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Număr  crt. 85  

Nume 
persoană 
interesată 

Suciu Eugen 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Izbita 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă va începe RMGC? 

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 începand 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 notificarilor catre 
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 
continut 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, însă 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 verificarii 
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 sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluarii. 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 institutiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autoritatile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluarii, a întrebarilor suplimentare ale 
institutiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la Studiul de 
Evaluare a Impactului, de către persoane certificate, în concordaţă 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 
(Rosia Montana, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice in 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 in format 
electronic - CD - publicului care a formulat observatii si 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, aşteptând 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 autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 86  

Nume 
persoană 
interesată 

Suciu Eugen 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Izbita 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul RMGC şi aş dori să înceapă cât mai repede exploatarea. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunitaţile 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 desfaşurat 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.  
 
 
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. 87  

Nume 
persoană 
interesată 

Suciu Aurica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Izbita 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Aş dori să ştiu dacă au ceva şi pentru Bucium, dacă vor expropia şi cetaţeni din Bucium? 

Răspunsul 

1. 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 Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 

 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) şi 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în 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. 
 
2. Pentru proiectul Roşia Montană, în scopul cumpărării proprietăţilor necesare pentru dezvoltarea 
proiectului, compania a elaborat un program de achiziţii, în conformitate cu recomandările privind 
strămutarea şi relocarea populaţiei, elaborate de Banca Mondială. Abordarea RMGC, în această 
privinţă, se bazează pe principiul vânzării-cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a 
prevăzut pachete de compensare corecte pentru localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu 
politicile Bancii Mondiale în domeniu. 
 
Zona de interes în ceea ce priveste achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 88  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Marcel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se va face licitaţie pentru construirea noii comune Roşia Montane la Piatra Albă? 

Răspunsul 

Realizarea proiectului minier presupune în mod necesar stramutarea localitaţii Roşia Montană de 
pe actualul amplasament, pe unul nou, stabilit în zona denumită Piatra Albă. RMGC înţelege 
însemnatatea acestei etape şi este hotarată să urmarească respectarea tuturor prevederilor legale 
incidente. În acest sens, în măsura în care legislaţia romană impune organizarea procedurilor 
competitive pentru atribuirea contractului privind construirea noii localitaţi Roşia Montană, RMGC 
se va supune acestor proceduri, menţinând transparenţa actelor de participare.  
 
Momentan, compania se află în faza de obţinere a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare 
începerii construcţiei noului centru administrativ. 
 
Imediat ce acestea vor fi obţinute, compania va începe construcţia noului centru la Piatra Albă. 
Menţionăm că proiectul construcţiei noului centru administrativ este finalizat. 
 
Pentru mai multe detalii despre Noua Roşia Montană, vă rugăm să consultaţi site-ul 
www.piatraalba.eu  
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Număr  crt. 89  

Nume 
persoană 
interesată 

Tipter Valentin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Acest proiect RMGC are ceva şi pentru Bucium? 

Răspunsul 

1. RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse 
şi rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică în baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 

 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) şi 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în 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. 90  

Nume 
persoană 
interesată 

Tipter Valentin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul RMGC pentru a-mi acorda un loc de muncă 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunitaţile 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 
dezvoltarii 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 
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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. 
 
 

 

       Volumul 2 - Pagina 11 din 199

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


 

Număr  crt. 91  

Nume 
persoană 
interesată 

Toma Domin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Cărpeniş, Nr. 990 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt un om fară casă şi nu am unde lucra pentru ca nu este sursă de muncă şi avem copii şi 
cerinţele sunt aşa cum sunt şi bani nu. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunitaţile 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 
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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. 92  

Nume 
persoană 
interesată 

Toma Viorel Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Cărpeniş, Bl. Casă Socială 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cand o sa ofere Compania locuri de muncă?  
- locuri de muncă pentru a supravieţui şi a nu mai fi cerşetori.  
- toată lumea este de acord cu această investitie. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunitaţile 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 
dezvoltarii 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.  
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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. 
 
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. 93  

Nume 
persoană 
interesată 

Simonis Daniel-Ionut 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Aleea Plopului, Bl. O, Sc. 2, Ap. 4 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 
- creearea de locuri de muncă pentru populaţie 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunitatile 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 
opreasca 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 momentulîin 
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.  
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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. 94  

Nume 
persoană 
interesată 

Farcas Ovidiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Vidraru, Nr. 19, Ap. 91, Cluj Napoca 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Restaurarea clădirilor monument istoric 

Răspunsul 

În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor în 
Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004, sunt clasate ca monument istoric de 
importanţă locală (categoria B) 41 de imobile de pe cuprinsul localităţii Roşia Montană, respectiv 2 
biserici şi 39 de case (cod LMI 2004: AB-II-m-B-00269, şi apoi de la AB-II-m-B-00271 la AB-II-m-B-
00311). 
 
În momentul de faţă compania RMGC deţine 26 clădiri cu statut de monument istoric. Acestea au 
fost achiziţionate urmând procedurile legale prevăzute de către Legea 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicata, la momentul achiziţiei imobilele aflându-se în diferite stări de 
conservare, acest lucru fiind consemnat atât în contractele de vânzare-cumpărare, cât şi în diferite 
imagini realizate de la achiziţionarea acestora şi până astăzi. 
 
Trebuie subliniat că în cursul anilor 2000-2002 a fost elaborat de către Centrul de Proiectare pentru 
Patrimoniul Cultural Naţional (CPPCN), astăzi Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, şi mai 
apoi de către experti certificati un studiu de inventariere exhaustivă a tuturor elementelor de 
patrimoniu arhitectural din cuprinsul comunei Roşia Montană, cu acest prilej fiind completate şi 
actualizate fişele de evidenţă analitică a fiecărei clădiri monument istoric, context în care s-au făcut 
observaţii de specialitate asupra stării de conservare a acestora.  
 
În acest sens, datorită faptului că îndatoririle imediate ale proprietarilor de imobile monument istoric 
constau în întreţinerea acestora, odată începută achiziţionarea acestor imobile, a fost constituită – 
începând cu anul 2003 – o echipă din 10 persoane care se ocupă permanent de întreţinerea 
acestor imobile.  
 
Restaurarea caselor monument istoric, se va face în conformitate cu Legea 422/2001 republicată, 
art. 23, prin contractarea lucrărilor de specialitate către firme şi specialişti atestaţi ai Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului National să proiecteze şi să execute astfel de lucrări conform normelor 
metodologice în vigoare. Primul pas este realizarea proiectului de restaurare, care apoi se prezintă 
Comisiei Monumentelor Istorice. Execuţia proiectului se face tot sub coordonarea unei firme 
acreditate pentru astfel de lucrări, iar Ministerul Culturii şi Patrimoniului National prin serviciile sale 
descentralizate, respectiv în cazul de faţă prin Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 
Naţional a judeţului Alba, are datoria să monitorizeze desfăşurarea acestora. În acest fel, lucrările 
se fac absolut legal, transparent şi cu mare responsabilitate. 
 
Trebuie amintit faptul că în prezent sunt în curs de finalizare documentaţiile de specialitate conform 
normelor Ministerului Culturii şi Patrimoniului National – pentru restaurarea a 11 clădiri monument 
istoric. Pentru următorii 22 de ani, compania va contribui cu un buget de peste 35 milioane dolari la 
conservarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural la Roşia Montană. 
 
Aşa cum s-a afirmat - în mod public - în cadrul Raportului studiului de impact asupra mediului, 
odată aprobată începerea Proiectului Minier Roşia Montană toate clădirile cu statut de monument 
istoric din Roşia Montană, vor intra într-un program complex de restaurare şi conservare. Dacă vor 
exista imobile monument istoric ce vor rămâne proprietate a diferitelor instituţii sau persoane fizice, 
cu acordul acestora, RMGC va contribui integral şi pentru restaurarea acestor imobile, în acord cu 
normele de specialitate emise de Ministerul Culturii şi Patrimoniului National. 
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Număr  crt. 95  

Nume 
persoană 
interesată 

Farcas Ovidiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Vidraru, Nr. 19, Ap. 91, Cluj Napoca 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Chestiuni legate de poluare şi efectele asupra mediului 

Răspunsul 

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 
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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 informatii mai detaliate va rugam sa consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industriala Rosia Montana 
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Număr  crt. 96  

Nume 
persoană 
interesată 

Jula Marius Simion 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Gării, Nr. 4, Câmpeni, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe exploatarea minieră?  
Cum va fi afectat mediul înconjurător?  
Care sunt efectele asupra oraşului nostru? 

Răspunsul 

1. 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 Conventiei 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 notificarilor 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 cerintele de 
continut pentru Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând ca 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 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 sedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluarii. CAT-ul (format din 
reprezentanti 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 institutiile 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 catre 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 
(Rosia Montana, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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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 anexă care sa 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)  

 
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, aşteptând 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 autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
2. 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 
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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 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
3. Alimentarea cu apă brută necesară proiectului minier se va face din râul Arieţ. Proiectul RMGC 
necesitî o suprafaţă de 1,6 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al oarşului Câmpeni, care este 
de 8520 ha, ceea ce reprezintă 0,02 % din suprafaţa administrativă totală. 
 
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 desfaşurat 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 
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care situatia 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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Număr  crt. 97  

Nume 
persoană 
interesată 

Anca Celestina Cipriana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Şcoala cu Clasele I-IV Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Proiecte şcolare 
Activităţi educative 

Răspunsul 

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 
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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: 

• 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; 
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• 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. 98  

Nume 
persoană 
interesată 

Anca Celestina Cipriana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Şcoala cu Clasele I-IV Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Întărirea legăturii şcoală-comunitate prin activităţi desfaşurate în parteneriat 

Răspunsul 

Parteneriatul pentru Mediu Roşia Montană (RMEP) a luat fiinţă tocmai pentru realizarea acestor 
tipuri de legături. 
Până în prezent, partenerii RMEP sunt: 

• Grup Şcolar ,,Horea Cloşca şi Crişan’’ Abrud 
• Grup Şcolar “Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieş 
• Colegiul Naţional “Avram Iancu” Câmpeni 
• Grup Şcolar Forestier Câmpeni 
• Şcoala cu clasele I –VIII ,,Avram Iancu” Abrud 
• Şcoala cu clasele I -VIII ,,Nicodim Ganea’’ Bistra 
• Şcoala cu clasele I –VIII “ Ion Agârbiceanu ” Bucium 
• Şcoala cu clasele I –VIII Câmpeni 
• Şcoala cu clasele I - VIII Ciuruleasa 
• Şcoala  cu clasele I –VIII ,,Simion Balint’’ Roşia Montană 
• Primaria Abrud 
• Primaria Bistra 
• Primaria Bucium 
• Primaria Ciuruleasa 
• Primaria Câmpeni 
• Primaria Roşia Montană 
• Asociaţia EcoAbrud 
• Clubul de Cunoastere a Pamintului "Porumbiţa Albă" 
• SC Roşia Montană Gold Corporation SA 
• Asociaţia Pro Roşia Montană 
• SC Bradet Import-Export BM SRL 
• SC PROTECTOR PHOENIX  SRL 
• Asociaţia Pescarilor Sportivi Alba 

 
Dintre programele deşfasurate până în momentul de faţă sunt: 

• Amenajare parc şi teren de joacă pt copii - Gradina de Vară 
• Amenajare teren de joacă pt copii - Şcoala cu cls. I-VIII Cărpiniş 
• Amenajare zona de recreere - Tăul Brazi 
• Amenajare curte Şcoala Bucium Poieni 
• " Să ne jucăm într-un colţ de rai"  teren de joacă pt copii - cerere de finaţare depusă la 

ANDZM 
• Ecologizare Gura Cornei 
• Ecologizare Gradina de Vară şi zona Piaţa Roşia Montană 
• „ VALEA  CIURULESEI – RÂU CU APE CRISTALINE" Informarea şi conştientizarea 

locuitorilor din bazinul văii Ciurulesei în ceea ce priveste protectia mediului; strangerea 
tuturor gunoaielor din albia văii Ciurulesei(izvor-vărsare –8 km) 

• Reabilitare şi dezvolatare parc Grup Şcolar "HCC" Abrud 
• Campanie de educare a populaţiei riverane privind protejarea resurselor acvatice vii, din 

râurile judeţului Alba 
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• Ecologizarea zonei văii Roşia Montană şi plantarea de flori şi arbuşti ornamentali 
• Voluntari în munţii Apuseni 
• Campionat Handbal şi fotbal  
• Orientare turistică 
• Ecologizarea oraşului Abrud - Zilele curăţeniei 
• Infiinţare perdele forestiere  
• Reabilitare Centru de Mediu - EcoAbrud 
• Un mediu mai curat pt Apuseni 
• Saptamâna curăţeniei Abrud - Cert 
• Şcoala proiectelor 
• Premiere Olimpici 
• Cultivă un copac, cultivă o tradiţie 
• Colectare hîrtie în vederea reciclării 
• Cursuri de educaţie ecologică 
• “O LUME CURATA E O LUME MAI BUNA” -  campanie de educare şi conştientizare 

privind protecţia mediului 
• „SOS Planeta Albastră” - activitaţi derulate cu ocazia unor zile din calendarul ecologic  
• Amenajare curte şcoală Colegiu National "Avram Iancu" Câmpeni 
• Amenajare curte scoala Şcoala cu cls. I-VIII Abrud 
• Amenajare curte scoala Şcoala cu cls. I-VIII "Nicodim Ganea" Bistra 

 
Menţionăm că acest parteneriat funcţionează şi în momentul de faţă si este deschis oricaror noi 
propuneri de proiecte (în special cele care vizează protecţia mediului) 
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Număr  crt. 99  

Nume 
persoană 
interesată 

Anca Celestina Cipriana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Şcoala cu Clasele I-IV Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Aş dori informaţii referitoare la şansa absolvenţilor de facultate de a-şi găsi un loc de muncă în 
zonă?  
 
În situaţia în care nr de elevi scade ca urmare a stramutării populaţiei ăn alte localitaţi ce şanse are 
un cadru didactic să -si găsească un alt loc de muncă? Ce soluţii de recalificare sau reorientare 
profesională are un dascăl de vârsta a doua?  
 
Ce şanse de încadrare profesională are un localnic în cazul în care depaşeste vîrsta de 50 ani? 

Răspunsul 

1. 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. 
 
2. La momentul reînceperii angăjarilor, 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 fata 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 ăi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiaza de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 100  

Nume 
persoană 
interesată 

Gligor Aurel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1335 Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie despăgubiţi şi oamenii din Vârtop ca şi cei din Roşia 

Răspunsul 

Zona de interes în ceea ce priveste achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industriala Roşia Montană 
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Număr  crt. 101  

Nume 
persoană 
interesată 

Gligor Aurel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1335 Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de munca pentru tineret pe o durată mai mare de 10-15 ani 

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.  
 
 
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. 102  

Nume 
persoană 
interesată 

Petaca Mihai 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Dăroaia, Nr. 1035 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vrem să fim despăgubiţi pe locuinţă şi teren 

Răspunsul 

Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industriala Roşia Montană. 
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Număr  crt. 103  

Nume 
persoană 
interesată 

Petaca Mihai 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Dăroaia, Nr. 1035 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se discute problema noastră socială şi să fim despăgubiţi 

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.  Personalul recrutat va trebui să îndeplinească 
cerinţele specificate în anunţurile de recrutare. 
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Număr  crt. 104  

Nume 
persoană 
interesată 

Petaca Mihai 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Dăroaia, Nr. 1035 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă este necesar, pentru susţinerea Goldului putem participa prin manifestări, petiţii, aprobarea 
unor proiecte etc. 
- în caz de incendiu "ardem ca şobolanii", neavând drumuri practicabile 
- solicit o întalnire verbală cu domnul director Dragoş Tănase 

Răspunsul 

Compania va încerca să rezolve problemele de infrastructură şi sociale care sunt convergente 
dezvoltării proiectului minier şi pe care aceasta şi le-a asumat, însa Compania nu are competenţa 
prin lege de rezolvare generală a problemelor legate de infrastructură şi societate, astfel de 
probleme intrând în aria de competenţă a autoritaţilor statului. 
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Număr  crt. 105  

Nume 
persoană 
interesată 

Popa Alexandra-Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Pinilor, Nr. 8, Câmpeni, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Orice referitor la mediu privind zona de activitate a proiectului 

Răspunsul 

Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact 
semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea 
performanţelor Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului analizat, în raport cu un 
set de obiective pentru protecţia mediului. 
 
Se precizează că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puţin general, a 
ceea ce se doreşte a se obţine. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare acţiuni concrete care, 
în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ţinte. 
 
Pentru măsurarea progreselor în implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor, precum şi, în 
final, în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori, indicatorii reprezentând de fapt acele 
elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor unui plan. 
 
Obiectivele de mediu, ţintele şi indicatorii s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu 
relevanţi/relevante pentru plan: populaţia, managementul deşeurilor, apa, aerul, zgomotul şi 
vibraţiile, biodiversitatea, fauna şi flora, patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, sănătatea 
umană, infrastructura rutieră/transportul, peisajul, solul/utilizarea terenului, valorile materiale, 
factorii climatici. 
 
Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile de mediu naţionale şi ale UE şi au fost 
stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau în considerare obiectivele de 
mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba 
şi, respectiv, prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru. 
 
În cazul Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană, ţintele constituite, de fapt, prevederile 
Proiectului privind reducerea impactului social şi de mediu, respectiv, măsurile prevăzute în 
planurile de management social şi de mediu. Deoarece în cazul planului supus evaluării de mediu, 
măsurile pentru reducerea impactului asupra fiecărui factor/aspect de mediu (conform planurilor de 
management social şi de mediu asociate proiectului), constituind ţinte pentru atingerea obiectivelor 
de mediu, sunt deosebit de numeroase, în Grupul de Lucru s-a decis ca obiectivele să fie 
clasificate şi prezentate în două categorii: 

• obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, comunitar 
sau internaţional; 

• obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din 
obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional. 

 
Ţintele sunt prezentate ca sinteze ale măsurilor detaliate de reducere/eliminare a impactului social 
şi asupra mediului prevăzute în planurile de management. Indicatorii au fost identificaţi astfel încât 
să permită elaborarea propunerilor privind monitorizarea efectelor implementării planului asupra 
mediului. 
 
Obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei/cele treisprezece 
factori/aspecte de mediu relevanţi/relevante pentru evaluarea de mediu sunt prezentaţi în detaliu în 
Capitolul 5 al raportului. 
 
Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi avute în vedere în 
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procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului ca parte intrinsecă a oricărui plan care 
propune dezvoltarea unor activităţi antropice, sunt următoarele: 

• îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei; 
• respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor; 
• limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii 

apelor (apa de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană); 
• limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra 

calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili; 
• limitarea,. la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea 

nivelurilor de vibraţii; 
• limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei; • minimizarea impactului 

negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic; 
• protecţia sănătăţii umane; 
• îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, minimizarea impactului generat de transportul 

materialelor; 
• minimizarea impactului asupra peisajului; 
• limitarea impactului negativ asupra solului; 
• maximizarea utilizării materialelor existente; 
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 
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. 
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•  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 informatii mai detaliate va rugam sa consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industriala Rosia Montana. 
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Număr  crt. 106  

Nume 
persoană 
interesată 

Popa Alexandra-Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Pinilor, Nr. 8, Câmpeni, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Am speranţa că totul va fi bine pentru toată lumea 

Răspunsul 

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 
dezvoltarii 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:  
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• 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). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
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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. 107  

Nume 
persoană 
interesată 

Senila Silvia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Nr 1245, Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câte locuri de muncă o să fie pentru tinerii din Vârtop? 

Răspunsul 

Aceasta zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabila 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 
dezvoltarii 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 
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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. 108  

Nume 
persoană 
interesată 

Tarc Florentin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Nr. 1348, Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac locuri de muncă pentru tineret? 

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 fata 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 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 
Alba Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, 
zone comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate 
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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. 109  

Nume 
persoană 
interesată 

Soit Dragomir 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Roşia Montană, Nr. 1337 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă ne asiguraţi protecţie socială celor ce rămân în zonă şi nu sunt despăgubiţi? 

Răspunsul 

Familiile care rămîn în zona proiectului, dar nu au proprietăţi necesare a fi achiziţionate se află în 
grija Programului Social desfăşurat de ONG-urile locale în parteneriat cu Primaria Roşia Montană. 
 
De asemenea, în conformitate cu Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, în condiţiile în 
care o familie va fi afectată direct sau indirect de către dezvoltarea proiectului sau de procesul de 
relocare şi strămutare (situaţia de izolare prin plecarea vecinilor, accesul mai dificil la servicii) va 
beneficia de suport prin Programul de Suport pentru Relocare şi Stramutare. 
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Număr  crt. 110  

Nume 
persoană 
interesată 

Soit Dragomir 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vârtop, Roşia Montană, Nr. 1337 

Întrebarea/ 
Comentariul 

În legatură cu locurile de muncă de ce poporul nu este corect informat de ce Goldul nu negociază 
cu persone fizice. Negociază cu firma care câştigă licitaţia şi aceste firme nu ne angajează pe noi 
localnicii deoarece  au utilaje şi personalul lor. De ce reporterii trimişi în teren la şedinţe publice nu 
fac reportajele aşa cum cer oameni şi pun întrebări în legatură cu firma Gold schimbând sensul 
reportajelor în sensul firmei Gold.  
 
De ce funcţionează laboratorul din Gura Roşiei şi ne poluează deoarece Goldul nu mai are lucrări 
cu foraje în zonă şi se duc probele în strainatate şi se prelucrează în aceste laboratoare.  
 
Dacă în periada de 15 ani  se termină lucrarea după aceşti ani tineretu ce va  mai lucra? De ce tot 
stresaţi oamenii din localitate cu atatea miciuni şi laude privind condţiile de viaţă? Fără cianură 

Răspunsul 

1. Această zonă va beneficia de oportunitaţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care 
are în vedere dezvoltarea durabilî 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 
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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: 

• 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. 
 
2. Laboratorul de la Gura Roşiei nu aparţine commpaniei RMGC. El face parte dintr-un lanţ de 
laboratoare deţinut de una din cele mai mari companii de acest fel din lume, şi anume ALS 
Chemex. Acest laborator analizează atât probele trimise de către RMGC cât şi alte probe de la 
diverse companii. 

 
Toate activitaţile acestui laborator se desfasoară în conformitate cu cerinţele legislaţiei din 
România, inclusiv a celei legate de protecţia mediului. 
 
În plus în acest laborator lucrează 38 de persoane din zona Roşia Montană, Cărpiniş şi Abrud, 
ceea ce este un lucru foarte bun, în condiţiile în care rata somajului în zonă este destul de ridicată.  
 
3.  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 
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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 
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). 
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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. 
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Număr  crt. 111  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Nicolae Augustin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Cărpeniş, Nr. 774 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Daca zona Cărpinis va fi afectată de proiect se vor face despăgubiri 

Răspunsul 

Nu, zona Carpiniş nu va fi afectată de proiect. 
 
Această zonă însă, va beneficia de oportunitaţile 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.  
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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 
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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. 112  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Nicolae Augustin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Cărpeniş, Nr. 774 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Daca locuitorii comunei Roşia Montană au prioritate în ocuparea unui loc de muncă 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 113  

Nume 
persoană 
interesată 

Barbu Aurelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Lungă, Nr. 65/32, Sibiu 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Proiect.  
Locuri de muncă 

Răspunsul 

1. Prospecţiunile făcute la Roşia Montană cataloghează zăcământul ca fiind de mari dimensiuni, 
dar cu o mineralizaţie diseminată, cu conţinut scăzut în aur şi argint. 

 
Funcţie de natura zăcământului, în condiţii de eficienţă, R.M.G.C. iniţiază “Proiectul Roşia 
Montană” prin care se propune exploatarea în cariere de suprafaţă, transport şi prelucrare în 
proces convenţional – măcinare, cianuare, stocarea sterilului de exploatare în halde şi a sterilelor 
de procesare detoxificate şi parţial deshidratate în iaz de decantare. 
 
Proiectul prevede tehnologii de exploatare moderne în cariere care cuprind următoarele: forare, 
împuşcare (cu trepte de întârziere la milisecundă) şi utilizarea încărcătoarelor hidraulice şi a 
camioanelor mari de transport. 
 
Au fost identificate 4 zone principale unde exploatarea în carieră este viabilă, acestea fiind Cetate, 
Cîrnic (inclusiv Cîrnicel, exclusiv zona Piatra Corbului), Jig şi Orlea. A fost stabilită o rată medie de 
procesare a minereului exploatat de 13 milioane t/an timp de 16 ani.Deschiderea carierelor se face 
etapizat bazată pe criterii economice şi strategia dezvoltării localităţii Roşia Montană conform 
prevederilor PUG. 
 
Pregătirea zonei pentru minerit va începe cu transportul (îndepărtarea) materialului lemnos, 
vegetaţia rămasă va fi desţelenită, iar pământul vegetal va fi îndepărtat şi depozitat 4 stive (halde) 
pentru pământ vegetal. Încă din etapa operaţională vor fi demarate lucrările de reconstrucţie 
ecologică şi la reabilitarea zonei se va folosi solul vegetal. 
 
Luând în considerare criteriile economice, se are în vedere ca exploatarea să înceapă în masivele 
Cârnic şi CetateAmplasamentele obiectivelor industriale ale Proiectului de exploatare minieră 
Roşia Montană aşa cum au fost prefigurate în studiul de fezabilitate prezintă întreg fluxul 
tehnologie cariere, halde de steril, uzina de procesare , iaz de decantare. 
Uzina de procesare propusă ca parte integrantă a studiului, procesează minereu din cariere până 
la faza de aliaj doree. Amplasamentul acesteia este în apropierea zăcământului şi a iazului de 
decantare. 
 
Capacitatea medie a uzinei de preparare pe durata vieţii exploatării este de aproximativ 2500 t/h. 
 
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: 

• extragerea minereului prin metode specifice exploatării în carieră; 
• transportul minereului la uzina de procesare cu ajutorul camioanelor de mare tonaj; 
• concasarea minereului într-o singură fază utilizându-se concasor rotativ; 
• stivuirea minereului concasat; 
• minereul concasat se macină folosind o moara semi autogenă (SAG) urmata de 

alte două mori cu bile în configuraţie paralelă; 
• cianurarea începând din circuitul de măcinare; 
• adsorpţia aurului şi argintului pe cărbunele activ, urmat de separarea cărbunelui 

încărcat; 
• eluţia aurului şi argintului din carbonul activ în recipientele de presiune; 
• electroliza pentru recuperarea aurului şi argintului desprins de pe cărbunele activ, 
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ca un amestec cu metale preţioase şi topirea acestuia pentru producerea 
lingourilor de aliaj doree; 

• îngroşarea sterilelor; 
• detoxificarea sterilelor de procesare de metale grele şi de cianură înainte ca 

acestea să părăsească zona de siguranţă a uzinei de procesare ; 
• depozitarea sterilelor tratate; 
• recuperarea apei din iazul de decantare pentru reciclare şi refolosire. 

 
Controlul procesului de producţie este asigurat printr-un sistem modern computerizat care asigură 
managementul majorităţii proceselor de control, colectarea datelor şi secvenţele de pornire şi oprire 
a fazelor. Datele din sistemul de control şi alte analize vor fi transferate automat într-un sistem de 
înregistrare a acestora. 
 
Funcţionarea Uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii şi a infrastructurii strict 
necesare: reţea de drumuri, reţele electrice, alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, clădiri 
funcţionale, infrastructura minei şi a serviciilor acesteia – depozitarea combustibililor şi a 
explozibilului. 
 
Activitatea proiectului Roşia Montana va genera sterile la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an 
(Mt/an) pentru aproximativ 16 ani, producând un total de aproximativ 215 Mt de steril tratat. 
Activitatea propusă de exploatare şi prelucrare necesită construirea şi funcţionarea unui iaz de 
decantare, care se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. Alegerea 
amplasamentului s-a făcut luând în considerare aspectele tehnice, sociale, economice şi de mediu. 
 
Prin studiu s-au analizat toate terenurile disponibile în zona carierelor. 
 
Amplasamentele luate în considerare pentru “Materialele reziduale în urma activităţii de organizare 
de şantier şi miniere” sunt cele prezentate în planşa de reglementări cu iaz de decantare pe Valea 
Cornei, haldă steril şi stivă (haldă) de minereu sărac Cetate, haldă steril şi depozit de deşeuri inerte 
Cîrnic, 4 stive (halde) de pământ vegetal care vor fi folosite pentru reabilitarea carierelor, haldelor 
de steril, a drumurilor şi a altor obiective tehnologice în perioada de reconstrucţie ecologică. 
 
2. 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 
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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. 

 
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, 
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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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Număr  crt. 114  

Nume 
persoană 
interesată 

Barbu Aurelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Lungă, Nr. 65/32, Sibiu 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluare din zonă 
Strămutarea populaţiei, locuri de muncă 

Răspunsul 

1. 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 
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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 informatii mai detaliate va rugam sa consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industriala Rosia Montana. 
 
 
2. 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. 
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Număr  crt. 115  

Nume 
persoană 
interesată 

Burean Florentina Mihaela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Iacobeşti, Nr. 1137 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Protecţia mediului privind proiectul 

Răspunsul 

Scopul evaluării de mediu pentru planuri şi programe constă în determinarea formelor de impact 
semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea 
performanţelor Proiectului minier Roşia Montană ce face obiectul planului analizat, în raport cu un 
set de obiective pentru protecţia mediului. 
 
Se precizează că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puţin general, a 
ceea ce se doreşte a se obţine. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare acţiuni concrete care, 
în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ţinte. 
 
Pentru măsurarea progreselor în implementarea acţiunilor, deci în realizarea ţintelor, precum şi, în 
final, în atingerea obiectivelor se utilizează indicatori, indicatorii reprezentând de fapt acele 
elemente care permit monitorizarea şi cuantificarea rezultatelor unui plan. 
 
Obiectivele de mediu, ţintele şi indicatorii s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu 
relevanţi/relevante pentru plan: populaţia, managementul deşeurilor, apa, aerul, zgomotul şi 
vibraţiile, biodiversitatea, fauna şi flora, patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, sănătatea 
umană, infrastructura rutieră/transportul, peisajul, solul/utilizarea terenului, valorile materiale, 
factorii climatici. 
 
Obiectivele de mediu iau în considerare şi reflectă politicile de mediu naţionale şi ale UE şi au fost 
stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau în considerare obiectivele de 
mediu la nivel local şi regional, stabilite prin Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Alba 
şi, respectiv, prin Planul Regional de Acţiune pentru Mediu al Regiunii 7 Centru. 
 
În cazul Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană, ţintele constituite, de fapt, prevederile 
Proiectului privind reducerea impactului social şi de mediu, respectiv, măsurile prevăzute în 
planurile de management social şi de mediu. Deoarece în cazul planului supus evaluării de mediu, 
măsurile pentru reducerea impactului asupra fiecărui factor/aspect de mediu (conform planurilor de 
management social şi de mediu asociate proiectului), constituind ţinte pentru atingerea obiectivelor 
de mediu, sunt deosebit de numeroase, în Grupul de Lucru s-a decis ca obiectivele să fie 
clasificate şi prezentate în două categorii: 

• obiective strategice de mediu, reprezentând obiectivele stabilite la nivel naţional, comunitar 
sau internaţional; 

• obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din 
obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional. 

Ţintele sunt prezentate ca sinteze ale măsurilor detaliate de reducere/eliminare a impactului social 
şi asupra mediului prevăzute în planurile de management. Indicatorii au fost identificaţi astfel încât 
să permită elaborarea propunerilor privind monitorizarea efectelor implementării planului asupra 
mediului. 
Obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele şi indicatorii pentru cei/cele treisprezece 
factori/aspecte de mediu relevanţi/relevante pentru evaluarea de mediu sunt prezentaţi în detaliu în 
Capitolul 5 al raportului. 
Obiectivele strategice de mediu, reprezentând principalele repere necesar a fi avute în vedere în 
procesul de planificare a acţiunilor pentru protecţia mediului ca parte intrinsecă a oricărui plan care 
propune dezvoltarea unor activităţi antropice, sunt următoarele: 

• îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei; 
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• respectarea legislaţiei privind colectarea, tratarea şi depozitarea deşeurilor; 
• limitarea poluării la niveluri care să nu producă un impact semnificativ asupra calităţii 

apelor (apa de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană); 
• limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un impact semnificativ asupra 

calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili; 
• limitarea,. la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori sensibili la zgomot şi limitarea 

nivelurilor de vibraţii; 
• limitarea impactului negativ asupra biodiversităţii, florei şi faunei; • minimizarea impactului 

negativ asupra patrimoniului cultural, arhitectonic şi arheologic; 
• protecţia sănătăţii umane; 
• îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, minimizarea impactului generat de transportul 

materialelor; 
• minimizarea impactului asupra peisajului; 
• limitarea impactului negativ asupra solului; 
• maximizarea utilizării materialelor existente; 
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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Număr  crt. 116  

Nume 
persoană 
interesată 

Burean Florentina Mihaela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Roşia Montană, Sat Iacobeşti, Nr. 1137 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

Răspunsul 

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:  
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• 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). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
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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. 117  

Nume 
persoană 
interesată 

Ciurca Ancuta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1036D, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre locuri de muncă 

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.  
 
 
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. 118  

Nume 
persoană 
interesată 

Ciurca Ancuta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1036D, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fim angajaţi 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 119  

Nume 
persoană 
interesată 

Coroi Sabin Marcel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 911, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când vor începe angajările? 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 120  

Nume 
persoană 
interesată 

Coroi Sabin Marcel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 911, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie angajaţi oameni din comuna Roşia Montană 

Răspunsul 

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.  
 
 
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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• 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). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
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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. 121  

Nume 
persoană 
interesată 

Cotet Ana Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Coasta Hentii, Nr. 897A, Com. Roşia Montană 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dores să primesc informţii referitoare la un loc de muncă. Am terminat Facultatea de Ecologie şi 
Protectia Mediului 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunitatile 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. 
 

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 fata 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. 
 
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 
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•  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 
•  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. 
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Număr  crt. 122  

Nume 
persoană 
interesată 

Cret Cristina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 899, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluare în zonă 

Răspunsul 

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 
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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. 
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Număr  crt. 123  

Nume 
persoană 
interesată 

Cret Cristina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 899, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajare personal din zona Roşia Montană 

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 fata 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. 
 
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  
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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. 124  

Nume 
persoană 
interesată 

Deoanca Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 899B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se angajeze oameni din comuna Roşia Montană 

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 fata 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. 
 
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  
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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. 125  

Nume 
persoană 
interesată 

Galdau Aurelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Carpenis, Nr. 781 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce o să se întample ce zona după ce o să se termine exploatarea aurului? 

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; 

• 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 
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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: 

• 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 
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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. 126  

Nume 
persoană 
interesată 

Hada Lucica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sibiu, Str. V. Aaron, Bl. 30, Sc. AM5 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Exploatarea auriferă - metoda  
- Probleme de protocol a mediului în zonă 
- Job-uri (sunt chimist) 

Răspunsul 

1. Prospecţiunile făcute la Roşia Montană cataloghează zăcământul ca fiind de mari dimensiuni, 
dar cu o mineralizaţie diseminată, cu conţinut scăzut în aur şi argint. 

 
Funcţie de natura zăcământului, în condiţii de eficienţă, R.M.G.C. iniţiază “Proiectul Roşia 
Montană” prin care se propune exploatarea în cariere de suprafaţă, transport şi prelucrare în 
proces convenţional – măcinare, cianuare, stocarea sterilului de exploatare în halde şi a sterilelor 
de procesare detoxificate şi parţial deshidratate în iaz de decantare. 
Proiectul prevede tehnologii de exploatare moderne în cariere care cuprind următoarele: forare, 
împuşcare (cu trepte de întârziere la milisecundă) şi utilizarea încărcătoarelor hidraulice şi a 
camioanelor mari de transport. 
 
Au fost identificate 4 zone principale unde exploatarea în carieră este viabilă, acestea fiind Cetate, 
Cîrnic (inclusiv Cîrnicel, exclusiv zona Piatra Corbului), Jig şi Orlea. A fost stabilită o rată medie de 
procesare a minereului exploatat de 13 milioane t/an timp de 16 ani.Deschiderea carierelor se face 
etapizat bazată pe criterii economice şi strategia dezvoltării localităţii Roşia Montană conform 
prevederilor PUG. 
 
Pregătirea zonei pentru minerit va începe cu transportul (îndepărtarea) materialului lemnos, 
vegetaţia rămasă va fi desţelenită, iar pământul vegetal va fi îndepărtat şi depozitat 4 stive (halde) 
pentru pământ vegetal. Încă din etapa operaţională vor fi demarate lucrările de reconstrucţie 
ecologică şi la reabilitarea zonei se va folosi solul vegetal. 
 
Luând în considerare criteriile economice, se are în vedere ca exploatarea să înceapă în masivele 
Cârnic şi CetateAmplasamentele obiectivelor industriale ale Proiectului de exploatare minieră 
Roşia Montană aşa cum au fost prefigurate în studiul de fezabilitate prezintă întreg fluxul 
tehnologie cariere, halde de steril, uzina de procesare , iaz de decantare. 
Uzina de procesare propusă ca parte integrantă a studiului, procesează minereu din cariere până 
la faza de aliaj doree. Amplasamentul acesteia este în apropierea zăcământului şi a iazului de 
decantare. 
 
Capacitatea medie a uzinei de preparare pe durata vieţii exploatării este de aproximativ 2500 t/h. 
 
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: 

• extragerea minereului prin metode specifice exploatării în carieră; 
• transportul minereului la uzina de procesare cu ajutorul camioanelor de mare tonaj; 
• concasarea minereului într-o singură fază utilizându-se concasor rotativ; 
• stivuirea minereului concasat; 
• minereul concasat se macină folosind o moara semi autogenă ( SAG ) urmata de alte două 

mori cu bile în configuraţie paralelă; 
• cianurarea începând din circuitul de măcinare; 
• adsorpţia aurului şi argintului pe cărbunele activ, urmat de separarea cărbunelui încărcat; 
• eluţia aurului şi argintului din carbonul activ în recipientele de presiune; 
• electroliza pentru recuperarea aurului şi argintului desprins de pe cărbunele activ, ca un 

amestec cu metale preţioase şi topirea acestuia pentru producerea lingourilor de aliaj 
doree; 
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• îngroşarea sterilelor; 
• detoxificarea sterilelor de procesare de metale grele şi de cianură înainte ca acestea să 

părăsească zona de siguranţă a uzinei de procesare ; 
• depozitarea sterilelor tratate; 
• recuperarea apei din iazul de decantare pentru reciclare şi refolosire. 

 
Controlul procesului de producţie este asigurat printr-un sistem modern computerizat care asigură 
managementul majorităţii proceselor de control, colectarea datelor şi secvenţele de pornire şi oprire 
a fazelor. Datele din sistemul de control şi alte analize vor fi transferate automat într-un sistem de 
înregistrare a acestora. 
 
Funcţionarea Uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii şi a infrastructurii strict 
necesare: reţea de drumuri, reţele electrice, alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, clădiri 
funcţionale, infrastructura minei şi a serviciilor acesteia – depozitarea combustibililor şi a 
explozibilului. 
 
Activitatea proiectului Roşia Montana va genera sterile la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an 
(Mt/an) pentru aproximativ 16 ani, producând un total de aproximativ 215 Mt de steril tratat. 
Activitatea propusă de exploatare şi prelucrare necesită construirea şi funcţionarea unui iaz de 
decantare, care se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. Alegerea 
amplasamentului s-a făcut luând în considerare aspectele tehnice, sociale, economice şi de mediu. 
 
Prin studiu s-au analizat toate terenurile disponibile în zona carierelor. 
Amplasamentele luate în considerare pentru “Materialele reziduale în urma activităţii de organizare 
de şantier şi miniere” sunt cele prezentate în planşa de reglementări cu iaz de decantare pe Valea 
Cornei, haldă steril şi stivă (haldă) de minereu sărac Cetate, haldă steril şi depozit de deşeuri inerte 
Cîrnic, 4 stive (halde) de pământ vegetal care vor fi folosite pentru reabilitarea carierelor, haldelor 
de steril, a drumurilor şi a altor obiective tehnologice în perioada de reconstrucţie ecologică 
 
2. Această zonă însă, 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  
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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. 
 
La momentul reînceperii angăjarilor, 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 celorlalti candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
 
3. 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. 
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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 
• 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 
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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. 
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Număr  crt. 127  

Nume 
persoană 
interesată 

Hada Lucica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sibiu, Str. V. Aaron, Bl. 30, Sc. AM5 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se explice oamenilor exact tehnologia ce o să fi utilizată şi să perceapă exact efectele cianurii 

Răspunsul 

1. 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 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Volumul 2 - Pagina 107 din 199



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

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. 
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Număr  crt. 128  

Nume 
persoană 
interesată 

Hada Lucica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sibiu, Str. V. Aaron, Bl. 30, Sc. AM5 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Daţi exemple de alte industrii care folosesc metode ceanurice 

Răspunsul 

Aproximativ 13% din cantitatea produsă în întreaga lume este folosită în procesarea aurului. Restul 
de 87% se foloseşte în diverse industrii, incluzând producţia de mase plastice, adezivi, produse de 
ignifugare, cosmetice, produse farmaceutice, industria alimentară şi ca aditiv anti-îngroşare pentru 
sarea de masă şi industrială. 
 
Cianura se găseşte în cantităţi mici şi în alimente, cum ar fi migdale, cafea, anumite soiuri de 
fasole, caise, cireşe, precum şi în fumul de ţigară. 
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Număr  crt. 129  

Nume 
persoană 
interesată 

Iosan Olga 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Carpenis, Nr. 948, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Daca va începe exploatarea să se angajeze oanenii din comună 

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 fata 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. 
 
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  
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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. 130  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Valentin Lucian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Carpinis, Nr. 798B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă şi cand se vor oferi 

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 fata 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. 
 
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  
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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. 131  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Valentin Lucian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Carpinis, Nr. 798B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Durata lucrarilor efectuate de RMGC si ce se va intampla dupa ce acestea se vor termina 

Răspunsul 

1. Proiectul RMGC prevede: 
• 2 ani perioada de constructie a minei 
• 16 ani perioada de operare 
• 7 ani perioada de inchidere si refacere a mediului, cu specificatia ca refacerea mediului se 

va face progresiv, incepand cu anul 5 al perioadei de operare 
 
Perioada de post – inchidere si monitorizare a factorilor de mediu – pana la asigurarea ca toti 
factorii de mediu sunt in parametrii legali (in prezent aceasta perioada este estimata ca va dura 
pana in 50 de ani) 
 
2. Roşia Montană Gold Corporation („RMGC”) ţine seama de faptul că activitatea minieră, deşi 
modifică permanent o parte din topografia de suprafaţă, implică doar o folosinţă temporară a 
terenului. Astfel, după realizarea obiectivului minier, pe tot parcursul funcţionării acestuia, 
activităţile de închidere – cum ar fi refacerea ecologică a terenurilor şi a apelor şi asigurarea 
siguranţei şi a stabilităţii zonei învecinate – vor fi integrate în planurile de funcţionare şi închidere 
ale RMGC. 
  
Constituirea unei garanţii financiare pentru refacerea mediului este obligatorie în România pentru a 
se asigura că operatorul minier dispune de fonduri adecvate pentru refacerea mediului. 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 2006/21/EC 
transpusa in legislatia interna prin Hotararea de Guvern nr. 856/2008 privind deşeurile miniere 
(„DSM”) şi Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu („DRM”) transpusa in legislatia 
interna prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007.  
 
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 reabilitării terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva privind răspunderea de mediu reglementează activităţile de remediere şi 
măsurile care urmează a fi luate de autorităţile de mediu în cazul în care activităţile miniere produc 
daune mediului, în scopul asigurării că operatorul minier dispune de suficiente resurse financiare 
pentru acţiunile de refacere ecologică.  
 
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, in prezent 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 respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.   
 
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
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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. 
 
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 activităţile de reconstructie ecologică progersiva).  
 
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. 
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Număr  crt. 132  

Nume 
persoană 
interesată 

Mucea Daniela Mariana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Carpinis, Nr. 778D 

Întrebarea/ 
Comentariul 

De protectia mediului 
- crearea locurilor de muncă 

Răspunsul 

1. 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 
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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 informatii mai detaliate va rugam sa consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industriala Rosia Montana. 
 
2. 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 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 
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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); 

• 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. 133  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Dorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Carpenis 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Modul de exploatare a zăcământului precum şi ce se va întampla cu locuitorii zonei Cărpiniş 

Răspunsul 

1. Prospecţiunile făcute la Roşia Montană cataloghează zăcământul ca fiind de mari dimensiuni, 
dar cu o mineralizaţie diseminată, cu conţinut scăzut în aur şi argint. 

 
Funcţie de natura zăcământului, în condiţii de eficienţă, R.M.G.C. iniţiază “Proiectul Roşia 
Montană” prin care se propune exploatarea în cariere de suprafaţă, transport şi prelucrare în 
proces convenţional – măcinare, cianuare, stocarea sterilului de exploatare în halde şi a sterilelor 
de procesare detoxificate şi parţial deshidratate în iaz de decantare. 
 
Proiectul prevede tehnologii de exploatare moderne în cariere care cuprind următoarele: forare, 
împuşcare (cu trepte de întârziere la milisecundă) şi utilizarea încărcătoarelor hidraulice şi a 
camioanelor mari de transport. 
 
Au fost identificate 4 zone principale unde exploatarea în carieră este viabilă, acestea fiind Cetate, 
Cîrnic (inclusiv Cîrnicel, exclusiv zona Piatra Corbului), Jig şi Orlea. A fost stabilită o rată medie de 
procesare a minereului exploatat de 13 milioane t/an timp de 16 ani.Deschiderea carierelor se face 
etapizat bazată pe criterii economice şi strategia dezvoltării localităţii Roşia Montană conform 
prevederilor PUG. 
 
Pregătirea zonei pentru minerit va începe cu transportul (îndepărtarea) materialului lemnos, 
vegetaţia rămasă va fi desţelenită, iar pământul vegetal va fi îndepărtat şi depozitat 4 stive (halde) 
pentru pământ vegetal. Încă din etapa operaţională vor fi demarate lucrările de reconstrucţie 
ecologică şi la reabilitarea zonei se va folosi solul vegetal. 
 
Luând în considerare criteriile economice, se are în vedere ca exploatarea să înceapă în masivele 
Cârnic şi CetateAmplasamentele obiectivelor industriale ale Proiectului de exploatare minieră 
Roşia Montană aşa cum au fost prefigurate în studiul de fezabilitate prezintă întreg fluxul 
tehnologie cariere, halde de steril, uzina de procesare , iaz de decantare. 
Uzina de procesare propusă ca parte integrantă a studiului, procesează minereu din cariere până 
la faza de aliaj doree. Amplasamentul acesteia este în apropierea zăcământului şi a iazului de 
decantare. 
Capacitatea medie a uzinei de preparare pe durata vieţii exploatării este de aproximativ 2500 t/h. 
 
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: 
 

• extragerea minereului prin metode specifice exploatării în carieră; 
• transportul minereului la uzina de procesare cu ajutorul camioanelor de mare tonaj; 
• concasarea minereului într-o singură fază utilizându-se concasor rotativ; 
• stivuirea minereului concasat; 
• minereul concasat se macină folosind o moara semi autogenă (SAG) urmata de alte două 

mori cu bile în configuraţie paralelă; 
• cianurarea începând din circuitul de măcinare; 
• adsorpţia aurului şi argintului pe cărbunele activ, urmat de separarea cărbunelui încărcat; 
• eluţia aurului şi argintului din carbonul activ în recipientele de presiune; 
• electroliza pentru recuperarea aurului şi argintului desprins de pe cărbunele activ, ca un 

amestec cu metale preţioase şi topirea acestuia pentru producerea lingourilor de aliaj 
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doree; 
• îngroşarea sterilelor; 
• detoxificarea sterilelor de procesare de metale grele şi de cianură înainte ca acestea să 

părăsească zona de siguranţă a uzinei de procesare ; 
• depozitarea sterilelor tratate; 
• recuperarea apei din iazul de decantare pentru reciclare şi refolosire. 

 
Controlul procesului de producţie este asigurat printr-un sistem modern computerizat care asigură 
managementul majorităţii proceselor de control, colectarea datelor şi secvenţele de pornire şi oprire 
a fazelor. Datele din sistemul de control şi alte analize vor fi transferate automat într-un sistem de 
înregistrare a acestora. 
Funcţionarea Uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii şi a infrastructurii strict 
necesare: reţea de drumuri, reţele electrice, alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, clădiri 
funcţionale, infrastructura minei şi a serviciilor acesteia – depozitarea combustibililor şi a 
explozibilului. 
 
Activitatea proiectului Roşia Montana va genera sterile la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an 
(Mt/an) pentru aproximativ 16 ani, producând un total de aproximativ 215 Mt de steril tratat. 
Activitatea propusă de exploatare şi prelucrare necesită construirea şi funcţionarea unui iaz de 
decantare, care se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. Alegerea 
amplasamentului s-a făcut luând în considerare aspectele tehnice, sociale, economice şi de mediu. 
 
Prin studiu s-au analizat toate terenurile disponibile în zona carierelor. 
Amplasamentele luate în considerare pentru “Materialele reziduale în urma activităţii de organizare 
de şantier şi miniere” sunt cele prezentate în planşa de reglementări cu iaz de decantare pe Valea 
Cornei, haldă steril şi stivă (haldă) de minereu sărac Cetate, haldă steril şi depozit de deşeuri inerte 
Cîrnic, 4 stive (halde) de pământ vegetal care vor fi folosite pentru reabilitarea carierelor, haldelor 
de steril, a drumurilor şi a altor obiective tehnologice în perioada de reconstrucţie ecologică 
 
2. 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:  

• 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  
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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. 134  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Dorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Carpenis 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluare din zonă  
strămutarea populaţiei, locuri de muncă 

Răspunsul 

1. 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 
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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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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•  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 
•  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. 

 
 

 

       Volumul 2 - Pagina 128 din 199



 

Număr  crt. 135  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Dorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Carpenis 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Intrucât am lucrat la uzină de preparare atît cu cianură cât şi cu reactivi şi ştiu ce consecinţe sunt. 
Nu sunt de acord să se exploateze cu cianură în aşa mare cantitate 

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. 
 
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. 
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Număr  crt. 136  

Nume 
persoană 
interesată 

Negru Maria  Aurica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis Coasta Henti, Nr. 858, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Situaţia mediului în zonă,factorii de risc, poluarea şi despagubiri în cazul distrugerii? 

Răspunsul 

1. Calitatea factorilor de mediu în situaţia actuală a fost stabilită pe baza studiilor privind condiţiile 
iniţiale din zona proiectului, efectuate in cadrul studiului de impact asupra mediului pentru Proiectul 
minier Roşia Montană.  
 
În cadrul raportului de mediu au fost analizate calitatea factorilor de mediu, situaţia economică şi 
socială în situaţia actuală (calitatea apei, calitatea aerului, zgomotul si vibratiile, calitatea solului, 
starea florei si faunei, starea monumentelor naturale si istorice, a valorilor patrimoniului cultural, 
istoric şi natural, situaţia economică şi socială, starea de sănătate).  
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultaţi Capitolul 3: “Starea actuală a mediului în zona 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană” 
 
În acest capitol este prezentată starea actuală a mediului natural şi construit din zona avută în 
vedere de PUZ, pe factori de mediu, cu focalizare pe dezvoltarea zonei cu functionalităţi industriale 
stabilite prin PUG şi PUZ 2002 şi relaţia cu patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, din Roşia 
Montană şi din zonele adiacente. Au fost luaţi în considerare acei factori de mediu care pot fi 
influenţaţi, pozitiv sau negativ, de implementarea PUZ. De asemenea, este analizată evoluţia 
probabilă a mediului în cazul în care nu se vor implementa prevederile PUZ. 
 
2. În cadrul Raportului de mediu pentru modificare PUZ zona industrială Roşia Montană, în 
Capitolul 7: “Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului asociate Modificare PUZ 
zona industrială Roşia Montană şi măsuri de prevenire şi de reducere a efectelor negative asupra 
mediului”, sunt prezentate, pentru fiecare factor/aspect de mediu, formele de impact potenţial al 
prevederilor planului şi măsurile specifice pentru prevenirea şi reducerea impactului prevăzute prin 
planurile de management social şi de mediu asociate proiectului ce face obiectul planului. 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale asupra mediului au fost obţinute pe baza metodelor expert 
de predicţie a impactului specifice fiecărui factor/aspect de mediu, a criteriilor de evaluare şi a 
categoriilor de impact definite în Capitolul 6. Se precizează că rezultatele evaluării efectelor 
semnificative asupra mediului ale prevederilor proiectului ce face obiectul PUZ se referă la impactul 
rezidual, adică la acele efecte încă sesizabile după aplicarea măsurilor de prevenire şi de reducere 
a impactului. Evaluarea efectelor asupra mediului a fost făcută luând în considerare probabilitatea, 
durata, frecvenţa, reversibilitatea, natura cumulativă, riscul pentru sănătatea umană, extinderea 
spaţială, vulnerabilitatea zonei. 
 
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 
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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 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
3. Roşia Montană Gold Corporation („RMGC”) va încheia mai multe poliţe de asigurare pentru 
bunuri, răspundere şi chestiuni speciale (de exemplu pornire întârziată, transport, bunuri în 
proprietatea terţilor). Astfel, în cazul unor pretenţii legitime asupra societăţii, acestea vor fi achitate 
de asigurator. 
 
RMGC se angajează să adopte cele mai înalte standarde cu privire la securitatea şi sănătatea în 
muncă pentru personalul său şi furnizorii de servicii. Faptul că RMGC utilizează cele mai bune 
tehnici disponibile (BAT-uri) asigură realizarea acestui obiectiv. Nici o firmă nu câştigă din pierdere, 
iar în acest scop vom avea în vedere implementarea de soluţii tehnice pentru reducerea riscului, 
deoarece acestea sunt mult superioare soluţiilor de asigurare împotriva riscului. Se poate elimina 
până la 75% din riscul de pierdere în fazele de proiectare şi de construcţie a unui proiect. 
 
Totuşi, recunoaştem că în cazul unui proiect atât de mare ca şi cel de la Roşia Montană, este 
nevoie de încheierea unor poliţe de asigurare cuprinzătoare (astfel de poliţe reprezintă, totodată, o 
cerinţă obligatorie pentru obţinerea de finanţări de la instituţiile de creditare). 
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RMGC a angajat pe unul dintre cei mai renumiţi brokeri de asigurări din lume, care este bine 
reprezentat în România şi are o lungă şi remarcabilă experienţă în realizarea de evaluări de risc 
pentru proiecte miniere. Brokerul va colabora cu cei mai buni specialişti în asigurări de bunuri şi 
asigurări pentru cazurile de avarii accidentale ale utilajelor, pentru a efectua analize de risc şi 
evaluări ale strategiei de prevenire a pierderilor pe parcursul activităţilor de construcţie şi 
exploatare de la Roşia Montană, în vederea minimizării pericolelor. Brokerul va stabili suma 
asigurată şi va colabora cu cele mai bine cotate societăţi de asigurare pentru a pune la punct acest 
program pentru RMGC. 
 
Toţi asiguratorii şi poliţele de asigurare încheiate în cadrul activităţilor miniere de la Roşia Montană 
vor respecta în totalitate reglementările româneşti cu privire la asigurări. 
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Număr  crt. 137  

Nume 
persoană 
interesată 

Nuta Ovidiu Nicole 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Daroia, Nr. 1032 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

Răspunsul 

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:  
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• 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). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
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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. 138  

Nume 
persoană 
interesată 

Nuta Ovidiu Nicole 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Daroia, Nr. 1032 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

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 
•  Ingineri electricieni 
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•  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. 
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Număr  crt. 139  

Nume 
persoană 
interesată 

Padurean Aurelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana Daroaia Nr 1040 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

Răspunsul 

Această zonă însă, 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 
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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. 
 
 

 

       Volumul 2 - Pagina 141 din 199

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


 

Număr  crt. 140  

Nume 
persoană 
interesată 

Padurean Aurelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana Daroaia Nr 1040 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Situaţia locurilor de muncă pentru rromi şi problema mediului 

Răspunsul 

1. 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 fata 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. 
 
2. 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 
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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 consultatţi Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 141  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1034 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locurile de muncă mediul şi casele care vor fi cumparate 

Răspunsul 

1. 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, 
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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). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
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• 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. Calitatea factorilor de mediu în situaţia actuală a fost stabilită pe baza studiilor privind condiţiile 
iniţiale din zona proiectului, efectuate studiului de impact asupra mediului pentru Proiectul minier 
Roşia Montană.  
 
În cadrul raportului de mediu au fost analizati calitatea factorilor de mediu, situaţia economică şi 
socială în situaţia actuală (calitatea apei, calitatea aerului, zgomotul si vibratiile, calitatea solului, 
starea florei si faunei, starea monumentelor naturale si istorice, a valorilor patrimoniului cultural, 
istoric şi natural, situaţia economică şi socială, starea de sănătate). Pentru mai multe detalii, vă 
rugăm să consultaţi Capitolul 3: “Starea actuală a mediului în zona Modificare PUZ zona industrială 
Roşia Montană” 
 
În acest capitol este prezentată starea actuală a mediului natural şi construit din zona avută în 
vedere de PUZ, pe factori de mediu, cu focalizare pe dezvoltarea zonei cu functionalităţi industriale 
stabilite prin PUG şi PUZ 2002 şi relaţia cu patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic, din Roşia 
Montană şi din zonele adiacente. Au fost luaţi în considerare acei factori de mediu care pot fi 
influenţaţi, pozitiv sau negativ, de prevederile PUZ. De asemenea, este analizată evoluţia probabilă 
a mediului în cazul în care nu se vor implementa prevederile PUZ. 
 
În cadrul Raportului de mediu pentru modificare PUZ zona industrială Roşia Montană, în Capitolul 
7: “Evaluarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului asociate Modificare PUZ zona 
industrială Roşia Montană şi măsuri de prevenire şi de reducere a efectelor negative asupra 
mediului”, sunt prezentate, pentru fiecare factor/aspect de mediu, formele de impact potenţial al 
prevederilor planului şi măsurile specifice pentru prevenirea şi reducerea impactului prevăzute prin 
planurile de management social şi de mediu asociate proiectului ce face obiectul planului. 
Rezultatele evaluării efectelor potenţiale asupra mediului au fost obţinute pe baza metodelor expert 
de predicţie a impactului specifice fiecărui factor/aspect de mediu, a criteriilor de evaluare şi a 
categoriilor de impact definite în Capitolul 6. Se precizează că rezultatele evaluării efectelor 
semnificative asupra mediului ale prevederilor proiectului ce face obiectul PUZ se referă la impactul 
rezidual, adică la acele efecte încă sesizabile după aplicarea măsurilor de prevenire şi de reducere 
a impactului. Evaluarea efectelor asupra mediului a fost făcută luând în considerare probabilitatea, 
durata, frecvenţa, reversibilitatea, natura cumulativă, riscul pentru sănătatea umană, extinderea 
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spaţială, vulnerabilitatea zonei. 
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 
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 informatii mai detaliate va rugam sa consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industriala Rosia Montana. 
 
3. Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de proprietăţi este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 142  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Bobi Bogdanel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1043 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Zona noastră o sa fie afectată cu ceva? 

Răspunsul 

Nu, zona nu va fi afectată de proiect. 
 
Această zonă însă, 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.  
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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 
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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. 143  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Bobi Bogdanel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1043 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 144  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Violeta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1034 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angajări 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 145  

Nume 
persoană 
interesată 

Paven Felicia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1349, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Noi cei din zona Vârtop avem deptul la un loc de muncă la Compania dv? 

Răspunsul 

Bineînţeles că aveţi. 
 
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 fata 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 însă, 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. 
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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. 

 
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 
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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. 
 
 
 
 

 

       Volumul 2 - Pagina 156 din 199

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


 

Număr  crt. 146  

Nume 
persoană 
interesată 

Paven Felicia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1349, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ne este afectată zona cînd va începe proiectul din zona poluarii? (cianura) şi cât la sută va fi în 
atmosferă? (cianură) hrana animalelor va fi afectată? 

Răspunsul 

1. 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 
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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 sa consultaţi Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
2. 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 
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. 
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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. 
 
In concluzie, nici hrana si nici sanatatea atat a oamenilor cat si a animalelor nu va fi afectata 
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Număr  crt. 147  

Nume 
persoană 
interesată 

Petaca Anton Radu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1333 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să primesc cand se fac angăjari. 

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. 
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Număr  crt. 148  

Nume 
persoană 
interesată 

Petaca Anton Radu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1333 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Problema locurilor de muncă 

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.  
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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. 149  

Nume 
persoană 
interesată 

Petaca Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1035 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angajări ? 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 150  

Nume 
persoană 
interesată 

Pintea Alexandru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1041F 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

Răspunsul 

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:  
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• 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). 

 
Capitalul social  
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
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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. 151  

Nume 
persoană 
interesată 

Pintea Emilia Cristina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1038 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angăjari? 

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 fata 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. 
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Număr  crt. 152  

Nume 
persoană 
interesată 

Sabau Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str.Tarina, Com. Rosia Montana (Carpenis) 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre proiectul RMGC şi obţinerea locurilor de muncă. 

Răspunsul 

1. 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 transfrontieră. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele 
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 transfrontieră.  
 
Republica Moldova a raspuns 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, dupa 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 autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebarilor suplimentare ale 
institutiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanta cu legislatia 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, 
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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 anexa 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 sau 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 analiza 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)  

 
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 
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, aşteptând 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 măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
De asemenea, în fiecare număr al Ziarului de Apuseni se află o pagina dedicată proiectului, unde 
puteţi afla noutăţi despre proiectul de la Roşia Montană. 
 
2. La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea 
participa la concursurile de angajare toate persoanele care se vor inscrie 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. 
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Se acorda 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 
beneficiaza de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
3. RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat 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 de 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 100 km 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 
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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 
(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 
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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. 153  

Nume 
persoană 
interesată 

Senile Cristian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1345, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se dă drumul la proiect şi dacă se va începe construirea la Piatra Albă. 

Răspunsul 

1. SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba in 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 incidenta 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 
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 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, 
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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 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 aceasta procedură, asteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de catre 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. 
 
2. Momentan, compania se află în faza de obţinere a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare 
începerii construcţiei noului centru administrativ. 
 
Imediat ce acestea vor fi obţinute, compania va începe constructia noului centru la Piatra Albă. 
Mentionam ca proiectul construcţiei noului centru administrativ este finalizat. 
 
Pentru mai multe detalii despre Noua Roşia Montană, vă rugăm să consultaţi siteul 
www.piatraalba.eu. 
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Număr  crt. 154  

Nume 
persoană 
interesată 

Sicoe Eduard 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis, Nr. 780 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când o să înceapă angajările, dacă o să se folosească uranium în exploatare. 

Răspunsul 

1. 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 
beneficiaza de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
2. 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. 
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Număr  crt. 155  

Nume 
persoană 
interesată 

Soit Marcel Calin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Carpenis, Nr. 787 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă, durata de exploatare, protecţia localnicilor comunei în şi după exploatare. 

Răspunsul 

1. 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 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 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 1 din 3 

        Volumul 2 - Pagina 177 din 199



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; 
- 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. 156  

Nume 
persoană 
interesată 

Soit Marcel Calin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Carpenis, Nr. 787 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Localnici comunei Roşia Montană să aibă întâietate la angajările ce se efectuează. 

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. 
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Număr  crt. 157  

Nume 
persoană 
interesată 

Soit Marcel Calin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Carpenis, Nr. 787 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dumneavoastră aţi locui în comuna Roşia Montană dupa exploatare? 

Răspunsul 

Având în vedere cele exprimate mai sus, putem afirma cu tărie că DA, am locui în Roşia Montană 
şi după exploatare. 
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Număr  crt. 158  

Nume 
persoană 
interesată 

Sosdian Liliana Silmara 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Carpinis, Nr. 843, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Proiect în ansamblu 
- investiţii, pregătiri sau specializări şi/sau noi proiecte aferente 

Răspunsul 

1. Prospecţiunile făcute la Roşia Montană cataloghează zăcământul ca fiind de mari dimensiuni, 
dar cu o mineralizaţie diseminată, cu conţinut scăzut în aur şi argint. 
 
Funcţie de natura zăcământului, în condiţii de eficienţă, R.M.G.C. iniţiază “Proiectul Roşia 
Montană” prin care se propune exploatarea în cariere de suprafaţă, transport şi prelucrare în 
proces convenţional – măcinare, cianuare, stocarea sterilului de exploatare în halde şi a sterilelor 
de procesare detoxificate şi parţial deshidratate în iaz de decantare. 
 
Proiectul prevede tehnologii de exploatare moderne în cariere care cuprind următoarele: forare, 
împuşcare (cu trepte de întârziere la milisecundă) şi utilizarea încărcătoarelor hidraulice şi a 
camioanelor mari de transport. 
 
Au fost identificate 4 zone principale unde exploatarea în carieră este viabilă, acestea fiind Cetate, 
Cîrnic (inclusiv Cîrnicel, exclusiv zona Piatra Corbului), Jig şi Orlea. A fost stabilită o rată medie de 
procesare a minereului exploatat de 13 milioane t/an timp de 16 ani. Deschiderea carierelor se face 
etapizat bazată pe criterii economice şi strategia dezvoltării localităţii Roşia Montană conform 
prevederilor PUG. 
 
Pregătirea zonei pentru minerit va începe cu transportul (îndepărtarea) materialului lemnos, 
vegetaţia rămasă va fi desţelenită, iar pământul vegetal va fi îndepărtat şi depozitat în 4 stive 
(halde) pentru pământ vegetal. Încă din etapa operaţională vor fi demarate lucrările de 
reconstrucţie ecologică şi la reabilitarea zonei se va folosi solul vegetal. 
 
Luând în considerare criteriile economice, se are în vedere ca exploatarea să înceapă în masivele 
Cârnic şi Cetate. Amplasamentele obiectivelor industriale ale Proiectului de exploatare minieră 
Roşia Montană aşa cum au fost prefigurate în studiul de fezabilitate prezintă întreg fluxul 
tehnologie cariere, halde de steril, uzina de procesare , iaz de decantare. 
 
Uzina de procesare propusă ca parte integrantă a studiului, procesează minereu din cariere până 
la faza de aliaj doree. Amplasamentul acesteia este în apropierea zăcământului şi a iazului de 
decantare. 
 
Capacitatea medie a uzinei de preparare pe durata vieţii exploatării este de aproximativ 2500 t/h. 
 
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt: 

- extragerea minereului prin metode specifice exploatării în carieră; 
- transportul minereului la uzina de procesare cu ajutorul camioanelor de mare tonaj; 
- concasarea minereului într-o singură fază utilizându-se concasor rotativ; 
- stivuirea minereului concasat; 
- minereul concasat se macină folosind o moara semi autogenă (SAG) urmată de alte două 

mori cu bile în configuraţie paralelă; 
- cianurarea începând din circuitul de măcinare; 
- adsorpţia aurului şi argintului pe cărbunele activ, urmat de separarea cărbunelui încărcat; 
- eluţia aurului şi argintului din carbonul activ în recipientele de presiune; 
- electroliza pentru recuperarea aurului şi argintului desprins de pe cărbunele activ, ca un 

amestec cu metale preţioase şi topirea acestuia pentru producerea lingourilor de aliaj 
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doree; 
- îngroşarea sterilelor; 
- detoxificarea sterilelor de procesare de metale grele şi de cianură înainte ca acestea să 

părăsească zona de siguranţă a uzinei de procesare; 
- depozitarea sterilelor tratate; 
- recuperarea apei din iazul de decantare pentru reciclare şi refolosire. 

 
Controlul procesului de producţie este asigurat printr-un sistem modern computerizat care asigură 
managementul majorităţii proceselor de control, colectarea datelor şi secvenţele de pornire şi oprire 
a fazelor. Datele din sistemul de control şi alte analize vor fi transferate automat într-un sistem de 
înregistrare a acestora. 
 
Funcţionarea Uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii şi a infrastructurii strict 
necesare: reţea de drumuri, reţele electrice, alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, clădiri 
funcţionale, infrastructura minei şi a serviciilor acesteia – depozitarea combustibililor şi a 
explozibilului. 
 
Activitatea proiectului Roşia Montana va genera sterile la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an 
(Mt/an) pentru aproximativ 16 ani, producând un total de aproximativ 215 Mt de steril tratat. 
Activitatea propusă de exploatare şi prelucrare necesită construirea şi funcţionarea unui iaz de 
decantare, care se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. Alegerea 
amplasamentului s-a făcut luând în considerare aspectele tehnice, sociale, economice şi de mediu. 
 
Prin studiu s-au analizat toate terenurile disponibile în zona carierelor. 
 
Amplasamentele luate în considerare pentru “Materialele reziduale în urma activităţii de organizare 
de şantier şi miniere” sunt cele prezentate în planşa de reglementări cu iaz de decantare pe Valea 
Cornei, haldă steril şi stivă (haldă) de minereu sărac Cetate, haldă steril şi depozit de deşeuri inerte 
Cîrnic, 4 stive (halde) de pământ vegetal care vor fi folosite pentru reabilitarea carierelor, haldelor 
de steril, a drumurilor şi a altor obiective tehnologice în perioada de reconstrucţie ecologică. 
 
2. 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 desfăşurat 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 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.  

Pagina de răspuns 3 din 4 

        Volumul 2 - Pagina 184 din 199



Pagina de răspuns 4 din 4 

 

 
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. 159  

Nume 
persoană 
interesată 

Sosdian Liliana Silmara 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Carpinis, Nr. 843, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Crearea locurilor de muncă 
- numărul locurilor de muncă 

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 acelasi 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. 
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Număr  crt. 160  

Nume 
persoană 
interesată 

Sturza Dan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1306 

Întrebarea/ 
Comentariul 

In privinţa locurilor de muncă şi în privinţa mediului 

Răspunsul 

1. 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 acelasi timp pentru a pastra capital necesar 
dezvoltarii in continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire in momentul în 
care situatia 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  
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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. 
 
2. 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. 
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•  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 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 161  

Nume 
persoană 
interesată 

Sturza Dan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1306 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă locuitorii comunei Roşia Montană au prioritate în ocuparea loc de muncă 

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 fata celorlalţi candidaţi, în conditţile 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. 
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Număr  crt. 162  

Nume 
persoană 
interesată 

Toma Daniela-Florina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 989A, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea în zonă 

Răspunsul 

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. 
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• 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 consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană 
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Număr  crt. 163  

Nume 
persoană 
interesată 

Toma Daniela-Florina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Curaturi, Nr. 989A, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Pentru locuri de muncă ( din locuitorii Roşiei Montane) 

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 fata celorlalţi candidaţi, în conditţile 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 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 acelasi timp pentru a pastra capital necesar 
dezvoltarii in continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire in momentul în 
care situatia 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:  

• 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. 
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Număr  crt. 164  

Nume 
persoană 
interesată 

Vadan Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Soal, Nr. 1178, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea zonei limite, pană unde va fi extinsă poluarea 

Răspunsul 

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 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană 
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Număr  crt. 165  

Nume 
persoană 
interesată 

Vadan Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Soal, Nr. 1178, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Animalele salbatice vor avea de suferit în urma poluării? 

Răspunsul 

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra biodiversitatii, florei şi faunei evidentiaza un impact 
negativ în etapele de construcţie şi de operare, si un impact pozitiv după închiderea activităţilor şi 
renaturarea zonei. 
 
Formele de impact asupra resurselor biodiversităţii vor varia pe perioada fazelor de construcţie, 
exploatare şi închidere a proiectului. Ca urmare, nivelul de efort posibil pentru implementarea 
activităţilor de management, îndreptat spre refacerea şi reabilitarea habitatelor naturale trebuie să 
reflecte necesităţile din momentul respectiv al ciclului de existenţă a proiectului. Pe toată durata 
existenţei proiectului, activităţile de refacere şi reabilitare ecologică desfăşurate de RMGC se vor 
concentra asupra următoarelor obiective principale: 
 

• Zone de protecţie a mediului (ZPM): Realizarea unei reţele de Zone de Protecţie a Mediului 
(ZPM) care să asigure conservarea habitatelor prioritare, conform identificării din studiile 
privitor la situaţia de referinţă, cu accent pe protejarea habitatelor rare şi unice din zona de 
influenţă a proiectului. 

• Coridoare pentru specii sălbatice: Realizarea unei reţele de coridoare cu vegetaţie în 
interiorul şi între ZPM selectate care să permită migraţia speciilor. Acolo unde există goluri, 
poate fi necesară plantarea de habitat. 

• Plantaţii pe maluri de apă: Plantarea de specii autohtone în lungul malurilor degradate ale 
pâraielor şi altor cursuri de apă care oferă habitat de reproducţie şi coridoare de migraţie 
pentru specii sălbatice şi oferă umbră şi substanţe nutritive care să îmbunătăţească 
calitatea cursului de apă. 

• Micro Habitate: Instalarea unor cutii de cuibărit pentru păsări, cutii de odihnă pentru lilieci şi 
zone de habitat pentru reptile şi amfibieni (ex. buşteni degradaţi, vegetaţie acvatică, zone 
de stat la soare). 

• Parcele de habitat: Parcelele de habitat, aşezate mai ales în ZPM şi gospodărite ca 
depozite de seminţe, pepiniere pentru plantele folosite la reabilitarea terenurilor afectate de 
proiect şi/sau degradate, sau a amplasamentelor în care ar putea fi transplantate anumite 
plante din zonele afectate. 

• Reabilitarea cursurilor de apă: Capacitatea cursurilor de apă degradate din zona de 
influenţă a proiectului de a susţine comunităţi acvatice sănătoase va fi îmbunătăţită prin 
instalarea de vaduri, jgheaburi şi heleştee care să ajute la oxigenare şi să ofere un habitat 
pentru biosul acvatic. 
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