siguranţă a sistemului.  
 
Comparativ cu alte baraje de pe mapamond, unde s-au produs accidente, sistemul iazului de 
decantare proiectat pentru a fi amplasat pe valea Corna este mult mai robust, cu numeroase 
elemente de siguranţă. Spre deosebire de multe alte construcţii similare existente in lume, barajul 
va fi semipermeabil, ceea ce va contribui la drenarea sterilelor (reducerea conţinutului de apă). 
 
Conform criteriilor enunţate anterior, barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe 
scara Richter, eveniment care nu a fost înregistrat in istoria cunoscuta a teritoriului României si 
este greu de imaginat mecanismul prin care s-ar putea întâmpla in viitor.  
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Intre principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
număra: 

• capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMP; 
• la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de a 

deversa de o manieră controlata apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment 
excepţional. In felul acesta se anihilează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale 
barajului; 

• barajul iniţial, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pante de 2O:1V la 
paramentul aval si 1,75O:1V la paramentul amonte; 

• barajul principal al iazului de decantare va fi construit prin folosirea metodei de construcţie 
în ax şi a metodei de construcţie în aval. Pantele vor avea dimensiunile de 3O:1V pentru 
paramentul aval. Uzual, pantele prevăzute pentru astfel de construcţii hidrotehnice sunt 
cuprinse intre 1,5O:1V si 1,75O:1V; 

• un sistem de drenaj este prevăzut la baza depozitului de sterile cu rolul de a favoriza 
reducerea umidităţii materialului depozitat; 

• un sistem de monitorizare instalat pe baraj si in vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, in 
etape cat mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea 
excesivă a nivelului freatic in corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apa 
înmagazinat în iazul de decantare; 

• implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, in timpul tuturor etapelor de 
construcţie a barajului. 

 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

• Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

• Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

• Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

• Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

• Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

• Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

• Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

• Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

• Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

• Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

• Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
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impactului. 
• Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 

proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

• Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

• Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 

Pagina de răspuns 5 din 7 

        Pagina 171 din 203



Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 
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Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
 
În urma întrebărilor pe care le-am primit în consultările publice din 2006, a rezultat un set foarte 
mare de răspunsuri care au fost structurate în volume. In cadrul volumului 53, care se numeşte 
Roşia Montană Dezvoltare Durabilă a Comunităţii enumerăm 17 parteneriate pe care noi le 
propunem comunităţii. Unele dintre ele sunt materializate, cu ajutorul dumneavoastră, altele dintre 
ele sunt doar nişte propuneri. Unul dintre acele parteneriate se numeşte Parteneriatul Watch.  
 
Scopul acestui parteneriat este de a asigura faptul că proiectul Roşia Montană se desfăşoară în 
conformitate cu standardele româneşti, europene, şi internaţionale, conform angajamentelor 
asumate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia Montană. 
Acesta este adresat atat organizaţiilor neguvernamentale cât şi autorităţilor. Încă nu s-a 
materializat, dar este o idee bună care dorim să o putem pune în practică. Bineînţeles că asta se 
poate realiza doar cu ajutorul dumneavoastră şi a celor interesaţi. 
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Număr  crt. 47  

Nume 
persoană 
interesată 

Cosma Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Parcului, Bl. M, Sc. 2, Ap. 21 

Întrebarea/ 
Comentariul 

A lucrat în sectorul minier, inclusiv la Baia de Arieş. La Baia de Arieş s-a utilizat cianura în procesul 
de producţie dar cu alte norme de protecţie. Proiectul RMGC are prevăzute măsuri pentru ca 
cianura, deosebit de toxică, să nu producă efecte negative. Sunt prevazute măsuri suplimentare. 
Privind pericolul ruperii barajului de pe Valea Corna consideră benefică iniţiativa RMGC de a 
prezenta aspectele privind siguranţa acestuia în cadrul dezbaterii, dar regretă lipsa de participare a 
locuitorilor din Abrud la şedinţă. Cea mai bună soluţie pentru comunităţi este demararea cât mai 
urgentă a proiectului. 

Răspunsul 

Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul celor 
de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţia integrală a masei de minereu. Există numeroase 
exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu cianură 
pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de concentrare prin 
cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de la Roşia 
Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited şi 
AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
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Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislaţia din România şi directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap. 3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management [...] in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va 
fi pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMC- www.cyanidecode.org), şi 
păstrată în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotararii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementeaza prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
 
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile - WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
Prin criteriile de proiectare utilizate, sistemul iazului de decantare înglobează numeroase măsuri de 
siguranţă suplimentare faţă de majoritatea construcţiilor de acest gen existente in lume. Această 
caracteristică determină robusteţea şi siguranţa deosebită a sistemului, astfel încât riscul de 
accident soldat cu ruperea barajului devine extrem de redus.  
 
Tehnicile de construcţie în ax şi caracteristica de semipermeabilitate a barajului contribuie la 
creşterea gradului de stabilitate şi siguranţă a sistemului.  
 
Comparativ cu alte baraje de pe mapamond, unde s-au produs accidente, sistemul iazului de 
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decantare proiectat pentru a fi amplasat pe valea Corna este mult mai robust, cu numeroase 
elemente de siguranţă. Spre deosebire de multe alte construcţii similare existente in lume, barajul 
va fi semipermeabil, ceea ce va contribui la drenarea sterilelor (reducerea conţinutului de apă). 
 
Conform criteriilor enunţate anterior, barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe 
scara Richter, eveniment care nu a fost înregistrat in istoria cunoscuta a teritoriului României si 
este greu de imaginat mecanismul prin care s-ar putea întâmpla in viitor.  
 
Intre principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
număra: 

• capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMP; 
• la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de a 

deversa de o manieră controlata apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment 
excepţional. In felul acesta se anihilează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale 
barajului; 

• barajul iniţial, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pante de 2O:1V la 
paramentul aval si 1,75O:1V la paramentul amonte; 

• barajul principal al iazului de decantare va fi construit prin folosirea metodei de construcţie 
în ax şi a metodei de construcţie în aval. Pantele vor avea dimensiunile de 3O:1V pentru 
paramentul aval. Uzual, pantele prevăzute pentru astfel de construcţii hidrotehnice sunt 
cuprinse intre 1,5O:1V si 1,75O:1V; 

• un sistem de drenaj este prevăzut la baza depozitului de sterile cu rolul de a favoriza 
reducerea umidităţii materialului depozitat; 

• un sistem de monitorizare instalat pe baraj si in vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, in 
etape cat mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea 
excesivă a nivelului freatic in corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apa 
înmagazinat în iazul de decantare; 

• implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, in timpul tuturor etapelor de 
construcţie a barajului. 

 
Aceasta zona va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din pacate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
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să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  
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Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 48  

Nume 
persoană 
interesată 

Goia Ileana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bistra, Rurde, Nr. 25 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cadru didactic în zonă. Până acum cu sprijinul RMGC s-au derulat multe acţiuni pentru sprijinirea 
proiectelor educaţionale din zonă. Turismul şi agricultura nu reprezintă alternative viabile. Mineritul 
ar transforma zona într-una de interes inclusiv pentru atragerea altor investitori în zonă.  
 
Întrebări: 
- se vor continua pe viitor parteneriatele cu şcolile, grădiniţele din zonă?  
- se va implica RMGC şi în alte acţiuni pt sprijinirea tinerilor din zonă? 

Răspunsul 

Compania se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din 
planul de dezvoltare durabilă.  
 
Mai important decât o politică de donaţii, dorim să consolidăm capacitatea comunităţii astfel încât 
să identifice căi prin care să stimuleze proiectele în care este interesată, fie că sunt culturale, 
educaţionale sau sunt legate de sport şi divertisment. 
 
Vom continua să sprijinim şcolile aşa cum am făcut-o şi până acum pe programe punctuale, ne 
vom implica în educaţie avem o serie de iniţiative în acest sens. Unele dintre ele sunt în faze mai 
înaintate de dezvoltare. Amintim despre parteneriatul despre mediu, despre Centrul de Resurse 
pentru Tineret Apuseni. 
 
Aceasta zona va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din pacate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
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să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  
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Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 49  

Nume 
persoană 
interesată 

Mateiu Augusta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Mărăşeşti, Nr. 4 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Observaţii: 
- compania a ţinut cont de observaţiile anterioare adresate la proiect legate de biodiversitate şi este 
mulţumită în acest sens 
- solicită ca persoanele care părăsesc zona să îşi ia şi animalele de companie şi să nu le 
abandoneze, 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) se va implica în continuare în această problemă. 
Pentru început, va exista o procedură operaţională specifică pentru animalele de companie, în care 
se va promova colaborarea, eventual în parteneriat cu organizaţiile cu implicare, experienţă şi 
activitate în acţiuni similare, alături de Consiliile Locale Abrud şi Roşia Montană, respectiv de o 
unitate medical-veterinară, prin care să se pună la punct un serviciu de ecarisaj complet. Acest 
serviciu va presupune extragerea din habitatele naturale a animalelor abandonate, menţinerea 
acestora în carantină, deparazitarea, vaccinarea, eventual tratamentul necesar şi sterilizarea, iar 
acolo unde este cazul (indivizi cu boli grave, incurabile sau foarte agresivi) eutanasierea. Pe lângă 
activitatea de ecarisaj, parteneriatul stabilit va încerca să promoveze şi un program de adopţie şi 
relocare a acestor animale. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
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local şi regional; 
- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 

local şi regional; 
- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 

profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 
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- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 50  

Nume 
persoană 
interesată 

Jurca Andrei 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cele 2 localităţi Roşia Montană şi Abrud s-au dezvoltat din punct de vedere istoric. Este 
decepţionat datorită prezenţei reduse a locuitorilor din Abrud la dezbaterea publica deoarece o 
astfel de investiţie majoră ar aduce beneficii zonei. Problema este legată de crearea locurilor de 
muncă în zona în care somajul este de peste 85%. Dacă nu s-ar implementa acest proiect zona nu 
s-ar dezvolta. Beneficiile vor fi aduse doar prin dezvoltarea mineritului în zona. A avut loc o întalnire 
la Cluj şi la Roşia Montană a Greenpeace european la care au fost 
discuţii legate de altemativele de dezvoltare. Greenpeace nu are o atitudine care să încurajeze 
bunăstarea socială şi propune alternative neviabile pentru această zonă cu tradiţii miniere. A luat 
parte la întâlniri la Parlamentul României unde diferite persoane şi-au exprimat opinia. Consideră 
intervenţiile unor parlamentari în necunoştinţă de cauză. Susţine proiectul şi implementarea 
acestuia. Trebuie explicat locuitorilor beneficiile aduse de acesta. 

Răspunsul 

Aceasta zona va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din pacate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
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dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
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- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 51  

Nume 
persoană 
interesată 

Moraru  

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Această lucrare se va termina în cca. 15 ani. A urmărit schiţa proiectului, iar după 15 ani ce mai 
rămâne pentru locuitori după exploatarea minereului de la Roşia Montană?  
- la un proiect atât de mare cine îşi asumă răspunderea pentru toţi cetăţenii (Abrud, Câmpeni, 
Roşia Montană) de otravirea mediului? Ce mai lăsăm copiilor noştri?  
- a lucrat la Baia de Arieş unde s-a lucrat cu cianură în cantitate foarte mică, iar în ape nu s-a mai 
dezvoltat viaţa acvatică.  
- se pune întrebarea dacă nu ar trebui să se meargă cu paşi mai mărunţi în proiect, să se găsească 
metodele cele mai sigure şi să nu existe riscuri, pentru a lăsa ceva şi generaţiei viitoare. 

Răspunsul 

Luând în considerare perioada de cercetare geologică de cca. 5 ani (între 1998-2003), urmată de o 
perioada de dezvoltare de cca. 6 ani, apoi de cea de construcţie a proiectului de cca. 2 ani, de 
perioada de operare, estimată la 16 ani, la care se adaugă cca. 5-7 ani pentru închidere, rezultă o 
perioada de 35 de ani de dezvoltare şi închidere a minei. La această perioadă se mai adauga cel 
puţin 30-50 ani de monitorizare post închidere a condiţiilor de mediu. 

 
Este important de menţionat că partea bogată a zăcământului a fost deja exploatată în decursul 
celor 2.000 de ani de minerit, rămânând doar partea săracă a acestuia, ca urmare, conţinutul 
scăzut de aur în minereu  trebuie compensat prin procesarea unei cantităţi mari de minereu, în aşa 
fel încât să se asigure o exploatare în condiţii de rentabilitate economică. 
 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

- Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

- Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

- Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

- Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

- Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

- Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

- Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

- Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
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calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 
- Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 

ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

- Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

- Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

- Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

- Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

- Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi: 

• Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, în măsura în care acestea nu sunt folosite 
ca rambleu în cariere; 

• Rambleierea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-
un lac; 

• Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile şi a suprafeţelor barajelor; 
• Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor 

dezafectate; 
• Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de 

rezervă) până când nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise 
şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare; 

• Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului 
amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost 
realizate în mod durabil. 

 
Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garanţie financiară pentru refacerea mediului 
(GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003, 
de Instrucţiunile emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Normele de aplicare a 
Legii Minelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Conform legislaţiei din România, există in prezent două GFRM separate şi diferite. 
 
Prima garanţie, care se actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru 
refacerea ecologică aferente funcţionării obiectivului minier în anul respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
închiderii minei de la Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii costului de refacere 
finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului 
prevăzute în proiectul de refacere a mediului si programul de monitorizare pentru elementele de 
mediu post-închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un 
document ce trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”). 
 
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
Există, de asemenea, două directive ale Uniunii Europene care reglementeaza GFRM: Directiva 
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2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 
2004/35/CE („Directiva nr. 2006/21/CE”) şi Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu 
referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului („Directiva nr. 2004/35/CE”).  
 
Directiva nr. 2006/21/CE are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate obligaţiile ce 
derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a activităţilor 
miniere şi 2) toate costurile aferente lucrărilor de refacere a terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva nr. 2004/35/CE reglementează activităţile de remediere şi măsurile care trebuie 
luate de autorităţile de mediu în cazul unui accident ecologic cauzat de operatorii minieri, în scopul 
de a se asigura că operatorii dispun de resurse financiare corespunzătoare pentru lucrările de 
remediere ecologică.  
 
RMGC se va conforma dispoziţiilor legale privind garanţiile financiare, care vor fi adoptate în viitor 
de autorităţi în baza art. 33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 implementand 
Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea 
prejudiciului adus mediului si a art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 implementând 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.  
 
Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană se ridică la 135 milioane USD, calculate 
pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi 
independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de autoritate guvernamentală competentă în 
domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere 
prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii 
ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o valoare estimativă care depăşeşte 
costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în activitatea obişnuită a minei sunt 
incluse anumite activităţi de refacere ecologică). 
 
Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile: 

• Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică; 
• Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor UE; 
• Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică; 
• Modificări ale preţului unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică. 

 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice. 
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel încat autorităţile române sa nu aiba o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din pacate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
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Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
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Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
aşa cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în 

planurile de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte 

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul celor 
de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţia integrală a masei de minereu. Există numeroase 
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exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu cianură 
pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de concentrare prin 
cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de la Roşia 
Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited şi 
AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management [...] in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMC- www.cyanidecode.org), şi 
păstrata în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotararii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementeaza prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
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Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile - WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
La Baia de Arieş s-a folosit cianura în tratarea minereurilor, dar fără a denociviza sterilele de 
procesare înainte de evacuarea în iaz. S-a realizat o clorinare sporadică a apei evacuate din iazul 
de decantare, în momentul în care concentraţia de cianură era peste limitele admise de 
standardele în vigoare. În anul 2005, Exploatarea Minieră Baia de Arieş a fost închisă, muncitorii 
au fost disponibilizaţi, fără a se fi implementat, până la ora actuală, un Plan de închidere şi 
ecologizare a amplasamentului. Cu toate acestea, nu s-a semnalat niciun aspect de neconformare 
care să determine un impact semnificativ asupra ecosistemului Râului Arieş sau a bazinului 
hidrografic din aval. Impactul asupra bazinului hidrografic Arieş se manifestă printr-o încărcare 
ridicată a apei cu metale grele, datorată activităţilor miniere din trecut, însă, conform rapoartelor 
oficiale ale Administraţiei Naţionale Apele Romane – Direcţia Apelor Mureş, nu este semnalată 
prezenţa cianurii ca indicator de poluare.  
 
La Roşia Montană, cianura va fi folosită doar în sistem închis, doar pe amplasamentul uzinei, orice 
scurgeri accidentale vor fi colectate şi reintroduse în proces, nu există posibilitatea ca în afara 
acestui amplasament să apară concentraţii ridicate de cianură în apele uzate sau în sterilele de 
procesare evacuate în iaz. Înainte de a părăsi amplasamentul uzinei, sterilele vor fi detoxificate la 
concentraţii sub 10 ppm, tehnologia de detoxificare propusă fiind considerată BAT (Best Available 
Techniques – cea mai bună tehnologie disponibilă). Această tehnologie a fost aleasă în urma unor 
teste de detoxificare care au ţinut cont de condiţiile de zăcământ, de condiţiile de amplasament şi 
au avut drept obiectiv conformarea cu legislaţia română, directiva europeană Mine Waste 
(2006/21/EC), precum şi ghidurile şi codurile internaţionale (Cyanide Management Code – Codul 
managementului cianurii). 
 
Concentraţiile de cianură vor fi monitorizate on-line în fiecare fază a procesului, iar după evacuarea 
sterilelor de procesare în iaz, pentru evidenţierea conformării totale, a fost gândit un sistem de 
monitorizare prin foraje de observaţie, amplasat în aval de iazul de decantare. În momentul în care 
senzorii sistemului de monitorizare vor sesiza o depăşire a concentraţiei admise, sistemul de 
procesare va fi oprit până la remediere. 
 
Metodele de exploatare propuse de RMGC sunt metode clasice de exploatare a minereului în 
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cariere deschise la suprafaţă, care constau în derocarea minereului prin împuşcare, încărcare şi 
transport la concasorul primar. Toate aceste operaţiuni se vor efectua cu respectarea strictă a 
normelor de securitate a muncii. O alternativă la acest tip de operaţiune este exploatarea în 
subteran, care este mult mai periculoasă decât exploatarea la zi, având în vedere că există oricând 
riscul prăbuşirii unor abataje şi prinderea muncitorilor şi a utilajelor în subteran, sau defecţiuni în 
sistemul de aeraj cu consecinţe nefaste asupra siguranţei minerilor. O altă consecinţă a exploatării 
în subteran este posibila prăbuşire a unor zone de suprafaţă datorită golurilor imense rezultate în 
urma exploatării.  
 
De asemenea, exploatarea în subteran se efectuează cu costuri ridicate şi cu o folosire ne-
raţională a resurselor de minereu, care rămân blocate în pilierii de protecţie necesari pentru 
susţinerea abatajelor.  
 
Ca o concluzie, metoda de exploatare propusă de RMGC, aceea a exploatărilor la zi prin cariere, 
este metoda cea mai sigură de exploatare folosită în întreaga lume.  
 
Atât tehnologia de recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianura prin procedeul CIL, precum 
şi utilizarea circuitului de denocivizare a cianurii bazat pe procedeul SO2/Aer, sunt considerate cele 
mai bune tehnologii disponibile, fiind folosite pe scară largă în întreaga lume. Conţinutul de cianuri, 
ce va ajunge în iazul de decantare, va fi sub conţinutul minim admis prin reglementările existente la 
nivel European. 
 
În Capitolul 5 – Alternative al raportului EIM, au fost prezentate detaliat soluţiile alternative privind 
exploatarea şi procesarea minereului de la Roşia Montană, iar, în urma unei analize multi criteriale, 
au fost alese tehnologiile propuse (cu explicaţii) dintre care enumerăm condiţiile de zăcământ, 
riscurile asociate fiecărei tehnologii şi costurile de operare, etc. 
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Număr  crt. 52  

Nume 
persoană 
interesată 

Vesa Tudor 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Gura Minei, Nr. 66 

Întrebarea/ 
Comentariul 

În zonă este un dezastru economic 100%. Dezastrul ecologic e discutabil dar cel economic e cert 
existent. Când va demara proiectul? 

Răspunsul 

S.C Roşia Montană Gold Corporation S.A (RMGC) este de acord cu opinia petentului cu referire la 
nevoia unei investiţii viabile din punct de vedere economic în zonă, astfel încât să se amelioreze 
situaţia problematică a moştenirii ecologice lăsate în urmă de practicile necorespunzătoare de 
minerit desfăşurate în trecut. În prezent, situaţia actuală a locaţiei se caracterizează printr-o 
poluare intensă a apei, cu terenuri abandonate şi stive de steril nereabilitate.  
 
RMGC şi-a asumat obligaţia de a implementa şi de a derula un proiect care să asigure finanţarea 
necesară şi experiza profesională pentru o reabilitare benefică a mediului, în conformitate cu 
legislaţia relevantă, impusă de România şi Uniunea Europeană.  
 
În prezent, SC Roşia Montană Gold Corporation SA (RMGC) este cel mai mare angajator din zona 
Roşia Montană, iar numărul de locuri de muncă va creşte pe măsură ce proiectul se va dezvolta. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din pacate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
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Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 
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- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
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Montană. 
 
Bulgaria a raspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însă a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa colectivului de analiză tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 
Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexa care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Rosia Montana Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului. 
  
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii. 
  
Colectivul de analiză tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 si 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  
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La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
actionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţa care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată. S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni aceasta procedură, asteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsura de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 53  

Nume 
persoană 
interesată 

Liliana Mursă 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Mărăşeşti, Nr. 63 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Este dascăl de 23 de ani la Gura Roşiei. În toamna lui 2006 s-au schimbat lucrurile, compania 
RMGC a oferit scoala de vara pentru copii. Susţine proiectul. Există un parteneriat pentru educaţie. 
Anul acesta sunt 25 de ateliere pentru educaţia copiilor. S-au oferit gratis cursuri pentru profesori 
prin acest parteneriat. Trebuie oferit un viitor copiilor din zonă, nu este la standardele pe care le 
pretinde U.E. Consideră că educaţia copiilor reprezintă un beneficiu pentru generaţia viitoare. 

Răspunsul 

Compania se angajează să promoveze oportunităţi de dezvoltare pe termen lung, ca parte din 
planul de dezvoltare durabilă.  
 
Mai important decât o politică de donaţii, dorim să consolidăm capacitatea comunităţii astfel încât 
să identifice căi prin care să stimuleze proiectele în care este interesată, fie că sunt culturale, 
educaţionale sau sunt legate de sport şi divertisment. 
 
Vom continua să sprijinim şcolile aşa cum am făcut-o şi până acum pe programe punctuale, ne 
vom implica în educaţie avem o serie de iniţiative în acest sens. Unele dintre ele sunt în faze mai 
înaintate de dezvoltare. Amintim despre parteneriatul despre mediu, despre Centrul de Resurse 
pentru Tineret Apuseni. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

- o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

- 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

- aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 
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- aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

- aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

- 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

- 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

- înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

- crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

- Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

- De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

- construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

- modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

- îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
- construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
- campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
- parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

- eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

- oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

- programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
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Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 
- RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 

zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  
 
Capitalul natural  
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

- măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
- instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
- campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
- impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
- Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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