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Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

1. Planul de urbanism zonal zona istorică Roşia Montană 
 
până la momentul de faţă nu este elaborat şi aprobat un plan de urbanism zonal pentru zona 
istorică Roşia Montană. Conform dispoziţiilor legii 350/ 2001, autorităţile locale urmau să elaboreze 
cu prioritate un plan de urbanism zonal pentru zonele protejate din interiorul localităţii aşa cum au 
fost ele desemnate prin dispoziţiile legii 5/2000, obligaţia autorităţilor publice locale incumband din 
legea 350/2001, legea 422/2001 precum şi din dispoziţiile legii 5/2000. Acest puz zona istorică 
Roşia Montană ar trebui să includă ca zonă protejată continuând monumente istorice întreg 
Masivul Cârnic, având în vedere sentinţa Curţii de Apel Braşov 157/f/ca? Fisc din dosarul 
434/64/f/2006, devenită irevocabilă prin respingerea recursurilor de către Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie prin decizia 4607 pronunţată în dosarul 434/64/2006, prin care s-a anulat certificatul de 
descărcare de sarcină arheologică 4/2004 emis de Ministerul Culturii şi Cultelor pentru Masivul 
Cârnic. 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte  zonele construite protejate, documentaţia de urbanism şi conţinutul cadru al 
acesteia sunt cele stabilite prin Reglementarea tehnică privind Metodologia de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ) aprobată 
prin Ordinul nr. 562/2003 al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului („Metodologia”). 
Obligaţia elaborării documentaţiilor de urbanism pentru zona protejată cu valoare de patrimoniu 
aparţine autorităţilor locale, potrivit prevederilor exprese ale art. 5 (3) al Legii 5/2000. Din câte 
cunoaştem, autorităţile locale din Roşia Montană au iniţiat deja procedurile prevăzute de lege, 
proiectul de hotărâre a Consiliului Local având ca obiect iniţierea procesului de elaborare si 
aprobare a PUZ pentru zona protejată cu valoare de patrimoniu a comunei Roşia Montană fiind 
afişat din 19 martie 2009 conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, iar din punctul nostru de vedere vom sprijini acest demers în interesul 
comunităţilor locale.  
 
Separat, nu mai puţin adevărat este însă faptul că PUZ Zona Industrială Roşia Montană iniţiat de 
RMGC şi al cărui Raport de mediu face obiectul prezentelor consultări publice acoperă o altă zonă 
din teritoriul administrativ al Comunei Roşia Montană, fiind elaborat în concordanţă cu prevederile 
unei alte Reglementări tehnice, respectiv „Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru 
al PUZ” – Indicativ GM – 010 – 2000 aprobate prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si 
Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000. În consecinţă, cele două documentaţii de urbanism sunt 
independente şi nu se condiţionează reciproc. 
    
Referitor la cercetările arheologice, menţionam că toate cercetările arheologice cu caracter 
preventiv desfăşurate la Roşia Montană începând cu anul 2001 şi până în 2006 au fost realizate în 
cadrul unui program complex de cercetare, fiind emise, în conformitate cu prevederile legale, 
autorizaţii de săpătură arheologică preventivă. Cercetările arheologice din cadrul Programului 
Naţional de Cercetare Alburnus Maior au fost coordonate, din punct de vedere ştiinţific, de către 
Muzeul Naţional de Istorie a României, la derularea acestora participând un număr de 21 de 
instituţii de specialitate româneşti şi 3 din străinătate. Toate cercetările au fost efectuate conform 
prevederilor legale în vigoare, RMGC  asigurând – potrivit legii – resursele financiare necesare 
pentru evaluarea şi studierea vestigiilor arheologice. În ceea ce priveşte anularea Certificatului de 
descărcare de sarcină arheologică nr. 4/2004 pentru zona Cârnic - subteran, RMGC va solicita în 
timp util emiterea unui nou certificat de descărcare arheologică în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire, în baza unei noi documentaţii care va lua în considerare şi va remedia toate lipsurile 
identificate de Curte ca motive de anulare a Certificatului 4/2004. Acest fapt nu împiedică 
discutarea şi aprobarea PUZ zona industrială, cele două aspecte (aprobarea unei documentaţii de 
urbanism şi descărcarea de sarcină arheologică) fiind cerinţe legale distincte, care nu se 
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condiţionează reciproc. 
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2. Evaluarea de mediu pentru proiectul minier Roşia Montană 
 
Conform procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru planuri si programe - cea 
prevazută în hotărârea de guvern 1076/2004 şi conform manualului SEA aprobat prin ordinul 
MMGA 117/2006, din punct de vedere cronologic, mai întâi trebuie efectuată evaluarea de mediu 
pentru un plan sau program şi apoi se realizează evaluarea de mediu pentru un proiect.  
 
Conform prevederilor legii privind amenajarea teritoriului si urbanismului 350/2001, art. 32. - în 
cazul în care prin documentaţia înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de 
urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita 
elaborarea unei alte documentaţii de urbanism prin care să se justifice şi să se demonstreze 
posibilitatea intervenţiei urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentaţii de urbanism - plan 
urbanistic zonal sau plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documentaţia tehnică în vederea 
obţinerii autorizaţiei de construire. Aşadar docmentaţia pentru obţinerea acordului de mediu (care 
face parte din documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire) se poate întocmi 
numai după aprobarea noii documentaţii de urbanism. HG 1076/2004 a intrat în vigoare la data de 
3 decembrie 2004, deci înainte de demararea procedurii de evaluare de mediu pentru Proiectul 
Roşia Montană, aşadar întocmirea documentaţiei pentru obţinerea acordului de mediu fără 
aprobarea prealabilă a noii documentaţii de urbanism (aprobare care include evaluarea de mediu cf 
HG 1076/2004) s-a făcut cu încalcarea evidentă a legii 350/2001 si a HG 1076/2004.  
 
Ori Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a depus cererea de acord de mediu şi a realizat deja 
evaluarea de mediu pentru proiectul minier de la Roşia Montană, în lipsa evaluarii de mediu pentru 
planurile de urbanism ale comunei.  
 
Succesiunea legala a solicitărilor şi obţinerii actelor administrative în discuţie ar fi fost: obţinerea 
unei licente miniere valide; elaborarea/ actualizarea si aprobarea planurilor de urbanism ale 
localităţii; solicitarea acordului de mediu pentru proiectul propus.  
 
Considerăm astfel că orice procedură de evaluare a impactului asupra mediului la momentul de 
faţă, şi aici ne referim atât la evaluarea de mediu pentru planurile de urbanism ale localităţii Roşia 
Montană cât şi la evaluarea de mediu pentru proiectul Roşia Montană este lovită de nulitate 
absolută, la fel ca şi orice act administrativ emis în baza acestor proceduri. 

Răspunsul 

Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe 
(emis in aplicarea HG 1076/2004 si aprobat prin Ordinul MMGA nr. 117/27.02.2006), care prevede 
că evaluarea de mediu pentru un plan sau program este anteriora evaluării de mediu pentru un 
proiect, a intrat în vigoare ulterior demarării procedurii de solicitare a emiterii acordului de mediu de 
către RMGC. Iniţierea procedurii de evaluare de mediu pentru Proiectul Roşia Montană de către 
titularul proiectului s-a făcut în deplină concordanţă cu actele normative în vigoare la acel moment. 
Astfel, la data de 17.12.2004, când RMGC a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu, 
niciun act normativ nu reglementa o eventuală succesiune a procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe şi a evaluării de mediu pentru proiecte, iar potrivit principiului 
aplicării in timp a legii, un act normativ produce efecte doar pentru viitor. 
 
Mai mult, trebuie avut în vedere caracterul indicativ şi nu imperativ al Manualului, subliniat în chiar 
partea introductivă a acestuia, care prevede faptul că "intenţia nu este de a oferi răspunsuri 
absolute pentru probleme specifice, ci de a oferi consultanţă asupra modului în care ar trebui 
abordate problemele." 
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De asemenea, în ceea ce priveşte momentul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra 
mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri (care 
guvernează procedura de evaluare a impactului in cazul Proiectului Roşia Montană), precizează în 
mod expres momentul la care trebuie derulată această procedură, prevăzând în art. 3(3) faptul că 
"evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în faza de pregătire a documentaţiei care 
fundamentează fezabilitatea proiectului". O prevedere similară este reiterată în art. 3(5) din  HG nr. 
1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
anumite proiecte publice şi private, act care a abrogat HG nr. 918/2002.  
 
Subliniem faptul că documentaţia necesară pentru obţinerea acordului de mediu nu este parte a 
documentaţiei tehnice pentru obţinerea autorizaţiei de construire, după cum greşit se susţine. 
Documentaţia necesară pentru obţinerea acordului de mediu este cea prevăzută de Ordinul nr. 
860/2002 pentru aprobarea Procedurii de Evaluare a Impactului Asupra Mediului şi de emitere a 
acordului de mediu, având un conţinut diferit de documentaţia tehnică necesară pentru emiterea 
autorizaţiei de construire (respectiv proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 
care este parte a proiectului tehnic, având conţinutul-cadru prevăzut în Anexa 1 la Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.) 
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3. Planul de închidere a exploatării de stat a Minvest Deva de la Roşia Montană 
 
La momentul de faţă este în curs de aprobare finală programul de închidere a minelor titular 
Minvest Deva filiala Roşiamin, (realizat de Westconstruct srl şi Nordische Proiect srl în perioada 
2005-2007). PUZ propus este incompatibil cu acest program de închidere a minelor şi nici din 
punct de vedere legal PUZ zona de dezvoltare industrială RMGC nu poate co-exista cu programul 
de închidere a minelor Minvest Deva.  
 
Conform acestui plan, lucrările de închidere a carierelor (în special Cariera Cetate şi Cariera 
Napoleon) vor include: reprofilare taluzuri cu denivelări accentuate, prin împuşcare; nivelarea 
suprafeţelor şi umplerea golurilor; acoperirea suprafeţelor cu sol vegetal; plantări de puieţi şi 
înierbare. Gurile de acces şi galeriile de mină vor fi, în majoritatea lor închise şi consolidate, prin 
crearea unui rambleu interior de pietriş şi pământ, pentru susţinerea pereţilor pe primii 50 m şi 
blocarea gurii de acces cu zidărie de piatră. În total, haldele de la Roşia Montană înmagazinează o 
masă de 3, 9 mil m3 şi ocupă o suprafată de 14 ha. Lucrările de închidere a haldelor vor include în 
principal: reprofilare taluzuri; construcţie zid de sprijin din gabioane umplute cu piatră spartă; 
regularizare a văii, cu praguri de fund din beton; şanţ pe platforma haldei, din zidărie de piatră; 
canal din zidărie pentru evacuarea apelor de pe platforme; cămin de măsurare a debitului; 
conducte pehd pentru ape; plantări puieţi de mesteacăn şi pin; strat de pământ vegetal pe 
platforme; saltea organică biodegradabilă preînsămânţată, pe taluzuri, pentru controlul eroziunii. 
Principalele lucrări ce vor fi efectuate pentru închiderea celor 4 iazuri de decantare vor fi: drenare a 
apei limpezite prin canal de scurgere; săparea unor terase în corpul barajelor, pentru reducerea 
pantelor; colmatarea golurilor şi a zonelor mai joase, unde bălteşte apa; acoperirea cu sol vegetal 
şi saltele preînsămânţate biodegradabile; înierbarea depozitului de steril. Cele 7 incinte ale fostei E. 
M. Roşiamin cuprind terenuri şi clădiri industriale sau de birouri. Toate construcţiile din aceste 
incinte sunt propuse spre demolare prin programul de închidere (cu excepţia zonei unde se află 
muzeul mineritului): incinta Verkeş - 15. 090 mp (în spatele primăriei); staţia de pompe-
compresoare - 5. 066 mp; incinta sector i - 1806 mp; sediul administrativ Roşiamin - 21. 746 mp, 
incluzând muzeul; gura minei - Sfânta Cruce - 6266 mp; uzina de preparare Gura Roşiei - 39. 926; 
Aprabus - staţia de concasare - 13. 149 mp. Programul de închidere a fostei exploatări miniere 
propune un număr de 5 staţii de epurare a apelor de mină, dintre care una mai complexă şi cu o 
capacitate mai mare (la Galeria Sfânta Cruce) şi patru mai mici şi mai simple, amplasate la aval de 
gurile galeriilor Verkeş, Manesi-v. Nanului, Incinta 820-staţia de compresoare, Coasta-Aurora-
Iuliana şi baza haldelor Găuri-Hop-v. Verde. Staţia de epurare de la Sfânta Cruce va fi amplasată 
la cota 720 m, lângă dj 742, pe locul actualei incinte care deservea fosta linie ferată minieră. 
Această staţie va avea o capacitate de procesare cel puţin la debitul actual al apelor de mină de 
aici - de 29 l/s şi va cuprinde mai multe bazine de alcalinizare, decantare, floculaţie şi filtrare nămol. 
Celelalte 4 staţii de epurare vor fi constituite din cele 3 bazine - respectiv pentru drenare anaeroba 
pe pat de calcar, pentru reducerea acidităţii, pentru sedimentare si pentru filtrare biologică - într-un 
bazin de tip mlaştină anaerobă, cu plantaţie de papură. La acestea se adaugă un program complex 
de monitorizare pe perioada lucrărilor de închidere şi mai ales după finalizarea acestora - a calităţii 
factorilor de mediu şi sănătăţii ecosistemelor locale.  
 
Finanţarea acestui program este de cca. 30 milioane de euro, alocaţi pe durata a, 5 ani de lucrări, 
după cum urmează:  
 
i. 30. 555. 459 ron - ecologizare iazuri de decantare  
 
ii. 23. 437. 743 ron - ecologizare halde si cariere, din care:  
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o 16. 901. 452 ron - Masivul Cetate (cu Cariera Cetate)  
o 5. 617. 058 ron - Masivul Cânic (cu Cariera Napoleon)  
o 526. 572 ron - Masivul Canicel  
o 782. 737 ron - Masivul Orlea  
iii. 4. 100. 830 ron - staţii de epurare a apelor de mină  
iv. 2. 758. 566 ron - demolare şi reabilitare incinte  
v. 2. 867. 505 ron - refacere infrastructură, pentru:  
- renovare clădire muzeu - 118. 760 ron  
- refacere conductă magistrală de apa 5 km - 516. 632 ron  
- drum comunal muzeu-Orlea 0, 5 km - 38. 764 ron (pietruire)  
- drum comunal V. Nanului-Măneşti 1 km - 68. 009 ron (pietruire)  
- dj742 Gura Minei-ramificaţia Verkeş 2 km - 1. 642. 795 ron  
- drum comunal ram. Verkeş - intersecţia cu drum Roşia Poieni 2 km - 482. 545 ron 
(pietruire)  
 
vi. 2. 330. 100 ron - monitorizare  
vii. 5. 823. 868 ron - conservare  
viii. 17. 626. 632 ron - proiectare şi asistenţă tehnică  
ix. 8. 460. 991 ron - altele (organizare şantier, taxe, avize, supervizare, etc. )  
 
În cuprinsul raportului de mediu PUZ zona industrială precum şi în discuţiile din cadrul grupului 
special constituit s-a ridicat de multe ori problema existenţei unor suprafeţe deţinute de către 
Minvest şi o parte de către RMGC, în consecinţă Minvest neavând obligaţia legală de a ecologiza 
decât acele suprafeţe care îi aparţin. Acest lucru nu corespunde adevărului şi, aşa cum am arătat 
mai sus, la Roşia Montană există un singur perimetru minier, iar la momentul de faţă obligaţia 
legală de închidere şi ecologizare aparţine unui singur operator minier - Minvest Deva.  
 
Pentru aceste lucrări de închidere şi ecologizare s-a emis deja un acord de mediu de către APM 
Alba, precum şi o serie de alte avize (fapt expus şi în cadrul întâlnirii grupului special constituit din 
data de 07. 06. 2007, cf. Proc. Vb. 111 al ARPM Sibiu), fiind evident faptul că pe acelaşi 
amplasament nu se pot emite in pararel avize şi aprobări pentru lucrările RMGC de deschidere a 
unei noi exploatări şi pentru lucrările Minvest de închidere şi ecologizare a fostei exploatări. A se 
vedea în acest sens şi observaţiile institutului de cercetări juridice al academiei române în studiul 
intitulat aspecte privind legalitatea raportului evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul 
minier "Roşia Montană" (disponibil la http://www. Rosiamontana. 
Ro/img_upload/472936e3bca2bc61045730fbb1869240/ opinie institut ultima_1_1. Pdf): "cele două 
proiecte, cel de închidere şi ecologizare a actualei exploatări de stat şi cel de al investitorului 
RMGC, sunt în mod manifest incompatibile, neputându-se emite de către autorităţile de protecţie a 
mediului simultan sau succesiv, la un interval scurt de timp, cele două acorduri de mediu. Singura 
soluţie legală potrivit art. 94 alin. 1 lit. G, H, I, din O. U. G. Nr. 195/2005 ar fi ca Statul Român în 
calitate de acţionar al C. N. Minvest Deva S. A. , conformându-se principiului "poluatorul plăteşte", 
să-şi continue şi să finalizeze proiectul de închidere şi ecologizare al exploatării clasice Roşiamin, 
iar investitorul RMGC trebuie să aştepte finalizarea acestor lucrări, să-şi refacă studiile privind 
condiţiile iniţiale, raportându-se la această alternativă zero.  
 
Mai mult decât atât, în vederea obţinerii de către Minvest a unei autorizaţii de construire pentru 
lucrările propuse de închidere şi ecologizare a perimetrului minier, Minvest trebuie de asemenea, cf 
legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii să elaboreze un plan de urbanism zonal. 
Evident pe acelaşi amplasament nu pot fi în vigoare concomitent PUZ Minvest şi PUZ Zona de 
Dezvoltare Industrială RMGC şi nu se pot emite două autorizaţii de construire una pt lucrări de 
exploatare şi una pentru lucrări de închidere şi ecologizare a aceluiaşi perimetru minier. 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte activităţile miniere în perimetrul Roşia Montană, acestea se desfăşoară în baza 
Licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 47/1999, al cărei titular este RMGC. Precizăm 
totodată că obiectul Licenţei Roşia Montană îl reprezintă, potrivit Legii Minelor nr. 85/2003, 
concesiunea către titularul Licenţei a activităţilor miniere având ca obiect resursele minerale în 
cadrul perimetrului Roşia Montană, şi nu exploatarea de mici dimensiuni realizată de către Minvest, 
companie afiliată la Licenţă.  
 
Lipsa de rentabilitate economică a exploatării, precum şi imposibilitatea desfacerii concentratelor 
obţinute din activitatea proprie, a determinat Minvest să sisteze activitatea de producţie aferentă 
exploatării în Cariera Cetate începand cu data de 16.05.2006. Decizia a fost aprobată prin 
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Hotărârea Consiliului de Administraţie Minvest nr. 94/31.03.2006, fiind notificată către ANRM şi 
Ministerul Economiei şi Comerţului. Sistarea activităţii de producţie a fost justificată prin faptul că 
exploatarea rezervelor de minereu era nerentabilă din punct de vedere economic, fiind întrunite 
condiţiile prevazute de art. 51 lit. c) din Legea Minelor nr. 85/2003. Astfel, la 1.000 lei producţie-
marfă, se înregistraseră cheltuieli de 3.380 lei în 2005 şi 3.500 lei în 2006 (Proces-verbal nr. 
33/18.08.2006 al Consiliului Tehnico-Economic al Minvest). 

  

Ulterior avizării de către ANRM şi Ministerul Economiei, închiderea a fost aprobata prin HG nr. 
644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a 
unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor 
mine şi cariere (“HG nr. 644/2007”). Exploatarea Minvest de la Roşia Montană se regăseşte la 
poziţia 41 din Anexa nr. 1 a HG nr. 677/2007, chetuielile totale de la bugetul statului prevăzute 
pentru închidere fiind în cuantum de 98.701.298 lei, la care se adaugă cheltuieli de conservare 
anuală de 5.823.868 lei şi de monitorizare postînchidere de 1.689.630  lei.  

 

Faţă de această situaţie, în aplicarea programului tehnic de închidere a minei şi reconstrucţie 
ecologică a mediului afectat de activităţile miniere desfăşurate de Minvest se va ţine seama de 
faptul că titularul Licentei Roşia Montană este RMGC, societate aflată în faza de autorizare a 
proiectului minier complex dezvoltat în perimetrul Roşia Montană.  
 
 Planul de Încetare a Activităţii (PIA) pentru Minvest Deva Filiala RoşiaMin a luat în calcul 
posibilitatea dezvoltării proiectului minier al RMGC şi are prevederi clare legate de acesta. PIA este 
urmat de realizarea unui Proiect tehnic de închidere (care a fost iniţiat de curând) şi care va trebui 
să parcurgă o procedură de avizare asemănătoare cu cea a PIA. De asemenea, Proiectul tehnic 
cuprinde şi o componentă de consultare publică a populaţiei, pentru a decide asupra destinaţiei şi 
folosirii terenurilor dupa închidere.  
 
Astfel, potrivit PIA, devizul general al cheltuielilor de închidere este structurat în două părţi distincte: 
cheltuieli legate de re-ecologizarea suprafeţelor şi obiectivelor Minvest localizate în afara zonei 
afectate de obiectivele aferente proiectului dezvoltat de RMGC şi cheltuieli legate de re-
ecologizarea suprafeţelor care se afla sub amprenta viitorului proiect minier propus de către 
RMGC. Desfăşurarea lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică pentru obiectivele din cadrul 
zonei afectate de Proiect va fi corelată cu decizia de producţie a titularului Licenţei Roşia Montană. 
Astfel, în cazul în care RMGC nu obţine autorizările necesare Proiectului Roşia Montană, lucrările 
de închidere şi reconstrucţie ecologică pentru obiectivele aparţinând exploatării Minvest se vor 
desfăşura conform bugetului aprobat pentru acestea. În cazul în care titularul RMGC obţine 
autorizările necesare, conform legii, închiderea şi reconstrucţia ecologică va viza obiectivele care 
nu sunt cuprinse în zona de impact a Proiectului Roşia Montană, urmând a se realiza astfel o 
importantă economie la buget şi a se evita diminuarea nejustificată a resurselor financiare ale 
Statului Român.  
 
Nu există aşadar nicio incompatibilitate între închiderea exploatării operate de afiliatul Minvest şi 
autorizarea şi dezvoltarea proiectului minier al titularului Licentei Roşia Montană şi planurile de 
urbanism aferente, întrucât execuţia lucrărilor de închidere şi ecologizare va fi etapizată în funcţie 
de modul de dezvoltare al proiectului minier promovat de RMGC.  

 
De asemenea, afirmaţia conform căreia gurile de acces şi galeriile de mină vor fi închise şi 
consolidate este greşită, o serie de galerii vor rămâne deschise şi conservate pentru a permite 
continuarea programului de cercetare arheologică. 
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Număr  crt. 4  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

4. Referitor la efectele suspendării şi anulşrii certificatelor de urbanism 78/2006 şi 105/2007 
 
Pentru demararea prezentei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului pt PUZ Zona 
Industrială RMGC a depus la ARPM Sibiu certificatul de urbanism 78/2006, certificat ce impune 
întocmirea şi aprobarea acestui plan. Certificatul de urbanism 78/2006 a fost suspendat prin 
încheierea Tribunalului Cluj pronunţată în dosarul 1245/117/2007 în şedinţa publică din data de 20 
iulie 2007, pe care am notificat-o ARPM Sibiu prin adresa nr. Înreg 115/30 iulie 2007. Considerăm 
că procedura SEA pt PUZ Zona Industrială ar trebui încetată pe perioada suspendării certificatului 
de urbanism 78/2006, pentru aceleaşi motive care au stat la baza suspendării procedurii EIA Roşia 
Montană de către MMDD (o solicitare în acest sens a fost deja adresată ARPM Sibiu de către 
Asociaţia Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu nr înreg 4781/03. 09. 
2007). Certificatul de urbanism 78/2006 a fost ulterior anulat de Tribunalul Cluj prin sentinţa 
2172/2007 pronunţată in dosarul 1245/117/2007, devenită irevocabilă prin respingerea recursului 
de către Curtea de Apel Cluj prin decizia din şedinţa publică din 27. 03. 2008 din dosarul 
1245/117/2008.  
 
Certificatul de urbanism 105/2007 este suspendat de drept, motiv pentru care nu produce nici un 
fel de efecte juridice. Suspendarea de drept a certificatului a fost constatată de Tribunalul Timiş 
prin sentinţa 820/ca pronunţată în dosarul 3779/117/2007, devenită irevocabilă prin respingerea 
recursului de către Curtea de Apel Timişoara prin decizia din şedinţa publică din 12. 03. 2009 
pronunţată în dosarul 3779/117/2007. 

Răspunsul 

Prezenta procedură de evaluare a mediului se derulează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe cu privire la planul „Modificare a Planului de Urbanism Zonal pentru Zona Industrială 
Roşia Montană”, procedura de evaluare de mediu care nu este condiţionată în niciun fel de 
deţinerea de către iniţiatorul unui astfel de plan sau autoritatea sub supravehgherea cărei se 
desfăşoară o astfel de procedură a unui certificat de urbanism. 
 
Mai trebuie reţinut faptul că în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construire, modificată la zi, certificatul de urbanism este un document emis în scop 
informativ şi este destinat numai a aduce la cunoştinţa solicitantului regimul juridic, economic şi 
tehnic al terenurilor şi clădirilor existente şi de a stabili cerinţele de urbanism şi avizele necesare 
pentru obţinerea autorizaţiei de construire. 
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Număr  crt. 5  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

5. Referitor la efectele constatării de către Curtea de Apel Alba prin decizia 75/ca/2007 pronunţată 
în dosarul 1411/107/2007 a nelegalităţii hotărârilor de consiliu local Roşia Montană 45 şi 46/ 19 
iulie 2002 de aprobare a planului de urbanism general al comunei Roşia Montană şi a planului de 
urbanism zonal Zona de Dezvoltare Industrială Roşia Montană 
 
Precizăm faptul că această decizie judecătorească a fost notificată ARPM Sibiu de către petenta 
Asociaţia Alburnus Maior prin adresa nr. Înreg 618/22 aprilie 2008, ocazie cu care au fost detaliate 
motivele pentru care considerăm că procedura în discuţie ar trebui să înceteze ca efect al deciziei 
Curţii de Apel Alba.  
 
Pe scurt, considerăm că orice proceduri de autorizare în vederea modificării PUZ Zona de 
Dezvoltare Industrială Roşia Montană Gold Corporation trebuie să înceteze, din moment ce actele 
administrative prin care s-au aprobat PUZ în forma iniţială şi PUG Roşia Montană -hotărârile de 
consiliu local Roşia Montană 45 şi 46 din 19 iulie 2002 ? Au fost cenzurate de instanţa competentă 
prin raportare la lege. De vreme ce în constituţie este consacrat principiul după care nimeni nu este 
mai presus de lege, iar actele organelor administraţiei de stat se emit în organizarea legii, este de 
la sine înţeles că orice procedură administrativă nu se poate întemeia pe un act administrativ decât 
dacă acesta este în concordanţă cu legea, adică este emis în baza şi în executarea legii. Astfel în 
motivarea deciziei sus amintite Curtea de Apel a reţinut că "având reprezentarea ca adoptarea 
hotărârilor le va asigura ţn continuare păstrarea locurilor de muncă, pentru că adoptarea PUG şi 
PUZ modificate urmau să conducă la emiterea certificatului de urbanism, a autorizaţiilor de 
construcţie şi la începerea activităţii de exploatare minieră, consilierii angajaţi ai SC RMGC nu se 
aflau intr-o poziţie echidistantă faţă de interesul colectivităţii pe care o reprezentau şi respectiv faţă 
de interesul RMGC iniţiatoarea proiectului de modificare a PUZ şi PUD, ceea ce nu le-a permis o 
participare obiectivă şi imparţială în procesul decizional. Prin urmare hotărârile adoptate de 
Consiliul Local cu participarea acestor consilieri sunt nule de drept şi potrivit art. 47 al. 2 din legea 
nr. 215/2001 instanţa trebuia să constate nelegalitatea hotărârilor 45 şi 46/2002 ale consiliului local 
Roşia Montană, respectiv caracterul fondat al excepţiei de nelegalitate, cel putin sub acest aspect". 
 
Considerăm că un act normativ declarat nelegal pe cale de excepţie nu poate fi lăsat să producă 
efecte faţă de alte părţi şi, mai mult decât atât, că autorităţile administrative nu pot să continue să 
uzeze de acest act în procedurile administrative pe care le desfăşoară. 

Răspunsul 

În 21 ianuarie 2008, prin decizia nr. 75/CA/2007, Curtea de Apel Alba Iulia a admis în mod 
irevocabil excepţia de nelegalitate cu privire la Hotărârile nr. 45 şi 46 ale Consiliului Local Roşia 
Montană din 19 iulie 2002. Astfel, instanţa a constatat nelegalitatea Hotărârilor Consiliului Local 
Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002, motivat de faptul că „la data la care s-au votat cele două hotărâri 
(19.07.2002) consilierii Avram Cornel şi David Constantin aveau calitatea de angajaţi în funcţia de 
maistru ai SC RMGC, persoana juridică iniţiatoare a modificărilor PUG şi PUZ”. 
  
În acelaşi timp însă, instanţa a constatat legalitatea Hotărârilor nr. 45 si 46/2002 sub celelalte 
aspecte deduse judecăţii, şi anume: 

 „în mod corect s-a reţinut că hotărârile atacate au fost emise sub condiţia respectării 
zonelor protejate, ceea ce nu excede competenţei autorităţilor locale”; 

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

 „în forma Legii nr. 137/1995, actualizată la 17.02.2000, aflată în vigoare la data adoptării 
hotărârilor, nu se prevedea necesitatea emiterii avizului de mediu pe baza evaluării de mediu, ci 
doar a acordului de mediu, ceea ce în speţă s-a emis”. 
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Conform legii, admiterea excepţiei de nelegalitate produce efecte limitate (şi anume, numai în 
litigiul în care a fost ridicată şi cu privire la părţile din acel litigiu) şi în consecinţă nu afectează 
valabilitatea Hotărârilor nr. 45 şi 46. Totuşi, decizia mai sus menţionată a instanţei a dezvăluit 
existenta unor vicii de vointa care puteau crea interpretări şi/sau obstacole în ceea ce priveşte 
activitatea ulterioară de urbanism în comuna Roşia Montană şi pe care Consiliul Local Roşia 
Montană a decis să le remedieze în interesul siguranţei şi certitudinii juridice privind activitatea de 
urbanism.Mai mult decât atât, Consiliul Local Roşia Montană trebuie să respecte Legea nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificată la zi, potrivit cu care: a) planul 
general de urbanism trebuie să existe în fiecare localitate, ca bază a activităţii de urbanism; b) 
amenajarea teritorială realizată prin intermediul activităţii de urbanism, este o activitate obligatorie 
şi continuă, efectuată în interes public şi c) Consiliul Local este responsabil pentru buna 
desfăşurare a activităţii de urbanism şi ca atare, trebuie să ia măsuri pentru a asigura că nu există 
niciun impediment în acest sens. În consecinţă, hotărârea Consiliului Local Roşia Montană nr. 
1/29.01.2009 a reiterat votul (care fusese viciat anterior), astfel încât a remediat lipsurile vechilor 
hotărâri ale Consiliului Local Roşia Montană nr. 45 şi 46/2002 de aprobarea a planului de urbanism 
general, respectiv la planului de urbanism zonal al comunei Roşia Montană. În acest fel, Consiliul 
Local Roşia Montană nr. 1/29.01.2009 a respectat obligaţiile ce-i revin în vederea desfăşurării 
activităţii de urbanism şi a asigurat respectarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţată de o instanţă 
competentă. 
 
Din punct de vedere juridic, excepţia de nelegalitate ridicată în cadrul unui proces de contencios 
administrativ nu are aceeaşi natură juridică cu nulitatea. Din acest punct de vedere trebuie 
menţionat faptul că atât Hotărârile nr. 45 şi 46 cât şi planurile de urbanism (general şi zonal) care 
au fost aprobate în baza acestor hotărâri au rămas în vigoare şi continuă să-şi producă efecte 
juridice, nefiind anulate printr-o hotărâre judecătorească. Ca atare, susţinerea cum că atât 
Hotărârile 45 şi 46 cât şi planurile aferente sunt lovite de nulitate este contrară realităţii juridice. 
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Număr  crt. 6  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

6. Referitor la procedura de consultare prealabilă în comunităţile direct afectate 
 
În cuprinsul raportului de mediu pt PUZ se menţionează că RMGC a parcurs etape de consultare la 
nivelul consiliilor locale Roşia Montană, Abrud, Câmpeni şi Bucium din partea cărora s-a primit un 
aviz de principiu privind PUZ preliminar, neputându-se de altfel indica date concrete privind aceste 
consultări şi avize.  
 
Contrar celor afirmate, RMGC nu a parcurs procedurile preliminare stipulate de ordinul Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 176/n din 16 august 2000 pentru aprobarea 
reglementării tehnice "ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului 
urbanistic zonal indicativ gm-010-2000". Mai exact:informarea populaţiei privind intenţia de 
elaborare a unui PUZ, consultarea populaţiei, prezentarea proiectului PUZ de către beneficiar, 
acceptarea de către consiliul local a propunerilor populaţiei, şi avizarea de principiu a proiectului de 
PUZ. În lipsa acestor paşi procedurali, considerăm că RMGC nu putea supune PUZ zona 
industrială modificată avizării din partea instituţiilor competente la nivel judeţean şi regional, inclusiv 
deci avizării de mediu. 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte consultarea publicului din localităţile Roşia Montană, Abrud, Bucium şi Câmpeni 
precizăm că aceasta s-a desfăşurat conform legii,  etapele în care s-a realizat consultarea 
publicului fiind documentate după cum urmeaza: 
 
(i) În 15 iunie 2006 s-au depus la primăriile localităţilor Roşia Montană, Abrud, Bucium şi Câmpeni, 
precum şi la APM Alba şi Consiliul Judeţean Alba câte un exemplar al documentaţiei "Modificare 
PUZ - Zona Industrială Roşia Montană" şi s-au expus planuri din PUZ în incinta acestor instituţii 
pentru a putea fi consultate de către public. Alăturat vă prezentăm copiile scanate ale adreselor de 
înaintare cu nr. de intrare de la primăriile menţionate, APM şi CJ, precum şi anunţurile din presă cu 
privire la locul şi orarul de consultare a planului. Planul a fost postat şi pe adresa de web site al 
APM Alba şi al companiei RMGC: www.rmgc.ro. 
(ii)Planul "Modifcare PUZ - Zona Industrială Roşia Montană" a fost prezentat membrilor consiliilor 
locale din cele patru localităţi, ataşăm copiile scanate ale invitaţiilor cu nr. de intrare de la consiliile 
menţionate.  
(iii) Dezbaterile publice pentru planul "Modifcare PUZ - Zona Industrială Roşia Montană" au avut 
loc după cum urmează: Roşia Montană - 26.06.2006, Abrud - 27.06.2006, Bucium - 28.06.2006, 
Câmpeni - 29.06.2006. Copii ale proceselor verbale întocmite cu ocazia acestor întâlniri, precum şi 
înregistrările audio - video ale dezbaterilor publice pot fi furnizate de către RMGC.  
(iv) Ca urmare a dezbaterilor publice şi a întrebărilor adresate de public, toate cele patru consilii 
locale din Roşia Montană, Abrud, Bucium şi Câmpeni au emis avize de principiu la PUZ pentru a 
continua procedura de avizare în forma în care a fost elaborat planul, având în vedere faptul că nu 
au existat comentarii relevante ale publicului, care să modifice conţinutul planului. Copiile scanate 
ale acestor Hotărâri de Consiliu Local se regăsesc în Anexa 6 a Raportului de Mediu. 
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persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

1. Raportul de mediu în discuţie nu indică de cele mai multe ori sursele bibliografice ale 
informaţiilor prezentate iar dintre cele oferite majoritatea sunt raportul privind studiul de impact 
asupra mediului pentru proiectul Roşia Montană depus la Ministerul Mediului la 15 mai 2006. 
Considerăm însă că acest din urmă raport nu poate fi indicat ca şi referinţă deoarece nu s-a luat o 
decizie de mediu pe baza sa şi foarte mulţi experţi şi grupuri ale societăţii civile contestă validitatea 
datelor prezentate (http://www. Rosiamontana. Ro/index_ro. Shtml ? X=2043&cmd[76]=x-76-2043). 
De asemenea, în puţinele alte cazuri când referinţele sunt externe raportului EIM Roşia Montană, 
acestea sunt extrem de vagi făcând imposibilă verificarea lor. Un exemplu în acest sens se poate 
găsi la pagina 25 a raportului în discuţie: "conform aprecierilor institutului de economie naţională, 
implementarea strategiei este un demers extrem de dificil şi de costisitor...". Nu se indică aşadar 
date studiul, autorul, publicaţia, etc. 

Răspunsul 

Ca un comentariu general, Raportul de mediu pentru PUZ este mult mai detaliat şi mai elaborat 
decât cele din practicile internaţionale. 
 
Raportul de mediu pentru PUZ face referiri la EIM depus la Ministerul Mediului la 15 mai 2006 
deoarece acesta este un studiu acceptat de minister şi este elaborat de cei mai buni specialişti în 
domeniu, autorizaţi de către Ministerul Mediului. Studii de specialitate, elaborate de către 
autorităţile competente legate de calitatea apei, a aerului sau a altor factori de mediu, studii de 
arheologie sau de sănătate a populaţiei nu sunt disponibile.  
 
De asemenea toate planurile menţionate în contestaţie la punctul 7 al acestui capitol nu fac referiri 
specifice la zona Roşia Montană. 
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Nume 
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Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 
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interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

2. La paginile 35-36 ale raportului de mediu se discută problema încadrării în valorile limitate 
prevăzute în NTPA 001 a apelor tehnologice cu cianuri din iazul de decantare din Valea Cornei. 
Referirile se fac însă numai la cianurile uşor ‚eliberabile', pe când NTPA 001 reglementează numai 
nivelul de cianuri totale, la care raportul nu mai face nici o referire. Se afirmă doar fără nici un fel de 
altă explicaţie că apele de mină epurate "se vor încadra în prevederile normativului NTPA 001 
şi/sau cu apa din sistemul de apă brută, după necesităţi". 

Răspunsul 

Petenţii fac o confuzie între Directiva nr. 2006/21/EC privind managementul deşeurilor care provin 
din industria extractivă care reglementează conţinutul maxim de cianuri uşor eliberabile care pot fi 
descărcate în iazul de decantare si Normativul NTPA 001/2005, care reglementează calitatea apei 
care poate fi descărcată în emisar. La paginile 35 - 36 ale Raportului de mediu se face referire la 
conţinutul maxim de cianuri care se descarcă în iaz, chestiune reglementată de Directiva nr. 
2006/21/EC, transpusă în România prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea 
deşeurilor din industriile extractive. 
 
În ceea ce priveşte ultima afirmaţie, este vorba (dupa cum puteti vedea şi la pagina 36 a raportului 
de mediu) despre debitul salubru necesar în văile Roşia şi Corna. 
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Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

3. La pagina 39 se afirmă urmatoarele: "pentru zona Piatra Despicată, cu o suprafaţă de 0, 2 ha, 
care include monumentul natural de interes geologic Piatra Despicată se propune reamplasarea 
într-un cadru adecvat, în cazul în care amplasamentul va fi afectat de extinderea Carierei Cârnic. 
Propunerea a fost făcută de Academia Română, comisia pentru ocrotirea monumentelor naturii 
(adresa nr. 316/01. 07. 2004) şi a fost adoptată în PUZ analizat".  
 
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române a emis într-adevar 
un aviz în anul 2002 pentru strămutarea monumentului natural Piatra Despicată. Pe de o parte, 
avizele emise de această comisie sunt consultative şi nicidecum conforme, pe de altă parte avizul 
din anul 2002 a fost valabil numai pt PUZ zona de dezvoltare industrială Roşia Montană elaborat şi 
aprobat în 2002. Pt PUZ actual ar trebui solicitat un nou asemenea aviz. 

Răspunsul 

Referitor la Piatra Despicată, precizăm că aceasta este un bloc natural de andezit, având statut de 
monument al naturii conform Legii nr. 5/2000, Anexa 1, poziţia nr. 2.8. În anul 2002, Comisia pentru 
Ocrotirea Monumentelor Naturii a Academiei Române, ca urmare a documentaţiei înaintate de 
către S.C. Agraro Consult S.R.L., a avizat mutarea acesteia pe un alt amplasament, care nu va fi 
afectat de viitoarele exploatări. În consecinţă, cu mijloace tehnice absolut normale în ceea ce 
priveşte gabaritul, sub coordonare şi supraveghere de specialitate, Piatra Despicată va fi mutată 
într-un amplasament avizat de către Academia Română şi Ministerul Culturii. Precizăm că 
valabilitatea si validitatea avizului emis de Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a 
Academiei Române nu sunt condiţionate de PUZ realizat în 2002. 
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Număr  crt. 10  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

4. La pagina 47 a raportului se afirmă: "pădurile aparţinând fondului forestier naţional ocupă doar 
18 % din suprafaţă[. . . ] există vegetaţie forestieră cu valoare productivă redusă, instalată în afara 
fondului forestier, formând aşa-numitele păşuni împădurite[. . . ]".  
 
Informaţiile prezentate sunt eronate. Astfel, prin adresa 27551/it/23. 11. 2006 (http://www. 
Rosiamontana. Ro /annex_eia/anexa11. Pdf), Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării 
Rurale confirmă faptul că în perimetrul minier Roşia Montană există o suprafaţă de minim 828. 24 
ha de teren ce face parte din cirucitul forestier naţional (având în vedere dispoziţiile oug nr. 139 din 
5 octombrie 2005 privind administrarea pădurilor din România, art. 2 (3)), ceea ce înseamnă 
jumătate din suprafaţa totală a proiectului. 

Răspunsul 

În zona de impact a proiectului minier pădurile reprezintă mai puţin de 18% din totalul suprafeţei 
incluse în PUZ, a se vedea Bilanţul teritorial din PUZ. Datele cuprinse în bilanţul teritorial sunt 
furnizate de autorităţile competente, în cazul terenurilor forestiere din PUZ aceste date au fost 
furnizate de către Direcţia Silvică Alba.  
 
Potrivit art. 1(2) si art. 2 din Codul Silvic adoptat prin Legea nr. 46/2008, “fondul forestier naţional 
include: 
  
a) pădurile;  
b) terenurile în curs de regenerare şi plantaţiile înfiinţate în scopuri forestiere;  
c) terenurile destinate împăduririi: terenuri degradate şi terenuri neîmpădurite, stabilite în condiţiile 
legii a fi împădurite;  
d) terenurile care servesc nevoilor de cultură: pepiniere, solarii, plantaje şi culturi de plante-mamă;  
e) terenurile care servesc nevoilor de producţie silvică: culturile de răchită, pomi de Crăciun, arbori 
şi arbuşti ornamentali şi fructiferi;  
f) terenurile care servesc nevoilor de administraţie silvică: terenuri destinate asigurării hranei 
vânatului şi producerii de furaje, terenuri date în folosinţă temporară personalului silvic;  
g) terenurile ocupate de construcţii şi curţile aferente acestora: sedii administrative, cabane, 
fazanerii, păstrăvării, crescătorii de animale de interes vânătoresc, drumuri şi căi forestiere de 
transport, spaţii industriale, alte dotări tehnice specifice sectorului forestier;  
h) iazurile, albiile pâraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice;  
i) perdelele forestiere de protecţie;  
j) jnepenişurile;  
k) păşunile împădurite cu consistenţa mai mare sau egală cu 0,4, calculată numai pentru suprafaţa 
ocupată efectiv de vegetaţia forestieră.  
    
   Art. 2. - (1) Sunt considerate păduri, în sensul prezentului cod, şi sunt incluse în fondul forestier 
naţional terenurile cu o suprafaţă de cel puţin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie să atingă 
o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie.”  
Totodată, conform prevederilor OUG 139/2005, art. 2 .d) "pădure - :suprafaţă de teren de cel puţin 
0,25 ha, pe care se gasesc arbori ale căror coroane acoperă cel putin 10% din suprafaţa. Arborii 
trebuie să atingă o înălţime minimă de 5 m la maturitate în condiţii normale de vegetaţie. Definiţia 
termenului include şi: pepinierele forestiere si plantajele care fac parte integrantă din pădure, 
drumurile forestiere, căile de acces, poienile şi alte goluri din pădure, ecosistemele forestiere 
situate în parcurile naţionale, parcurile naturale, rezervaţiile naturale şi alte zone forestiere 
protejate, perdelele forestiere de protecţie constituite din arbori ocupând o suprafaţă mai mare de 
0,5 ha, cu o lăţime mai mare de 20 m, şi jnepenişurile din zona alpina." 
 
În concluzie, noţiunea de “fond forestier” nu este echivalentă cu cea de “pădure”, suprafaţa 
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acoperită de păduri din zona de impact a proiectului fiind cea indicată în Raport. 
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Număr  crt. 11  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

5. În raportul de mediu PUZ se afirmă de multe ori ca impact social negativ al strămutării populaţiei 
şi a întregii infrastructuri publice va fi atenuat/diminuat prin construirea amplasamentului de 
strămutare pe dealul Piatra Albă, o nouă aşezare beneficiând de facilităţi moderne de locuit, 
infrastructură, etc.  
 
Această afirmatie nu are însă nici o acoperire, având în vedere faptul că RMGC nu are nici un 
drept real asupra terenului respectiv. Dată fiind această situaţie, între RMGC şi comuna Roşia 
Montană s-a încheiat în iunie 2006 un contract de colaborare care practic pune în sarcina primăriei 
comunei Roşia Montană obţinerea autorizaţiilor pentru construirea noului amplasament, contract 
constatat ca fiind nul prin sentinţa civilă nr. 750/ ca/2007 a Tribunalului Alba, dosar 2135/107/2006 
((http://www. Rosiamontana. Ro /sea_rosiamontana/sentinta_contract_RMGC_rm. Pdf) devenită 
irevocabilă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Alba prin decizia din 19. 12. 2007 
din dosarul 2135/107/2006. 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor.  
 
Prin Contractul de  colaborare a fost stabilit doar cadrul general al cooperării dintre RMGC şi 
Comuna Roşia Montană în vederea implementării proiectului de strămutare a Roşiei Montane pe 
un nou amplasament (Piatra Albă), Contractul precizând în mod explicit că implementarea 
proiectului de strămutare se va realiza exclusiv cu respectarea prevederilor legale aplicabile 
fiecărei proceduri de autorizare în parte. 
  
În consecinţă, având în vedere ca prin Contractul de Colaborare s-au stabilit doar termenii generali 
ai parteneriatului dintre comunitate şi RMGC în vederea implementării  proiectului de strămutare, 
urmând ca realizarea acestuia să aibă loc conform cadrului legislativ general aplicabil, din punct de 
vedere legal demersurile pentru autorizarea amplasamentului de strămutare Piatra Albă se 
desfaşoară în continuare, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative care reglementează 
procedurile de autorizare. 
 
Subliniem fapul că anularea Contractului de colaborare de către instanţă, din motive procedurale, 
nu influenţează procedura de autorizare a proiectului de strămutare, emiterea autorizaţiilor de 
construire fiind de competenţa exclusivă a primăriei, potrivit art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 
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Număr  crt. 12  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

6. Studiul privind opţiunile populaţiei prezentat în memoriul de prezentare, volumul 1 este mai vechi 
de 2 ani şi deci conform prevederilor ordinului 176/n/2000 acesta ar trebui actualizat. 

Răspunsul 

Opţiunile populaţiei sunt incluse în Memoriul de prezentare al PUZ, Volumul 1 (iulie 2004) la 
secţiunea 2.8, unde se specifică faptul că au fost actualizate în 2004, adică în anul elaborării PUZ 
şi confirmate de studiile de cercetare sociologică conduse în mai iunie 2006 şi toamna lui 2007. 
Ordinul 176/N/2000 prin Reglementarea Tehnică GM-10-2000 "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" prevede: "Studiile de fundamentare 
trebuie să prezinte date şi concluzii actuale, fiind necesar ca data realizării lor să fie recentă (max. 
2 ani). Pot fi folosite studii, cercetări şi proiecte anterioare numai în situaţia în care informaţiile 
oferite de acestea nu şi-au pierdut valabilitatea" 
 
Menţionam că, pentru a obţine accesul la terenurile necesare dezvoltării proiectului, compania a 
elaborat - împreună cu experţi internaţionali - Planul de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare, în 
conformitate cu standardele şi politicile Băncii Mondiale şi cu cele mai bune practici existente în 
lume pentru operaţiuni de relocare şi strămutare. 
 
RMGC a achiziţionat proprietăţi începând din 2002, iar până în 2008 au fost achiziţionate 
aproximativ 78 % din totalul proprietăţilor rezidenţiale. Programul de achiziţii se desfăşoară după 
principiul "dorinţa liberă de a cumpăra, dorinţa liberă de a vinde". Fără a exclude opţiunea de 
relocare (posibilitatea de a cumpăra o proprietate într-o altă localitate), compania a elaborat o 
strategie de orientare a opţiunilor locuitorilor din zona proiectului spre strămutare (posibilitatea de a 
achiziţiona o proprietate în amplasamentele de strămutare construite de companie) şi pentru a 
rămâne în Roşia Montană. Această orientare este esenţială pentru păstrarea comunităţii şi a retelei 
sale sociale. 
 
Conform opţiunilor exprimate în urma consultărilor publice, RMGC s-a angajat faţă de comunitate 
să construiască două amplasamente de strămutare: Piatra Albă (în Roşia Montană, pentru care au 
optat până în prezent 28 de familii) şi "La Recea" (în Alba Iulia - 126 de familii). La Piatra Albă, pe 
lângă zona rezidenţială, va fi dezvoltată şi zona centrală în care vor fi amplasate: primăria, şcoala, 
grădiniţa, poliţia, pompierii, poştă, centrul cultural, dispensarul şi farmacia, zona de târguri, biserica, 
spatiile de  recreere şi agrement, parcarea subterană, muzeul, benzinăria, terenurile de sport etc. 
 
MONITORIZAREA ŞI GRADUL DE SATISFACŢIE AL FAMILIILOR RELOCATE 
 
Familiile care au optat pentru relocare au achiziţionat una sau mai multe proprietăţi în localităţi 
aproape de copii sau rude, au cumpărat terenuri, bunuri de folosinţă îndelungată şi au făcut 
economii sau donaţii pentru copiii lor. Aceste familii se declară, în general, mulţumite de alegerea 
făcută. 
 
Într-un studiu efectuat în 2007, localnicii care s-au mutat au fost chestionaţi asupra noului standard 
de viaţă, comparativ cu cel anterior. 
 
Pe o scară de la 1 la 5, nivelul de satisfacţie a familiilor ce s-au mutat s-a situat între 3,5 şi 4,2, 
ceea ce înseamnă că 70-84% sunt mulţumiţi de alegerea făcută. 
 
Condiţiile de viaţă în noua locuinţă au fost apreciate ca fiind "mai bune şi mult mai bune" pentru 67 
% din gospodarii, iar "la fel" ca în vechea locuinţă pentru 22% dintre gospodării. 
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În cadrul aceluiaşi studiu, 88,6% au declarat că, în general, trăiesc "la  fel, mai bine sau mult mai 
bine" după relocare. 
 
Familiile relocate sunt cuprinse într-un program special creat de companie, Programul de Suport 
pentru Strămutare şi Relocare al cărui scop este de a monitoriza şi sprijini familiile relocate în 
soluţionarea dificultăţilor care pot apărea în adaptarea şi integrarea în noua reşedinţă. 
 
 

 

       Pagina 19 din 71



 

Număr  crt. 13  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

7. În aceea ce priveşte alternativa 0, aceasta este analizată părtinitor şi pleacă de la premise 
greşite.  
 
În primul rând, aşa cum am arătat la începutul prezentei contestaţii, inchiderea minei şi 
ecologizarea perimetrului minier sunt obligaţiile companiei Minvest, care deţine aprobările şi 
fondurile necesare acestor lucrări. Nu poate fi primită aprecierea conform căreia localitatea nu are 
posibilităţi de dezvoltare fără exploatarea minieră propusă de RMGC datorită posibilităţilor reduse 
ale bugetului local, aşa cum se afirmă în cuprinsul raportului de mediu în discuţie. Dimpotrivă, din 
bugetul local Roşia Montană s-au alocat, cel puţin în ultimul an, sume semnificative pt proiecte de 
dezvoltare locală, cum ar fi proiecte de restaurare de clădiri monumente istorice aparţinând 
culturilor religioase. Mai mult decât atât, majoritatea fondurilor alocate dezvoltării infrastucturii, 
turismului, etc sunt de pe-acum fonduri structurale.  
 
În studierea alternativei 0, raportul de mediu nu a ţinut cont de cel puţin urmatoarele aspecte:  
- faptul că Roşia Montană face parte din regiune centru şi urmează tendinţa de  
dezvoltare socio-economică specificată în documente strategice regionale şi naţionale ca: planul 
de dezvoltare al regiunii centru pentru perioada 2007-2013, sau documente regionale ca programul 
operaţional regional, planul regional de acţiune pentru ocupare 2006-2009, planul regional de 
acţiune pentru educaţie 2006-2013, prai 2005-2013 plan regional de acţiune pentru învăţământul 
profesional şi etnic, planul regional de acţiune pentru mediu etc.  
- faptul că Roşia Montană va putea benficia de toate fondurile de dezvoltare disponibile pe baza 
acestor planuri regionale.  
- faptul că închiderea exploatării Minvest se face conform unui plan de reecologizare şi atenuare a 
impactului social, pt care există avizele şi fondurile necesare.  
- faptul că Roşia Montană, ca zonă fostă minieră, beneficiază şi de alte finanţări pentru mica 
infrastructură, activităţi generatoare de venit şi probleme sociale prin fondul român de dezvoltare 
socială. "schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere" (sdscm), componentă a proiectelor 
"închiderea minelor şi atenuarea impactului social"şi "închiderea minelor, refacerea mediului şi 
regenerare socio-economică" vizează sprijinirea activităţilor de dezvoltare locală prin crearea de 
capacitate la nivelul comunităţilor miniere, finanţarea infrastructurii de acces, a micilor afaceri şi a 
serviciilor sociale comunitare. Ambele proiecte de închidere a minelor sunt coordonate de 
Ministerul de Resort (Ministerul Economiei şi Comerţului, în prezent Ministerul Economiei şi 
Finanţelor) şi de Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de 
Reconstrucţie a Zonelor Miniere (andzm). Fondul Român de Dezvoltare Socială (frds) răspunde de 
implementarea sdscm (faza pilot şi faza de continuare), existând proiecte care au fost depuse şi 
urmează a fi depuse spre finanţare din zona Roşia Montană.  
- faptul că în Roşia Montană se implementează agenda locală 21, proiect al consiliului judeţean în 
parteneriat cu programul naţiunilor unite pentru dezvoltare. Asociaţia Alburnus Maior a fost invitată 
să facă parte din steering committee pentru acest proiect, pe cand RMGC nu este un actor implicat 
in procesul de dezvoltare durabilă agenda locală 21.  
 
Faţă de aceste aspecte mai-sus menţionate, concluzia pe care o desprindem este aceea că 
alternativa 0 este cea mai viabila şi corespunde în cel mai mare grad cerinţelor de protecţie a 
mediului şi dezvoltare durabilă a localitaţii. 

Răspunsul 

Alternativa "0" nu trebuia să apară în Raportul de mediu pentru PUZ, dar ca urmare a solicitărilor 
venite din partea reprezentanţilor ARPM Sibiu, a fost inclusă această variantă. Raportul de mediu 
pentru PUZ ar trebui să analizeze alternative la realizarea obiectivelor planului, cum sunt 
alternativele la amplasamentele obiectivelor miniere în cadrul ariei avute în vedere, la tehnologii de 
procesare, etc, ceea ce şi realizează în capitolul 8 al raportului.  
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În ceea ce priveşte planurile locale, regionale şi naţionale menţionate, nici unul din aceste planuri 
nu face referiri specifice la zona Roşia Montană, cu excepţia PIA Minvest. 
 
Cu privire la ultima intreabare legata de planul de închidere al minei Minvest, RMGC doreşte să 
facă urmatoarele precizări:  
 
Lipsa de rentabilitate economică a exploatării, precum şi imposibilitatea desfacerii concentratelor 
obţinute din activitatea proprie, a determinat Minvest să sisteze activitatea de producţie aferentă 
exploatării în Cariera Cetate începand cu data de 16.05.2006. Decizia a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie Minvest nr. 94/31.03.2006, fiind notificată către ANRM şi 
Ministerul Economiei şi Comerţului. Sistarea activităţii de producţie a fost justificată prin faptul că 
exploatarea rezervelor de minereu era nerentabilă din punct de vedere economic, fiind întrunite 
condiţiile prevazute de art. 51 lit. c) din Legea Minelor nr. 85/2003. Astfel, la 1.000 lei producţie-
marfă, se înregistraseră cheltuieli de 3.380 lei în 2005 şi 3.500 lei în 2006 (Proces-verbal nr. 
33/18.08.2006 al Consiliului Tehnico-Economic al Minvest). 
 
Ulterior avizării de către ANRM şi Ministerul Economiei, închiderea a fost aprobata prin HG nr. 
644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a 
unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor 
mine şi cariere (“HG nr. 644/2007”). Exploatarea Minvest de la Roşia Montană se regăseşte la 
poziţia 41 din Anexa nr. 1 a HG nr. 677/2007, chetuielile totale de la bugetul statului prevăzute 
pentru închidere fiind în cuantum de 98.701.298 lei, la care se adaugă cheltuieli de conservare 
anuală de 5.823.868 lei şi de monitorizare postînchidere de 1.689.630  lei. 
 
Faţă de această situaţie, în aplicarea programului tehnic de închidere a minei şi reconstrucţie 
ecologică a mediului afectat de activităţile miniere desfăşurate de Minvest se va ţine seama de 
faptul că titularul Licentei Roşia Montană este RMGC, societate aflată în faza de autorizare a 
proiectului minier complex dezvoltat în perimetrul Roşia Montană.  
 
 Planul de Încetare a Activităţii (PIA) pentru Minvest Deva Filiala RoşiaMin a luat în calcul 
posibilitatea dezvoltării proiectului minier al RMGC şi are prevederi clare legate de acesta. PIA este 
urmat de realizarea unui Proiect tehnic de închidere (care a fost iniţiat de curând) şi care va trebui 
să parcurgă o procedură de avizare asemănătoare cu cea a PIA. De asemenea, Proiectul tehnic 
cuprinde şi o componentă de consultare publică a populaţiei, pentru a decide asupra destinaţiei şi 
folosirii terenurilor dupa închidere.   
 
Astfel, potrivit PIA, devizul general al cheltuielilor de închidere este structurat în două părţi distincte: 
cheltuieli legate de re-ecologizarea suprafeţelor şi obiectivelor Minvest localizate în afara zonei 
afectate de obiectivele aferente proiectului dezvoltat de RMGC şi cheltuieli legate de re-
ecologizarea suprafeţelor care se afla sub amprenta viitorului proiect minier propus de către 
RMGC. Desfăşurarea lucrărilor de închidere şi reconstrucţie ecologică pentru obiectivele din cadrul 
zonei afectate de Proiect va fi corelată cu decizia de producţie a titularului Licenţei Roşia Montană. 
Astfel, în cazul în care RMGC nu obţine autorizările necesare Proiectului Roşia Montană, lucrările 
de închidere şi reconstrucţie ecologică pentru obiectivele aparţinând exploatării Minvest se vor 
desfăşura conform bugetului aprobat pentru acestea. În cazul în care titularul RMGC obţine 
autorizările necesare, conform legii, închiderea şi reconstrucţia ecologică va viza obiectivele care 
nu sunt cuprinse în zona de impact a Proiectului Roşia Montană, urmând a se realiza astfel o 
importantă economie la buget şi a se evita diminuarea nejustificată a resurselor financiare ale 
Statului Român.  
 
Nu există aşadar nicio incompatibilitate între închiderea exploatării operate de afiliatul Minvest şi 
autorizarea şi dezvoltarea proiectului minier al titularului Licentei Roşia Montană şi planurile de 
urbanism aferente, întrucât execuţia lucrărilor de închidere şi ecologizare va fi etapizată în funcţie 
de modul de dezvoltare al proiectului minier promovat de RMGC. 
 
Referitor la dezvoltarea unui proiect Agenda 21 RMGC este partener în proiect după cum 
evidenţiază şi comunicatul de presă al UNDP ( vezi Anexa 6 a Raportului de Mediu). 
 
În legătutră cu strategia de dezvoltare a judeţului Alba care se realizează prin intermediul 

Pagina de răspuns 2 din 4 

        Pagina 21 din 71



Consiliului Judeţean dorim să evidenţiem câteva aspecte legate de această strategie. 
 
În primul rând această strategie a fost elaborată în luna Octombrie 2007, şi după cum se 
menţionează în aceasta, proiectul minier de la Roşia Montană a fost luat în calcul la elaborarea 
acestor strategii:  
 
"Investiţia privind exploatarea prin cianuri a rezervelor de aur şi argint din Roşia Montană constituie 
un subiect care se va lua în considerare coordonat cu condiţiile şi oportunităţile din (1). Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală, (2). Programul Operaţional Sectorial de Mediu şi (3). Programul 
Operaţional Regional. 
 
Vor fi excluse toate riscurile ce pot afecta respectarea condiţiilor de siguranţă a produselor agricole 
în conformitate cu CAP1, precum şi de calitate a vieţii rurale ca bază a unui turism rural. 
 
Vor fi luate în consideraţie riscurile legate de poluarea apei freatice precum şi posibilele riscuri 
generate de alunecări de teren în combinaţie sau nu, cu ploi abundente pe versanţii din zonă. 
 
Va fi avut în vedere o mai mare pondere a beneficiilor sociale generate de investiţie şi o mai 
consistentă reprezentativitate a consiliului judeţean şi local în luarea deciziilor privind acţiunile de 
dezvoltare a investiţiei şi efectele pe termen mediu şi lung asupra regiunii. 
 
Se recomandă realizarea unei analize de costuri şi beneficii în alterantiva investiţiilor în dezvoltarea 
exploataţiilor miniere în microregiune, în conformitate cu ghidurile recomandate de Uniunea 
Europeană. Această analiză oferă administraţiei centrale şi locale suma beneficiilor şi a costurilor 
financiare, economice, sociale şi de mediu precum şi analiza de risc şi senzitivitate a 
proiectelor/investiţiilor alternative care se doresc a se realiza în Roşia Montană." (Agricultura si 
Dezvoltare Rurală) 
 
În ceea ce priveşte Strategia de dezvoltare Culturală, la capitolul 4.1 "Condiţii de implementare a 
strategiei" este menţionat: 
 
Condiţia 1: "Parteneriat între sectorul public şi cel privat în stimularea turismului cultural; 
Parteneriat între administraţia publică, sectorul privat şi societatea civila, în cadrul Forumului 
Cultural, în întarirea spiritului şi identităţii locale" 
 
Condiţia 2: "Organizarea finanţării proiectelor reprezintă cheia succesului implementării acestora. 
Două aspecte majore trebuie avute în vedere: 
- Finanţarea din fondurile structurale ale UE, caz în care trebuie considerate condiţiile de 
eligibilitate si sumele pentru co-finanţare, 
- Atragerea sectorului privat în parteneriat pentru finanţarea activităţilor generatoare de turism." 
 
În acest sens S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. a investit până acum aproximativ 9 mil. 
de dolari, urmând ca în urma începerii proiectului această sumă să ajungă pană la 25 milioane de 
dolari. 
  
Acest lucru este asumat de către S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. prin Planul de 
Management al Patrimoniului Cultural. 
 
Dorim să menţionăm în plus faptul că Hotărârea nr. 615 din 21/04/2004 pentru aprobarea Strategiei 
industriei miniere pentru perioada 2004-2010 prevede: 
 
"2. Principalele obiective ale strategiei sectorului minier  
Ca răspuns la situaţia creată în economie, Guvernul, prin strategia elaborată, îşi propune să atingă 
următoarele obiective majore:  
 
2.1. Abordarea activităţii în industria minieră pe baze comerciale, care vizează:  
− valorificarea produselor miniere în condiţiile pieţei libere, la concurenţă cu orice alţi furnizori 

interni sau externi;  
− reconsiderarea perimetrelor de exploatare, în vederea concentrării extracţiei pe zonele cele 

mai productive;  
− realizarea producţiei miniere la costuri competitive;  
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− optimizarea numărului de personal şi a salarizării acestuia, astfel încât exploatările să 
funcţioneze eficient;  

− modernizarea, reabilitarea şi retehnologizarea minelor viabile şi cu condiţii de viabilizare, astfel 
încât să faciliteze transferul licenţelor de exploatare către operatori privaţi.  

 
2.2. Reducerea implicării directe a Guvernului prin atragerea treptată de investiţii din sectorul 
privat, având în vedere:  
− restructurarea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea performanţelor tehnologice, oprirea 

activităţii şi închiderea minelor neviabile;  
− diminuarea treptată a subvenţiilor până la eliminarea acestora în anul 2007 în sectorul 

minereuri şi lignit;  
− acordarea de subvenţii sectorului de huilă, în condiţiile stabilite prin Directiva 

1407/23.07.2002/C.E.;  
− eliminarea subvenţiilor pentru protecţia socială a personalului angajat în industria minieră până 

în anul 2007;  
− privatizarea minelor viabile sau cu condiţii de viabilizare pentru asigurarea surselor de finanţare 

necesare dezvoltării şi modernizării acestora;  
− dezvoltarea parteneriatului stat-privat;  
− promovarea unui management orientat către piaţă şi eficienţă economică.  
 
2.3. Desfăşurarea activităţilor miniere în condiţii de protecţie a mediului, care urmăreşte:  
− inventarierea distrugerilor de mediu produse de activitatea minieră în perioada anterioară 

acordării licenţei de exploatare, în vederea asumării de către Guvern a responsabilităţilor ce 
decurg din aceasta, până la momentul acordării concesiunii;  

− evaluarea impactului potenţial produs asupra mediului de către activitatea din sectorul minier, 
în vederea stabilirii obligaţiilor ce revin operatorilor minieri cu capital de stat şi titularilor de 
licenţă privaţi;  

− elaborarea manualului de protecţie a mediului în industria minieră, în vederea asigurării 
cadrului care să dea certitudinea promovării unui management de mediu la standarde 
europene;  

− elaborarea şi promovarea manualului de închidere a minelor pentru sectorul privat, în vederea 
asigurării cadrului care să garanteze responsabilitatea titularilor de licenţă privaţi faţă de mediu 
şi sociale ce le revin în procesul de închidere a minelor.  

− perfecţionarea şi completarea cadrului instituţional şi de reglementări, care să asigure 
monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor ce revin titularilor de licenţă în domeniul mediului şi 
faţă de societate.  

 
2.4. Atenuarea problemelor sociale determinate de închiderea minelor neeconomice şi revitalizarea 
economiei din regiunile miniere afectate, având în vedere:  
− promovarea dialogului individual şi colectiv pentru informarea angajaţilor cu privire la situaţia şi 

perspectiva unităţii în care lucrează;  
− consultarea personalului afectat asupra celor mai potrivite forme de protecţie socială ce 

urmează a fi adoptate;  
− promovarea unor forme de instruire pentru personalul angajat în vederea măririi şanselor 

acestuia pe piaţa muncii;  
− derularea de programe pentru lucrări comunitare, având ca scop ocuparea temporară a 

persoanelor disponibilizate;  
− protecţia socială a persoanelor disponibilizate cu şanse minime în găsirea unui loc de muncă;  
− reutilizarea spaţiilor şi activelor devenite disponibile prin includerea minelor. 
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Număr  crt. 14  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

8. Raportul de mediu nu descrie felul în care titularul planului a luat în considerare şi integrat 
cerinţele şi obiectivele stabilite prin următoarele planuri, politici şi strategii: 
 
a) la nivel naţional  
- planul naţional strategic de dezvoltare rurală 2007 - 2013;  
- planul naţional de dezvoltare 2007 - 2013;  
- programul naţional de închidere a minelor si reconversia zonelor miniere;  
- master planul şi planul de acţiune pentru dezvoltarea turismului naţional 2007 -2026;  
- strategia naţională şi planul naţional de acţiune pentru protecţia mediului;  
- planul naţional privind dezvoltarea zonelor montane;  
- schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere (sdscm), componentă a proiectelor 
"închiderea minelor şi atenuarea impactului social" şi "închiderea minelor, refacerea mediului şi 
regenerare socio-economică";  
- planul de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a iii - a zone protejate  
- planul de amenajare a teritoriului naţional sectiunea a vi - a turismul - lege în curs de adoptare; 
proiectul de lege a fost afişat pe pagina web a ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului 
(http://www. Rosiamontana. Ro /sea_rosiamontana/patn_turism_2004%20(1). Pdf)  
b) la nivel regional  
- programul operaţional regional;  
- planul de management la nivel bazinal Mureş;  
- planul privind hazardul la nivel regional şi judeţean;  
- planul regional şi local pe sănătate  
c) la nivel judeţean  
- strategia de dezvoltare a judeţului Alba în curs de elaborare de catre programul naţiunilor pentru 
dezvoltare în parteneriat cu Consiliul Judetean Alba şi Primăria Alba-Iulia;  
- planul judeţean şi local de analiză şi acoperirea riscurilor;  
d) la nivel local  
- planurile de amenajament silvic al localităţilor implicate;  
- strategia locală de dezvoltare a oraşului Abrud;  
- plan de dezvoltare a activităţilor alternative mineritului 

Răspunsul 

În Capitolul 2, subcapitolul 2.2 "Legătura cu alte planuri şi programe" este evidenţiat felul în care au 
fost luate în considerare la întocmirea raportului de mediu planurile şi programele considerate a 
avea legatura cu planul propus de S.C. R.M.G.C. S.A., planuri şi programe care au fost stabilite în 
urma întâlnirilor grupului de lucru. Astfel, Capitolul 2.2.1, 2.2.2. şi 2.2.3. tratează pe rând 
problematica planurilor şi programelor la nivel local, regional şi naţional. 
 
Se precizează că la fiecare întalnire a Grupului de Lucru, membrii acestuia au fost consultaţi în 
legătură cu fiecare capitol şi subcapitol din structura Raportului de mediu, fiind invitaţi, în 
conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 să contribuie la definitivarea proiectului de plan, 
stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu, 
precum şi să analizeze efectele semnificative ale planului asupra mediului. Toate planurile şi 
programele menţionate în Raportul de mediu la subcapitolul 2.2 au fost cele oficial disponibile şi au 
fost incluse cu consultarea, în plen, a tuturor membrilor Grupului de Lucru. 
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Număr  crt. 15  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

9. Raportul de mediu ar trebui să prezinte într-o anexă certificatele de atestare pt întocmirea 
studiilor de impact pt toţi autorii raportului, în special S. C. Amec earth & environmental S.R.L. 
România. Raportul să menţioneze de asemenea calitatea în care domnul Sergiu Mihut participă la 
grupul special constituit (de reprezentant al unui ONG specializat în protecţia biodiversităţii, expert 
angajat de către RMGC pt această procedură, evaluator de mediu? ). 

Răspunsul 

S.C. AMEC Earth & Environmental S.R.L. România deţine urmatoarele certificate de atestare:  
 
Certificat de atestare pentru Elaborarea studiilor de impact asupra mediului: R-EIM-06-
009/21.11.2006 şi E-EIM-06-033/21.11.2006 
Certificat de atestare pentru Elaborarea bilanţurilor de mediu nivel I şi II: R-BM-06-009/21.11.2006 
şi E-EIM-06-032/21.11.2006 
 
Pentru conformitate a se accesa pagina web a Ministerului Mediului: www.mmediu.ro  
 
Domnul Sergiu Mihut a fost inclus în componenţa Grupului de Lucru pentru evaluarea de mediu 
pentru PUZ ca specialist în biodiversitate. Se precizează că, în conformitate cu prevederile art. 14 
din HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi 
programe, în Grupul de Lucru pot fi incluşi specialişti în diferite domenii de activitate legate de 
planul sau programul avut în vedere, iar Grupul de Lucru se constituie conform acordului comun 
între autoritatea de mediu competentă şi titularul planului sau programului. 
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Număr  crt. 16  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

10. Raportul nu descrie metoda de evaluare prin care s-a determinat că strămutarea populaţiei va 
avea un impact negativ nesemnificativ, că pierderea de infrastuctură publică din Roşia Montană va 
avea un impact pozitiv semnificativ, precum şi toate celelalte categorii de impact descrise în tabelul 
9. Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu "populaţia" de la pagina 104 a raportului. 

Răspunsul 

Capitolul 6 al raportului de mediu descrie metoda de evaluare, tabelul 8 "Criterii pentru 
determinarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului" evidenţiind criteriile de evaluare 
care au stat la baza metodei. 
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Număr  crt. 17  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

11. Raportul ar trebui să descrie conformarea planului cu HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind 
depozitarea deşeurilor şi cu legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a 
peisajului. 

Răspunsul 

Capitolul 5 al raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" se prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, 
ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de 
mediu inclusiv managementul deşeurilor şi peisajul. 
 
De asemenea în Capitolul 7 al raportului de mediu Tabel 10. Matricea de evaluare pentru aspectul 
de mediu "Managementul deşeurilor" si Tabel 18. Matricea de evaluare pentru aspectul de mediu " 
Peisajul" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu pentru proiectul ce face obiectul planului 
urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană" 
 
În Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Precizăm faptul că Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ("HG 
349/2005"), cât şi Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor nu sunt aplicabile în ceea ce 
priveşte iazul de decantare al Proiectului şi, în consecinţă, nu poate fi pusă problema unei 
conformări cu aceste acte normative, necesar a fi descrisă în Raportul de mediu pentru PUZ Zona 
Industrială. 
 
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor miniere 
este reglementată distinct de Directiva nr. 2006/21/EC privind managementul deşeurilor care provin 
din industria extractivă ("Directiva nr. 21/2006").  
 
Potrivit prevederilor art. 2 (1) din Directiva nr. 21/2006 "prezenta directivă are ca obiect 
reglementarea managementului deşeurilor care provin din desfăşurarea activităţii de prospecţiune, 
extracţie, tratare şi depozitare a resurselor minerale pecum şi a activităţilor desfăşurate în cariere". 
Totodată, Directiva 21/2006 prevede în mod expres, în art. 2(4) faptul că depozitarea deşeurilor 
extractive (reglementate de Directiva 21/2006) nu intră sub incidenţa Directivei 1999/31/EC privind 
depozitarea deşeurilor şi implicit exced sferei de aplicabilitate a HG 349/2005. 
 
Directiva nr. 21/2006 a fost transpusă în legislaţia internă prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 
privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care la rândul său prevede expres în art. 2 
si 3: “Prezenta hotărâre reglementează gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea de 
prospecţiune, explorare, extracţie din subteran sau de exploatare a carierelor, tratare şi stocare a 
resurselor minerale, denumite în continuare deşeuri extractive. Fără a aduce atingere altor 
prevederi ale legislaţiei comunitare, pentru deşeurile din domeniul de aplicare al prezentei hotărâri 
nu se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu 
completările ulterioare.” 
 
RMGC se va conforma cerinţelor legale obligatorii aplicabile Proiectului Roşia Montană, potrivit 
Directivei nr. 21/2006, HG nr. 856/2008 şi actelor normative subsecvente care vor fi emise de 
autorităţi. 
 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Pagina 27 din 71



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

România este ţară semnatară a Convenţiei Europene pentru Peisaj (semnată la Florenţa, la 20 
octombrie 2000), pe care a ratificat-o prin Legea Nr. 451/2002.  Convenţia de la Florenţa se aplică 
peisajelor care ar putea fi considerate drept remarcabile, dar şi peisajelor cotidiene sau degradate 
şi urmăreşte să promoveze protecţia, gestionarea şi planificarea peisajelor şi să organizeze 
cooperarea europeană pe probleme de peisaj. 
 
Potrivit convenţiei, peisajul este definit ca fiind o zonă al cărei caracter este rezultatul acţiunii şi 
interacţiunii unor factori naturali şi/sau umani. Peisajul reprezintă un element important pentru 
interesul public în domeniile cultural, ecologic, de mediu şi social şi constituie o resursă favorabilă 
pentru activitatea economică şi a cărei protecţie, gospodărire şi planificare pot contribui la crearea 
de locuri de muncă (Consiliul Europei, 2000). 
 
Convenţia cere semnatarilor respectarea următoarelor principii şi prevederi: 
− “recunoaşterea peisajelor, prin lege, drept o componentă esenţială a  mediului uman, expresie 

a diversităţii patrimoniului comun cultural şi natural şi fundament al identităţii acestora; 
− stabilirea şi implementarea unor politici privind peisajul, având drept scop protecţia, 

gestionarea şi planificarea peisajului; 
− stabilirea de proceduri de participare a publicului larg, a autorităţilor locale şi regionale şi a altor 

organizaţii interesate, la definirea şi implementarea de politici referitoare la peisaj; 
− integrarea peisajului în politicile regionale şi locale de urbanism şi în politicile culturale, de 

mediu, agricole, sociale şi economice, ca şi în orice alte politici cu posibil impact direct sau 
indirect asupra peisajului.” 

 
Pornind de la prevederile Convenţiei Europene pentru Peisaj, putem constata că prin intermediul 
planurilor de urbanism şi a studiilor de impact asupra mediului se urmăreşte transpunerea în 
practică a principiilor acesteia. Atât planurile de urbanism zonale, cât şi studiile de impact asupra 
mediului sunt, de altfel, instrumentele cele mai utilizate şi eficiente de implementare a Convenţiei 
Europene pentru Peisaj. 
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Număr  crt. 18  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

12. Raportul nu conţine un studiu privind starea sănătăţii populaţiei din momentul propunerii 
planului şi un studiu privind impactul asupra sănătăţii populaţiei, acestea reprezentând cerinţe de 
conţinut ale raportului de mediu cf hg 1076/2004 şi a manualului SEA probat prin ordinul MMGA 
117/2006 (pct. 5. 7). 

Răspunsul 

A fost elaborat un astfel de studiu de către Centrul de Mediu şi Sănătate Cluj Napoca în vederea 
stabilirii zonelor sanitare de protecţie şi a zonei tampon între zona protejată şi perimetrul industrial 
iar concluziile şi recomadările acestuia au fost incluse în raportul de mediu (vă prezentăm 
concluziile studiului menţionat): 
 
"Concluzii şi recomandări 
 
Recomandări pentru zona de protecţie sanitară şi zona protejată a centrului istoric 
 
Zona de protecţie sanitară se va interpune între perimetrul exterior al exploatării miniere de 
suprafaţă (cariere de suprafaţă), inclusiv căile de circulaţie de trafic greu industrial dintre acestea - 
şi zona protejată a centrului istoric Roşia Montană. 
Delimitarea dintre zona de protecţie sanitară şi zona protejată a centrului istoric Roşia Montană se 
va face pe conturul (perimetrul) aferent acestei zone protejate. 
 
1. Destinaţii de activităţi pentru zona de protecţie sanitară şi zona protejată istoric 
 
1.1-Zona de protecţie sanitară: 
 
1.1.2-Destinaţii şi activităţi care se interzic: 
Utilizarea zonei pentru locuinţa şi locuinţe de vacanţă. 
Gradiniţe, şcoli şi alte instituţii cu scop educativ inclusiv forme de învăţământ cu program redus 
(şcoli de vară etc.). 
Instituţii cu activităţi sociale şi medico -sociale: creşe, cămine, cămine de vârstnici, centre de 
plasament etc. 
Instituţii cu activităţi medicale (dispensare, spitale, ambulatorii, centre medicale, centre de sănătate 
publică etc). 
Unităţi de alimentaţie publică cu regim de servire a mesei. 
Comercializarea de produse alimentare altele decât cele ambalate sub formă de pet-uri, conserve, 
folii vidate etc. 
Anexe gospodăreşti care să permită cultivarea de produse agricole (legume, zarzavaturi etc.) 
utilizate în scop alimentar, medicinal şi de creştere a animalelor. 
 
1.1.3-Destinaţii şi activităţi care se permit: 
Locuinţe de serviciu cu respectarea menţiunilor de la punctul 2. 
Muzee etnografice, şi de minerit tradiţional. 
Unităţi de alimentaţie publică fără servirea mesei gen: baruri, discoteci, etc. 
Unităţi de prestări de serviciu, ateliere meşteşugăreşti şi activităţi de mică producţie, cu menţiunile 
de la punctul 2. 
 
1.2-Zona de protecţie a centrului istoric: 
Sunt permise activităţile care sunt interzise în perimetrul zonei de protecţie sanitară cu respectarea 
menţiunilor de la punctul 2. 
 
2. Recomandări pentru activităţile permise 
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2.1-Zona de protecţie sanitară: 
 
Locuinţele existente se pot amenaja ca şi locuinţe de serviciu. 
Nu se pot construi locuinţe de serviciu altele decât cele existente. 
Cei care vor locui în spaţiile destinate ca şi locuinţe de serviciu vor fi integraţi în programul de 
informare pentru sănătate elaborat pentru domeniul de sănătate ocupaţională şi cel de sănătate 
comunitară. 
Se va interzice desfacerea oricărui produs alimentar fără ambalaj (pet, conservă, plastic, vidat) 
precum şi servirea mesei în oricare dintre spaţiile amplasate în zona de protecţie sanitară. 
În unităţile de alimentaţie publică gen: baruri, discoteci se vor putea servi băuturi alcoolice şi 
nealcoolice. 
Nu se pot organiza nunţi sau orice formă de mese festive în zona de protecţie sanitară. 
În spaţiile utilizate în scop turistic (muzee, etc) nu se pot servi sau desface produse alimentare 
şi/sau produse alimentare preparate. 
Unităţile de prestări de servicii, atelierele meşteşugăreşti, alte ateliere şi unităţi de mică producţie 
pot desfăşura activităţi care să nu conducă la apariţia de nivele semnificative de noxe, similare cu 
cele generate de exploatarea minieră. Nivelul de semnificaţie se va stabili prin studiu de impact 
asupra sănătăţii pentru fiecare obiectiv în parte. 
 
2.2-Zona protejată a centrului istoric 
Sunt permise activităţile care sunt interzise în perimetrul zonei de protecţie sanitară cu evaluarea 
prealabilă, pentru fiecare obiectiv în parte. 
 
3. Recomandări privind îmbunătăţirea cadrului natural ca măsuri compensatorii 
 
3.1-pentru zona de protecţie sanitară: 
 
Plantarea unei perdele de protecţie (pomi, garduri vii, etc.) pe suprafeţe cât mai extinse. 
Stabilirea suprafeţelor, zonelor, înălţimii şi tipului de vegetaţie de către specialişti de la caz la caz, 
în funcţie de sarcinile/obligaţiile instituţiilor în această zonă de protecţie sanitară şi în conformitate 
cu punctul 1. 
Asfaltarea căilor de circulaţie, curăţarea periodică (spălare, aspirare, transport şi depozitare în 
condiţii corespunzătoare), cu evitarea generării de pulberi. 
Acoperirea cu vegetaţie a solului cu excepţia zonelor pavate (asfalt, beton, pietriş etc). 
Asigurarea sistemului de colectare a apelor reziduale şi a celor pluviale şi transportul acestora 
către staţia de epurare. 
Elaborarea unui plan de măsuri şi intervenţie în anumite condiţii speciale, specifice de la caz la caz 
pentru fiecare obiectiv din perimetru. 
 
3.2- zona protejată a centrului istoric: vezi mai sus-3.1 
 
4. Culturi şi creşterea animalelor-recomandări pentru cele 2 zone 
 
4.1-Zona de protecţie sanitară: 
Se interzice cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar şi creşterea animalelor 
Se interzice cultivarea plantelor utilizate în scop medicinal. 
 
4.2-Zona protejată a centrului istoric 
Se permite creşterea de animale şi cultivarea de vegetale utilizate în scop alimentar în condiţiile 
următoare (stabilite prin studiul de impact de la caz la caz): 
Asigurarea condiţiilor pentru păstrarea curăţeniei, gestionarea deşeurilor şi evitarea impactului 
asupra populaţiei din vecinătate. 
Implementarea condiţiilor care să permită evitarea contaminării produselor alimentare şi vegetale 
cu substanţe periculoase. 
 
Concluzii generale: 
 
Toate recomandările, interdicţiile şi prescripţiile sunt valabile pe perioada activităţii exploatării 
miniere şi un număr de ani după finalizarea acesteia, perioada de timp stabilită printr-o evaluare 
care se va efectua anterior închiderii proiectului minier. 
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Se impune formularea, elaborarea, dezvoltarea şi implementarea programului privind urmărirea 
stării de sănătate a populaţiei în dinamica, după finalizarea proiectului, cu scopul de a stabili data la 
care recomandările, interdicţiile şi prescripţiile menţionate mai sus se vor anula, înainte de 
finalizarea proiectului. 
 
Se impune stabilirea indicatorilor măsurabili care să permită evaluarea procesului şi progresul 
asociat implementării programului mai sus menţionat, înainte de finalizarea proiectului. 
 
Se impune elaborarea de către RMGC a unui program privind măsurile pe termen scurt şi lung care 
trebuie luate în cazul în care apar modificări privind distribuţia situaţiilor şi substanţelor periculoase 
în factorii de mediu la alte nivele/concentraţii decât cele utilizate în lucrarea de faţă, cu stabilirea 
responsabilităţilor în cauză, după obţinerea acordului de mediu dar înainte de demararea 
activităţilor miniere din cadrul proiectului. 
 
Se impune formularea, elaborarea, dezvoltarea şi planul privind implementarea programului pentru 
urmărirea stării de sănătate a populaţiei în dinamica în relaţie cu exploatarea minieră, pentru 
biomarkerii de expunere utilizaţi în lucrarea de faţă (plumb, cadmiu, mercur, arsen, crom şi 
tiocianaţi), după obţinerea acordului de mediu dar înainte de demararea activităţilor miniere din 
cadrul proiectului.  
 
Lista care conţine locuinţele cu specificarea statutului fiecăreia se află în anexă. 
 
Lucrarea de faţă a avut la baza planul de situaţie din anexa cu numerele poştale ale imobilelor. În 
urma studiului efectuat s-a stabilit obligativitatea includerii unor suprafeţe aferente imobilelor, 
suplimentar faţă de planul de situaţie iniţial şi în conformitate cu planşa A.3.1. PLAN DE 
REGLEMENTĂRI URBANISTICE. 
 
Lucrarea de faţă se referă doar la situaţia caracterizată de distribuţia situaţiilor şi substanţelor 
periculoase în factorii de mediu aţa cum acestea au fost puse la dispoziţie de către RMGC." 
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Număr  crt. 19  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

13. Raportul de mediu depus nu conţine răspunsuri, soluţii şi analize la următoarele aspecte: 
 
- cum va fi garantată conservarea habitatelor listate în anexele 1 & 2 ale convenţiei de la Berna 
privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa şi în directiva europeana 
privind habitatele? ; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Textul Convenţiei de la Berna la care România a aderat, transpus prin Legea 13 din 1993, nu face 
referire explicită la nici un fel de habitat, din anexele sale lipsind listarea acestora. Astfel, în Legea 
nr. 13/1993 Anexa 1 sunt listate specii de floră, iar în Anexa 2 specii de faună.Aceste habitate sunt 
menţionate în Rezoluţia 4 a Convenţiei, adoptată la data de 6 decembrie 1996.  
 
În zona Roşia Montană nu a fost identificată niciuna dintre speciile listate în cadrul Anexei 1 (specii 
de floră). În zona de implementare a proiectului au fost identificate o parte dintre speciile ce fac 
obiectul Anexei 2 la Convenţia de la Berna, fără însă a exista populaţii care să presupună luarea 
unor măsuri de conservare speciale în lumina prevederilor Convenţiei. 
 
Prevederile Convenţiei cuprinse la art. 4(1) prin care este recomandat a se "lua măsurile legislative 
şi administrative potrivite şi necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sălbatice de floră şi 
faună" sunt explicitate prin Rezoluţia 1 (1989) a Comitetului Convenţiei, adresată tuturor părţilor 
semnatare. Astfel, aceste măsuri vor fi îndreptate spre a ocroti "siturile critice" definite ca esenţiale 
pentru conservarea speciilor cuprinse în anexele Convenţiei. 
 
Conform Studiului de Condiţii Iniţiale, zona Roşia Montană, datorită caracterului impactului rezultat 
al activităţilor miniere, rămâne cu o relevanţă limitată pentru protecţia speciilor de interes 
conservativ, fiind departe de a fi definită ca "situri critice" pentru acestea. 
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Afectarea florei şi faunei se va manifesta doar la nivel local, impactul nefiind în masură să ducă la 
dispariţia vreunei specii. Precizăm că nu au fost identificate în aria de impact a proiectului habitate 
unice, rare sau prioritare pentru conservare. Astfel, chiar dacă în perimetrul ce urmează a fi 
impactat se găsesc specii listate în Directiva  92/43/EEC din 21 mai 1992 asupra conservării 
habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice (Directiva Habitate), acestea nu întrunesc criteriile 
desemnării acestei zone ca una cu importanţă conservativă, întrucât populaţiile reduse ale 
respectivelor specii arată valoarea conservativă scăzută a zonei de impact.  Acest fapt a fost, de 
altfel, confirmat şi prin respingerea propunerii de declarare a zonei drept SPA (zona de protecţie 
specială avifaunistică), precum şi prin respingerea ca nefondată a propunerii de declarare a unui 
SCI (site-uri de importanţă comunitară) în această zonă de către Comisia de experţi tehnici 
întrunită pentru evaluarea propunerilor Natura 2000. 
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Număr  crt. 20  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O  evaluare a alternativelor din punct de vedere al impactului exploatării asupra ariilor protejate (l. 
5/2001) Piatra Despicată şi Piatra Corbului ; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aproba reglementarea tehnica "Ghid privind metodologia de 
elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifica: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
În ceea ce priveşte Piatra Corbului şi Piatra Despicată, acestea sunt încadrate conform Legii 
5/2000 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 
a III-a - zone protejate, (Publicat în Monitorul Oficial nr.152 din 12 aprilie 2000) la secţiunea Zone 
naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii, punctele 2.8 (Piatra Despicată) şi 
2.83 (Piatra Corbului). 

 
În acelaşi timp, ca rezultat al cercetărilor arheologice efectuate la Roşia Montană prin Programul 
Naţional de Cercetare Alburnus Maior, finanţat în conformitate cu prevederile legale de către 
RMGC, zona Piatra Corbului a fost clasată monument istoric, respectiv Galeriile romane din 
masivul Cârnic, zona “Piatra Corbului” (cod LMI AB-I-s-A-20329), conformf. Monitorul Oficial Nr. 
646 bis, din data de 16.07.2004, jud. Alba, poziţia 146. 
 
În proiectul propus de către RMGC, Piatra Corbului nu este afectată, fiind situată în afara viitoarei 
cariere Cârnic. Vor fi luate toate măsurile tehnice de minimizare a impactului pe parcursul fazelor 
operative ale exploatării în apropierea acestei zone, astfel încât integritatea acesteia să nu aibă de 
suferit. 
 
Referitor la Piatra Despicată, în anul 2002, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii a 
Academiei Române, ca urmare a documentaţiei înaintate de către S.C. Agraro Consult S.R.L., a 
avizat mutarea acesteia pe un alt amplasament, care nu va fi afectat de viitoarele exploatări. În 
consecinţă, cu mijloace tehnice absolut normale în ceea ce priveşte gabaritul, sub coordonare şi 
supraveghere de specialitate, Piatra Despicată va fi mutată într-un amplasament avizat de către 
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Academia Română şi Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 
Raportul SEA nu şi-a propus şi nici nu există prevederi concrete pentru a aborda astfel de detalii, 
fiind vorba de un Plan şi nu de un Proiect în sine. 
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Număr  crt. 21  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Soluţii pentru diminuarea impactului asupra ecosistemelor acvatice şi terestre în timpul construcţiei, 
operării, închiderii şi în perioada de post-închidere a minei; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Soluţiile ce se vor lua pentru diminuarea impactului cu efecte negative asupra ecosistemelor 
acvatice şi terestre vor fi: stoparea în totalitate a scurgerilor de ape acide (datorate poluării 
istorice), epurarea apelor ce urmează a fi deversate, creşterea suprafeţelor împădurite în zona 
Roşia Montană cu aproximativ 700 ha ( 255-afectate de proiect, aproximativ 1000 ha –împădurite 
în zonă) creşterea capacităţii de suport a habitatelor naturale ş.a. 
 
Evaluarea de mediu, ale cărei rezultate sunt incluse în Raportul de mediu a fost efectuată luând în 
considerare toate măsurile de diminuare a impactului prevazute în planurile de management al 
calităţii mediului care fac parte integrantă din proiect.  
 
După cum este specificat în textul capitolului 7, matricile de evaluare conţin măsurile de diminuare 
a impactului pentru fiecare factor de mediu, iar rezultatele finale constituie impactul rezidual asupra 
mediului pe care îl pot genera prevederile planului, după implementarea măsurilor de diminuare. 
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Număr  crt. 22  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O descriere a impactului şi măsurilor de diminuare a impactului iazului de decantare asupra 
surselor de apă subterană; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante 
Iazul de decantare a sterilelor de la Roşia Montană (IDS sau "iazul") a fost proiectat în conformitate 
cu prevederile Directivei UE privind apele subterane (80/68/CEE) transpusă în legislaţia 
românească prin HG 351/2005, modificata la zi. IDS este, de asemenea, proiectat în conformitate 
cu Directiva UE privind deşeurile miniere (2006/21/CE), astfel cum se impune prin Termenii de 
referinţă stabiliţi de MMGA în mai 2005. În alineatele următoare se prezintă unele aspecte privind 
modul de conformare a iazului cu prevederile acestor directive. 
 
IDS este alcătuit dintr-o serie de componente individuale, care cuprind: 

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

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

• O diafragmă de etanşare din material cu permeabilitate redusă (1x10-6 cm/sec) în fundaţia 
barajului de amorsare pentru controlul infiltraţiilor; 

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

• Un baraj şi un iaz de colectare a infiltraţiilor sub piciorul barajului de sterile pentru 
colectarea şi retenţia debitelor de infiltraţii care ajung dincolo de axul barajului; 

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

 
Pe lângă componentele de proiectare precizate mai sus, se vor implementa măsuri operaţionale 
specifice pentru protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului. În cazul foarte puţin probabil în care se 
va detecta apă poluată în puţurile de hidroobservaţie, mai jos de barajul secundar de retenţie, 
aceste puţuri vor fi transformate în sonde de pompaj pentru recuperarea apei poluate şi pomparea 
acesteia în iazul de decantare unde va fi încorporată în sistemul de recirculare a apei la uzina de 
procesare a minereului aparţinând de Proiectul Roşia Montană, până când se revine la limitele 
admise de normativele în vigoare. 
 
Protecţia corespunzătoare a apelor subterane trebuie asigurată prin termenii şi condiţiile din 
autorizaţia de gospodărire a apelor. Autorizaţia de gospodărire a apelor se va emite în urma unei 
evaluări individuale a proiectului, luând în considerare aspectele specifice ale acestuia, precum şi 
cerinţele legale aplicabile activităţilor miniere. 
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Număr  crt. 23  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O descriere a felului în care exploatarea se conformează ordonanţei de urgenţă 244/2000; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din OUG nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor 
("OUG 244/2000"), "pentru barajele noi sau în cazul intervenţiilor constructive care modifică 
parametri de bază ai barajelor existente, deţinătorii (RMGC, în acest caz, n.n.) acestora sunt 
obligaţi să obţină de la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului acordul de funcţionare în siguranţă". 
Acordul de funcţionare în siguranţă se referă la încadrarea în categorii de importanţă, la adoptarea 
soluţiilor de proiectare, la condiţiile de amplasament şi la respectarea normelor în vigoare, situaţie 
care va face obiectul unei alte analize supuse aprobării Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, 
distinctă de cea a emiterii acordului de mediu şi care va asigura respectarea prevederilor OUG nr. 
244/2000.  
 
Totodată, pe parcursul etapei de exploatare, siguranţa barajului va fi analizată şi monitorizată în 
conformitate cu prevederile art. 1(3) din OUG 244/2000, care dispun: "evaluarea stării de siguranţă 
în exploatare şi verificarea respectării exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa barajelor 
se realizează de experţi şi specialişti atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
Locuinţei şi certificaţi/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului". Suplimentar, coordonarea, 
îndrumarea şi urmărirea activităţii de evaluare a siguranţei barajelor existente, în construcţie şi noi, 
sunt realizate de Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice. 
 
Toate detaliile tehnice privind supravegherea şi monitorizarea, aşa cum sunt prevazute în OUG 
244/2000 şi care, de altfel au si fost solicitate prin Îndrumarul transmis de Ministerul Mediului şi 
Gospodăririi Apelor privind realizarea evaluării impactului asupra mediului cu privire la Proiect ("se 
vor detalia aspectele privind iazurile de decantare, inclusiv conformarea acestora cu prevederile 
OUG nr. 244/2000")  în perioada de construcţie, operare, închidere şi post-închidere sunt 
prevăzute în raportul de evaluare a impactului asupra mediului[1]. De asemenea, reamintim 
dispoziţiile art. 5 din OUG 244/2000, potrivit cărora: "deţinătorii cu orice titlu de baraje sunt direct 
responsabili de realizarea şi menţinerea siguranţei în exploatare a acestora". 
 
Referinţe: 
[1] - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) Volumul 25, Plan F - Plan de 
Management al Iazului de Decantare (TMF), Secţiunea 4, p. 41 şi urm. 
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Număr  crt. 24  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Un calcul al garanţiei financiare pentru operarea instalaţiei de management al sterilului din Valea 
Cornei, aşa cum cer imperativ atât Hotărârea de Guvern 349/2005 privind depozitarea deşeurilor 
cât şi directiva privind managamentul deşeurilor; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Precizăm că Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor ("HG 349/2005"), 
prin care a fost transpusă Directiva 1999/31/CE privind depozitarea deşeurilor, nu este aplicabilă 
Proiectului Roşia Montană.  
 
În ceea ce priveşte garanţia financiară pentru iazul de decantare, reglementarea cadru în materie 
este Directiva nr. 2006/21/EC referitoare la gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care în 
cuprinsul art. 2 (4) menţionează în mod expres faptul că deşeurile care provin din industria 
extractivă şi sunt reglementate în cuprinsul 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.  nu cad sub incidenţa reglementărilor 
Directivei nr. 31/1999 şi deci nu fac obiectul HG 349/2005. 
 
Totodată, distinct de cele de mai sus, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, garanţia financiară de 
refacere a mediului este reglementată prin (i) Legea Minelor nr. 85/2003 ("Legea nr. 85/2003"), (ii) 
Normele de aplicare ale Legii nr. 85/2003 şi prin (iii) Ordinul nr. 58/2004 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, 
planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi reglementarea modului de operare cu 
garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere ("Ordinul nr. 58/2004").  
 
În conformitate cu actele normative mai sus menţionate, garanţia financiară pentru refacerea 
mediului este anuală şi finală. 
 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Pagina 40 din 71



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

(i) Garanţia financiară anuală pentru refacerea mediului 
Conform art. 131 din Normele de aplicare a Legii nr. 85/2003 "garanţia financiară pentru refacerea 
mediului, în cazul licenţei de exploatare, se constituie anual, în prima lună a perioadei la care se 
referă, şi se stabileşte în licenţa, astfel încât să acopere lucrările de refacerea mediului specificate 
în planul de refacere a mediului şi în proiectul tehnic". 
  
Potrivit art. 133 (1) din Normele de aplicare a Legii nr. 85/2003, garanţia financiară pentru 
refacerea mediului nu poate fi mai mică decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului aferente 
anului respectiv, astfel încât garanţia va acoperi lucrările de reabilitare în cazul în care titularul 
licenţei încetează activitatea minieră şi nu desfăşoară activităţile de reabilitare. 
 
(ii) Garanţia financiară finală pentru refacerea mediului  
Potrivit prevederilor art. 15 din Ordinul nr. 58/2004, în afara garanţiei financiare pentru refacerea 
mediului, care asigură executarea lucrărilor anuale de refacere a mediului programate, titularii 
licenţelor de exploatare şi titularii permiselor de exploatare sunt obligaţi să îşi constituie o cotă 
anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului conform programului de monitorizare a 
factorilor de mediu postînchidere, care este inclus în programul tehnic de dezafectare sau 
conservare a exploatării. Această cotă anuală se depune "pentru refacerea finală a mediului" 
separat de garanţia financiară anuală pentru refacerea mediului, care trebuie să asigure finanţarea 
executării lucrărilor din programul tehnic de dezafectare sau conservare a exploatării. 
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Număr  crt. 25  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O estimare a garanţiilor şi surselor de risc definite ca şi 'dezastre naturale' - ploi torenţiale, 
alunecări de teren, etc. 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Probabilitatea ca în zona respectivă să apară alunecări masive este la fel de redusă, ca urmare a 
constituţiei petrografice stabile care include, îndeosebi, roci compacte, neexistând volume mari de 
rocă situate în echilibru instabil. Se pot produce, cel mult, alunecări superficiale şi rostogoliri de 
roci, cu influenţă minoră asupra obiectivelor (vezi Anexa 4, Riscuri). 
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Număr  crt. 26  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O evaluare a impactului fenomenului numit 'ploaie cu cianuri' generat de evaporarea cianurii din 
iazul de decantare (a se vedea planul de management aer); 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Precizăm că nu va exista un fenomen de ploaie cu cianuri şi nici nu a fost evidenţiat în alte locuri 
sau în alte situaţii. De altfel, literatura de specialitate nu indică un fenomen numit "ploaie cu 
cianuri", cunoscut şi studiat fiind fenomenul de "ploi acide", care nu poate fi generat prin 
degradarea compuşilor cianurici în atmosferă. 
 
Raţiunile pentru care afirmăm că nu va exista un fenomen de ploaie cu cianuri sunt următoarele: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Concentraţiile de HCN în aerul ambiental din zonele populate din vecinătatea incintei 
industriale vor avea valori de 4 - 80  g/m3, de peste 250 - 12,5 ori mai mici decât valoarea 
limită pentru protecţia muncii prevăzută de legislaţia naţională - legislaţia naţională şi 
legislaţia Uniunii Europene (UE) pentru calitatea aerului nu prevăd valori limită pentru 
protecţia sănătăţii populaţiei; 

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

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

 
Detalii privind aspectele referitoare la utilizarea cianurii în procesele tehnologice, la bilanţul 
cianurilor, precum şi la emisiile şi la impactul cianurilor asupra calităţii aerului: Raport de evaluare a 
impactului asupra mediului (EIM), Cap. 2, Subcapitolul 4.1 şi Subcapitolul 4.2 (Secţiunea 4.2.3), 
studiu disponibil pe pagina de internet a companiei www.rmgc.ro . 
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Număr  crt. 27  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O evaluare a riscurilor asupra sănătăţii generate de pierderile de teren agricol şi silvic care 
reprezentau bariere naturale împotriva delăsării aerului poluat; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Evaluare de risc asupra sănătăţii se face numai prin utilizarea unor date concrete şi nu prin luarea 
în calcul a aspectelor subiective de genul distrugerea perdelelor vegetale. 
 
Evaluarea de risc asupra stării de sănătate s-a realizat pe baza a trei categorii de informaţii şi 
anume: 

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

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

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

 
Evaluarea de risc asupra stării de sănătate a luat în calcul prognoza distribuţiei concentraţiilor 
substanţelor periculoase în factorii de mediu aşa cum aceasta a fost realizată în EIM, şi nu cauzele 
şi/sau factorii care conduc la atingerea acelor concentraţii. 
 
Referinţă: 
[1] Capitolul 6, Evaluarea riscului, pag. 65-138, vol. 5, Condiţii de referinţă pentru sănătate, studiu 
disponibil pe pagina de internet a companiei www.rmgc.ro . 
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Număr  crt. 28  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O descriere a impactului transfrontalier în cazul unui accident asupra unor arii naturale importante, 
cum ar fi parcul naţional Körös-Maros din Ungaria situat de-a lungul Văii Mureşului. 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" se prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, 
ţintele şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de 
mediu. 
 
Având în vedere toate scenariile analizate, riscul producerii unui accident este extrem de scăzut.  
Impactul unor deversări de ape uzate în urma unui posibil accident sunt limitate şi temporare. În 
majoritatea scenariilor analizate, chiar şi în eventualitatea producerii unei poluări accidentale, 
calitatea apelor de suprafata rămâne sub limitele de calitate stabilite atât în ceea ce priveşte 
standardele de calitate a apelor de suprafaţă cât şi cele referitoare la apa potabilă, chiar şi în 
vecinătea punctului de deversare. În toate aceste cazuri, condiţiile de siguranţă sunt restabilite cu 
sute de kilometri înainte ca orice urmă de contaminare să ajungă la graniţa cu Ungaria.  
 
Impactul dezvoltării unei mine de aur la Roşia Montana, România, a fost atent reexaminat, pentru a 
putea: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nu sunt depăşite 
standardele 

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

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

Nu sunt depăşite 
standardele 

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

temporare şi limitate 
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• Posibilitate de 
atenuare a 
impactului 

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

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

Scenariu nerealist 
Teoretic, standardele 
sunt depăşite 

 
În Capitolul 10 al raportului de mediu Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
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Număr  crt. 29  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

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

Răspunsul 

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

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

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

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

 
În ceea ce priveşte informaţiile de detaliu cu privire la principalele vestigii arheologice, dar şi o serie 
de consideraţii despre protejarea acestora şi măsurile specifice preconizate de planurile de 
management, vă rugăm să consultaţi anexa intitulată "Informaţii cu privire la patrimoniul cultural al 
Roşiei Montane şi gestionarea acestuia".aflată pe pagina de web a RMGC la www.rmgc.ro. 
 
Ţinând cont de importanţa patrimoniului cultural de la Roşia Montană şi de prevederile legale în 
vigoare, S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. a alocat în perioada 2001-2006 un buget 
pentru cercetarea patrimoniului de peste 9 milioane USD. Mai mult decât atât, ţinând cont de 
rezultatele cercetărilor, de opiniile specialiştilor şi de deciziile autorităţilor competente, bugetul 
prevăzut de către companie pentru cercetarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural al 
Roşiei Montane în viitorii ani, în condiţiile implementării proiectului minier, este de 25 de milioane 
USD, după cum a fost făcut public în Studiul de Impact asupra Mediului în mai 2006 (vezi Raport la 
Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 32, Plan de Management pentru patrimoniul arheologic din 
zona Roşia Montană, p. 78-79). Astfel se are în vedere continuarea cercetărilor în zona Orlea, dar 
în special crearea unui Muzeu modern al Mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, 
patrimoniu industrial şi etnografic, amenajarea accesului turistic în galeria Cătălina-Monuleşti şi la 
monumentul de la Tău Găuri, dar şi conservarea şi restaurarea celor 41 de clădiri monument istoric 
şi a zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană.  

Pagina de răspuns 2 din 3 

        Pagina 51 din 71



Pagina de răspuns 3 din 3 

 

 
Se cuvine însă subliniat că, în afara obligaţiilor asumate de către RMGC, în privinţa protejării şi 
conservării vestigiilor arheologice şi a monumentelor istorice, există o sumă întreagă de obligaţii 
care le revin atât autorităţilor publice locale din Roşia Montană şi judeţul Alba, cât şi autorităţilor 
publice centrale, respectiv Statului Român. Planurile de management pentru patrimoniu cultural din 
cadrul Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului aduc precizări asupra acestor aspecte (vezi 
Raport la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 32, Plan de Management pentru patrimoniul 
arheologic din zona Roşia Montană, p. 21-22, 47, 52-53, 66-67 şi Raport la Studiul de Impact 
asupra Mediului, vol. 33, Plan de Management pentru monumentele istorice şi zonele protejate din 
zona Roşia Montană, p. 28-29, 48-50, 52-53, 64-65, p. 98 - Anexa 1), disponibile pe pagina de 
internet a companiei www.rmgc.ro . 
 
Toate aceste angajamente, asumate public de către companie, sunt prezentate pe larg în cadrul 
Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 33, Plan de Management pentru patrimoniul 
cultural. Aşadar, compania RMGC a finanţat conform prevederilor legale, ample studii ale 
patrimoniului cultural dedicate zonei Roşia Montană, iar, în contextul realizării proiectului său 
minier, este prevăzut un plan de management de detaliu dedicat protejării şi valorificării valorilor de 
patrimoniu cultural ale acestei localităţi. 
 
 

 

       Pagina 52 din 71



 

Număr  crt. 30  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O estimare a valorii teoretice şi practice a zonei din punct de vedere al patrimoniului natural şi al 
biodiversităţii; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Capitolul 5 al Raportului de mediu evidenţiază obiectivele de protecţia mediului relevante pentru 
Modificare PUZ zona industrială Roşia Montană. 
 
Tabelul 6 "Obiective, ţinte şi indicatori" prezintă obiectivele strategice, obiectivele specifice, ţintele 
şi indicatorii pentru cei treisprezece factori/aspecte de mediu relevanţi pentru evaluarea de mediu 
inclusiv biodiversitatea. 
 
De asemenea, în Capitolul 7 al Raportului de mediu, Tabel 14. Matricea de evaluare pentru 
aspectul de mediu "Biodiversitate, floră şi faună" sunt prezentate rezultatele evaluării de mediu 
pentru proiectul ce face obiectul planului urbanistic "Modificare PUZ Zona Industrială Roşia 
Montană" 
 
În Capitolul 10 al Raportului de mediu, Tabel 24. "Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu şi 
de performanţă" se prezintă propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale 
implementării planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu relevante. 
 
Teoretic valoarea biodiversităţii dintr-un sit este dată de indicatorii cantitativi şi calitativi ai 
biodiversităţii. 
 
Date fiind condiţiile ecosistemice de la nivelul perimetrului studiat, definit de atribute în relaţie cu 
impact major ca amplitudine, spaţiu de acţiune şi întindere în timp, identificarea unor habitate 
naturale în adevăratul sens al cuvântului şi în accepţiunea manualelor uzuale de definire a 
habitatelor, a rămas pe moment la stadiul de deziderat.  
 
Cerinţele de evaluare a biodiversităţii prevăzute de legislaţia românească se referă la evaluarea 
bogăţiei specifice şi ecosistemice şi la evidenţierea conservativă a speciilor şi habitatelor. Ambele 
aspecte au fost abordate în mod corespunzător în Studiul de Impact asupra Mediului.  
 
Din datele obţinute în urma studiilor din teren, se desprind concluzii argumentate, conform cărora 
biodiversitatea în ansamblul său, reprezintă un atribut slab reprezentat în zona Roşia Montană. Ca 
atare valoarea acesteia rămâne limitată, chiar dacă se încearcă o abordare de ordin teoretic, cât şi 
una de ordin practic. 
 
La Roşia Montană nu au fost identificate specii endemice, caracteristice, stenobionte, cu 
semnificaţie aparte pentru biostrate, fie ele locale, regionale sau naţionale. De asemenea, nu au 
fost identificate în aria de impact a proiectului habitate unice, rare sau prioritare pentru conservare. 
 
Valoarea conservativă scăzută a zonei de impact, din punct de vedere practic, este evidenţiată 
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circumstanţial şi de inexistenţa vreunei propuneri de declarare a zonei drept SPA (zone de 
protecţie specială avifaunistică) şi de respingerea propunerii de declarare a unui pSCI (situri de 
importanţă comunitară) în această zonă de către Comisia de experţi tehnici ai MMGA întrunită 
pentru evaluarea propunerilor Natura 2000. 
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Număr  crt. 31  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O evaluare a veniturilor potenţiale generate de turism la Roşia Montană în cazul ne-realizării 
proiectului, venituri asociate cu vizitarea galeriilor romane din Masivul Cârnic ; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia 
Montană şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau 
substitut pentru un proiect industrial major - şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de 
investiţii în infrastructură, generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune - pentru Roşia Montană, "turismul fără dezvoltarea minei" - nu este viabilă în sine şi, 
cu siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu 
ajutorul investiţiei în infrastructură. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale 
comunei Roşia Montană, aceasta ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul. Există iniţiative 
de a face acest lucru, cum ar fi "Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea 
durabilă din Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la activităţile de minerit 
mono-industrial", întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare în Turism (INCDT) şi 
publicat în aprilie 2006, chiar când raportul studiului de Evaluare a Impactului asupra Mediului 
(EIM) era depus la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu, care 
stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor 
legate de turism printr-un proiect integrat: 
 
"Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista 
ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de 
calitate, cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a 
deşeurilor etc.) puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice 
etc.). Un proiect minier precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei 
serviciilor, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi 
planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 35 milioane de USD 
pentru protecţia/restaurarea şi menajarea patrimoniului cultural de o manieră propice dezvoltării 
turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate deprinderile necesare dezvoltării 
activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar persoanele care doresc să 
deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage turişti. La 
încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină 
restaurate/amenajate muzeistic (ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente 
restaurate/conservate precum cel de la Tăul Găuri, Carpeni, Piatra Corbului, Păru Carpeni - care, 
toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local 
pentru a încuraja creşterea economică" (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, 
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Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Tot în acest context compania specializată Gifford împreună cu Geo-Design din Marea Britanie a 
efectuat un studiu de fezabilitate referitor la estimarea costurilor de amenajare a masivului Cârnic 
pentru public. Concluzia acestui studiu relevă faptul că pentru organizarea muzeistică conformă 
normelor în vigoare a acestui masiv, sunt necesari peste 151 milioane euro, iar pentru funcţionare 
anuală costurile depăşesc 1 milion euro pe an. Astfel, recomandările acestora şi ale echipei de 
cercetare arheologică sunt de a conserva şi amenaja muzeistic zone remarcabile precum Cătălina 
Monuleşti, Păru Carpeni, Piatra Corbului, amenajarea in integrum dovedindu-se nesustenabilă din 
punct de vedere economic, cât şi în ceea ce priveşte alegerea zonelor reprezentative pentru 
amenajare turistică. Acest document este parte din răspunsurile specialiştilor independenţi la 
întrebările publicului şi poate fi studiat integral în cadrul volumelor Anexa EIA, în volumul 49, 
disponibil pe pagina de internet a companiei www.rmgc.ro . 
 
Prin Planul său de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din raportul EIM), RMGC se obligă 
să pună bazele dezvoltării unor proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul. Planul de Urbanism 
General (PUG), întocmit în 2000 şi aprobat în 2002, este un document vizat de Consiliul Local 
după ce a fost depus spre consultare de către publicul din comunitatea locală. PUG a fost 
prezentat şi dezbătut în 11 adunări de consiliu şi dezbateri publice. Zona industrială este 
evidenţiată în acest PUG, dar această regiune nu este adecvată pentru activităţi turistice. În acelaşi 
timp, a fost evidenţiată şi o zonă protejată. După ce Planul de Urbanism Zonal (PUZ) este aprobat 
de Consiliul Local din Roşia Montană, în această zonă pot fi dezvoltate activităţi turistice (pensiuni, 
restaurante, etc.). PUZ care prezintă, în detaliu, suprafaţa de teren necesară pentru RMP 
afectează doar aproximativ 25% din comuna Roşia Montană. Deşi unele afaceri s-au creat deja pe 
restul de 75% din comună, după finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai mult. 
 
Turismul în sine nu este un panaceu pentru dezvoltarea durabilă şi, într-adevăr, dacă este practicat 
incorect, el poate prejudicia foarte mult situaţia socială locală şi mediul înconjurător (de exemplu, 
turismul sexual din Asia, construcţiile pe faleze din România). Turismul este doar unul dintre 
aspectele dezvoltării durabile, împreună cu alte sectoare de activitate. "Pitoreasca Ţară a Moţilor" 
completează potenţialul turismului minier. Investiţii semnificative sunt, totuşi, necesare pentru ca o 
industrie turistică durabilă din punct de vedere economic, la standardele ridicate impuse, să atragă 
numărul mare de turişti necesar. Aceste investiţii sunt puţin probabile, având în vedere situaţia 
actuală din Roşia Montană. RMP oferă gama de activităţi economice capabile să se adreseze 
situaţiei actuale şi să dezvolte o infrastructură adecvată a turismului, împreună cu antreprenorii şi 
alţi factori interesaţi. 
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Număr  crt. 32  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O analiză a activităţilor economice alternative la Roşia Montană şi în zonele învecinate în absenţa 
exploatării miniere; 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
În plus, Raportul de Mediu pentru PUZ ar trebui să analizeze alternative la realizarea obiectivelor 
planului, cum sunt alternativele la amplasamentele obiectivelor miniere în cadrul ariei avute în 
vedere, la tehnologii de procesare, etc, ceea ce şi realizează în capitolul 8 al raportului. 
 
Se precizează că alternativele avute în vedere de prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe se referă la alternativele 
privind atingerea obiectivelor planului şi nu la altă categorie de alternative, cum ar fi alternativele la 
dezvoltarea unei zone. Pentru analizarea unor astfel de alternative ar fi fost necesară elaborarea 
unui plan/program privind dezvoltarea economică a zonei Roşia Montană de către o autoritate 
competentă, cum ar fi autoritatea administraţiei publice locale.   
 
Cu toate acestea, RMGC a dispus realizarea unui studiu, care stabileşte modalitatea de promovare 
a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor legate de turism printr-un proiect 
integrat: 
 
"Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista 
ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de 
calitate, cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a 
deşeurilor etc.) puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice 
etc.). Un proiect minier precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei 
serviciilor, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi 
planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 35 milioane de USD 
pentru protecţia patrimoniului cultural de o manieră propice dezvoltării turismului. Printr-un program 
de instruire vor fi asigurate deprinderile necesare dezvoltării activităţilor turistice, iar Roşia Montană 
Micro Credit va susţine financiar persoanele care doresc să deschidă pensiuni, restaurante etc., 
toate acestea fiind necesare pentru a atrage turişti. La încheierea proiectului, va exista un sat nou, 
plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi 
infrastructură modernizată, plus galerii de mină restaurate (ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi 
monumente conservate precum cel de la Tău Găuri - care, toate, vor reprezenta atracţii turistice. În 
plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local pentru a încuraja creşterea economică" (vezi 
Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, Raportul Gifford 13658.R01). 
 
Aceast studiu [1] a fost întocmit de Gifford, o firmă de consultanţă de renume din Anglia, cu 
specialişti în patrimoniu şi ingineri. 
 
Acest raport concluzionează: 
 
"[…] dezvoltarea turismului ar putea fi realizată chiar şi în absenţa unei ramuri miniere refăcute, 
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doar pe baza posibilelor atracţii existente. În al doilea caz, totuşi, sprijinul financiar ar trebui să fie 
asigurat integral din fonduri oferite de Uniunea Europeană, de la bugetele de stat şi întreprinderi 
din sectorul privat. Lucrările realizate pe baza acestor surse de finanţare ar trebui să fie promovate 
şi asumate de agenţii guvernamentale, de la nivel local până la nivel naţional. 
 
În Cluj-Napoca şi Alba Iulia (şi chiar şi în Deva) ar putea fi necesare de asemenea multe lucrări de 
dezvoltare, deoarece considerăm că aceste oraşe "porţi" ar putea fi privite ca atracţii turistice cu 
propriile lor drepturi, mai ales în ce priveşte turismul internaţional şi ar putea oferi turiştilor condiţii 
corespunzătoare de cazare şi masă, precum şi alte facilităţi. Ne putem întreba cum ar putea avea 
succes dezvoltarea turismului în Roşia Montană dacă nu ar fi susţinută de dezvoltarea paralelă a 
oraşelor Cluj-Napoca şi Alba Iulia. 
 
Dacă Guvernul României nu este de acord cu proiectul minier şi dacă se va atinge potenţialul 
turistic discutat aici, atunci va fi nevoie de surse alternative de finanţare pentru aceste lucrări 
obligatorii la infrastructură şi de investiţii directe în turism. Nivelurile de investiţii necesare, chiar în 
conformitate cu raportul foarte optimist INCDT 2006 menţionat anterior, sunt foarte ridicate. 
 
Pe scurt, costurile total estimate ale proiectelor combinate, conform celor menţionate în INCDT 
2006 şi în propunerile făcute de RMGC, ar atinge suma de 44.817.380 USD.  
 
Aceste costuri de investiţii s-ar putea realiza probabil doar printr-o investiţie deosebit de mare din 
partea Guvernului României, împreună cu subvenţii corespunzătoare obţinute din programe iniţiate 
de Uniunea Europeană, deoarece aceste investiţii depăşesc posibilităţile sectorului privat. 
Atragerea sprijinului Uniunii Europene şi al altor fonduri internaţionale pentru dezvoltare va depinde 
de previziunile de dezvoltare amănunţite, bine analizate şi realizate şi trebuie să fie administrată de 
organizaţii din sectorul public, care demonstrează că pot livra proiectele la timp şi în limitele 
bugetului. 
 
Un adevărat pericol pentru acest scenariu este acela că este pur şi simplu imposibil să te gândeşti 
la aceasta ca fiind o investiţie ce se poate face, mai mult sau mai puţin, dintr-un singur capital, într-
unul sau mai multe proiecte individuale. O singură investiţie sau chiar câteva investiţii restrânse de 
capital nu pot genera conservarea sau restaurarea, durabilă şi pe termen lung, a bunurilor 
patrimoniale, ci ar tinde să devină o soluţie pe termen scurt, care ar putea genera probleme chiar 
mai mari pe termen mai lung." 
 
Referinte: 
[1] Propuneri iniţiale pentru Turism în Roşia Montană, Gifford, 2006, 
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Număr  crt. 33  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O analiză comparativă a valorii exploatării miniere faţă de valoarea activităţilor alternative 
mineritului cum ar fi agricultura, turismul, etc. Evaluarea unor scenarii şi propuneri similare celor 
incluse in studiul "model de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa la dezvoltarea durabilă în zona 
Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca şi alternative la activităţile mono-industriale de 
extractive" realizat de Institutul Naţional pentru Cercetare Dezvoltare în Turism (INCDT) publicat în 
aprilie 2006. O evaluare a potenţialului oferit de fondurile europene de pre-aderare precum şi de 
fondurile structurale din sectorul agricol, cu referinţe în particular la dezvoltarea agriculturii montane 
(exemple SAPARD, LEADER). 

Răspunsul 

Conform Ordinului 176/N/2000 care aprobă reglementarea tehnică "Ghid privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal" - Indicativ GM-010-2000, specifică: 
 
"PUZ-ul, având un caracter de reglementare specifică a dezvoltării urbanistice a unei zone din 
localitate, cuprinde prevederi coordonate necesare atingerii obiectivelor sale. 
 
PUZ-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. 
 
În plus, Raportul de Mediu pentru PUZ ar trebui să analizeze alternative la realizarea obiectivelor 
planului, cum sunt alternativele la amplasamentele obiectivelor miniere în cadrul ariei avute în 
vedere, la tehnologii de procesare, etc, ceea ce şi realizează în capitolul 8 al raportului. Conform 
prevederilor HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru 
planuri şi programe, care precizează modul de abordare a evaluării de mediu pentru un plan sau 
program, precum şi structura raportului de mediu, evaluările financiare cu privire la alte opţiuni de 
dezvoltare a unei zone nu fac obiectul acestei evaluări. După cum s-a menţionat anterior, pentru 
analizarea unor astfel de alternative ar fi fost necesară elaborarea unui plan/program privind 
dezvoltarea economică a zonei Roşia Montană de către o autoritate competentă, cum ar fi 
autoritatea administraţiei publice locale.   
Desigur, există numeroase ramuri industriale alternative posibile pentru Roşia Montană. Totuşi, 
este puţin probabil ca aceste activităţi menţionate în întrebare să poată asigura suficiente slujbe 
pentru toţi locuitorii din Roşia Montană şi oraşele învecinate. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o posibilă sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia 
Montană şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau 
substitut pentru un proiect industrial major - şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de 
investiţii în infrastructură, generate de un proiect industrial complex. 
 
Prima opţiune - pentru Roşia Montană, "turismul fără dezvoltarea minei" - nu este viabilă în sine şi, 
cu siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu 
ajutorul investiţiei în infrastructură. 
 
O analiză detaliată a posibilităţii de dezvoltare a unor afaceri alternative în absenţa proiectului nu 
este, în mod normal, realizată, conform reglementărilor Uniunii Europene sau internaţionale. În 
cazul în care proiectul nu se realizează, acest lucru nu ar trebui să aibă nici un efect asupra 
afacerilor alternative.  
 
Prezenţa proiectului Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic 
din zonă, încurajând şi promovând dezvoltarea activităţilor care nu sunt legate de minerit. Se 
estimează că acest climat de investiţii îmbunătăţit, combinat cu o economie de piaţă funcţională, va 
duce la identificarea de noi oportunităţi de afaceri, care se pot dezvolta odată cu RMP. 
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Care sunt noile afaceri care se vor dezvolta, depinde de cererea de pe piaţă, de viabilitatea şi 
fezabilitatea afacerii pe piaţă şi de iniţiativa oamenilor din comunitate. Pe durata de viaţă a minei, 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să deruleze o campanie proactivă pentru 
crearea unui mediu de afaceri permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. 
Elementele acesteia vor include: disponibilitatea unei micro-finanţării uşor accesibile, un incubator 
de afaceri care să asigure consultanţă de afaceri, programe de pregătire profesională şi dezvoltare 
a abilităţilor şi oportunităţi pentru educaţie. Obiectivul este acela de a crea - cu mult timp înainte de 
închiderea minei - o economie robustă, care să nu depindă de mină şi să poată continua să existe 
şi după închiderea acesteia. 
 
Datorită faptului că Proiectul Roşia Montană (RMP) afectează numai 4 din cele 16 localităţi ale 
comunei Roşia Montană, Roşia Montană ar putea să-şi dezvolte, în continuare, potenţialul turistic. 
Există iniţiative de a face acest lucru, cum ar fi "Modelul de dezvoltare a turismului şi contribuţia sa 
la dezvoltarea durabilă din Zlatna, Bucium, Roşia Montană şi Baia de Arieş ca alternativă la 
activităţile miniere mono-industriale", întocmit de Institutul Naţional pentru Cercetare şi Dezvoltare 
în Turism (INCDT) şi publicat în aprilie 2006, chiar când raportul la studiul EIM era depus la 
Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor (MMGA).  
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) a dispus, de asemenea, realizarea unui studiu care 
stabileşte modalitatea de promovare a potenţialului turistic şi modalitatea de abordare a aspectelor 
legate de turism printr-un proiect integrat:  
 
" Din experienţă, putem afirma că turismul va fi însă posibil şi profitabil numai atunci când va exista 
ceva de oferit turiştilor sub aspectul unui mediu curat, a unei infrastructuri adecvate (drumuri de 
calitate, cazare, restaurante, apă curentă, canalizare corespunzătoare, instalaţii de eliminare a 
deşeurilor etc.) puncte de atracţie (muzee, alte obiective de vizitat, precum monumentele istorice 
etc.). Un proiect minier precum cel propus de RMGC va oferi, prin impozite şi dezvoltarea industriei 
serviciilor, fondurile necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii. Prin proiectul Roşia Montană şi 
planurile sale de gestionare a patrimoniului, vor fi investite de către companie 35 milioane de USD 
pentru protecţia/restaurarea şi menajarea patrimoniului cultural de o manieră propice dezvoltării 
turismului. Printr-un program de instruire vor fi asigurate deprinderile necesare dezvoltării 
activităţilor turistice, iar Roşia Montană Micro Credit va susţine financiar persoanele care doresc să 
deschidă pensiuni, restaurante etc., toate acestea fiind necesare pentru a atrage turişti. La 
încheierea proiectului, va exista un sat nou, plus centrul vechi, restaurat, al comunei Roşia 
Montană, cu un muzeu, hoteluri, restaurante şi infrastructură modernizată, plus galerii de mină 
restaurate/amenajate muzeistic (ex. cea de la Cătălina Monuleşti) şi monumente 
restaurate/conservate precum cel de la Tăul Găuri, Carpeni, Piatra Corbului, Păru Carpeni - care, 
toate, vor reprezenta atracţii turistice. În plus, se înţelege că guvernul va acţiona la nivel local 
pentru a încuraja creşterea economică" (vezi Roşia Montană Propunere Iniţială pentru Turism, 
Raportul Gifford 13658.R01). 
 
În timp ce restricţiille urbanistice se vor aplica zonelor ce ar putea fi afectate de funcţionarea 
proiectului, acest lucru având loc pe o perioadă determinată de timp, prin intermediul Planului său 
de dezvoltare durabilă a comunităţii (Volumul 31 din EIM), RMGC se obligă să pună bazele 
dezvoltării unor proiecte pe termen lung, cum ar fi turismul. De fapt, Planul de Urbanism Zonal 
(PUZ) care prezintă în detaliu suprafaţa de teren  necesară pentru RMP afectează doar 25% din 
comuna Roşia Montană. Deşi unele afaceri au fost deja înfiinţate pe restul de 75% din comună, 
după finalizarea PUZ, dezvoltarea afacerilor va fi încurajată şi mai mult. 
 
Există câteva exemple bune în care turismul şi mineritul s-au dezvoltat împreună. Au fost 
menţionate exemplele Minei de aur Martha, din Waihi, Noua Zeelandă şi a Minei de aur Rio Narcea 
din Spania, iar cel din urmă exemplu apare şi în documentul "Cea mai bună referinţă" al Uniunii 
Europene (UE), privind managementul deşeurilor miniere. Acest lucru se întâmplă deoarece minele 
sunt exploatate eficient, în siguranţă şi protejează mediul. Deoarece aceste mine se află în regiuni 
cu un istoric îndelungat în minerit, vizitatorilor li se poate prezenta atât vechea tehnologie, cât şi 
cea nouă.  Roşia Montană se află într-o bună poziţie şi poate profita de istoricul său în domeniul 
mineritului, iar RMGC îşi propune să-şi administreze operaţiunile cu respectarea acestei practici. 
Alte exemple au fost dezbătute în cadrul Roşia Montană Propuneri Iniţiale pentru Turism. 
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Număr  crt. 34  

Nume 
persoană 
interesată 

Asociatia Alburnus Maior, Asociatia Centrul Independent Pentru Dezvoltarea Resurselor De 
Mediu 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O evaluare a prejudiciului cauzat de declararea Roşiei Montane ca Zonă Industrială şi care 
interzice iniţierea oricăror afaceri incompatibile cu proiectul minier. 

Răspunsul 

Comuna Roşia Montană este formată din 16 sate. În prezent, Zona Industrială Roşia Montană, 
ocupă doar 25% din acest teritoriu, astfel încât doar 4 sate sunt afectate de activităţile miniere 
propuse prin proiectul iniţiat de S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. (RMGC). Cum şi în 
trecut s-au desfăşurat numai activităţi cu specific minier, în acest areal nu au existat ferme sau alte 
tipuri de activităţi în afara celor cu funcţiuni industriale.  
 
În ceea ce priveşte majoritatea terenurilor din comuna Roşia Montană, situate în afara perimetrului 
minier (restul de 75%), dorim să menţionăm că, funcţiunile permise în aceste zone sunt multiple şi 
nu sunt împiedicate în nici un fel de proiectul minier propus de RMGC. 
 
Totodată, vă rugăm să observaţi că există dispoziţii legale imperative care restricţionează 
dezvoltarea altor proiecte decât cele destinate exploatării şi prelucrării resurselor naturale în zonele 
în care acestea sunt identificate. În acest sens, menţionăm următoarele prevederi legale: 
(i) art. 41(2) din Legea Minelor nr. 85/2003 "consiliile judeţene şi consiliile locale vor modifica 
şi/sau vor actualiza planurile de amenajare a teritoriului şi planurile urbanistice generale existente, 
pentru a permite executarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării activităţilor miniere 
concesionate"; 
(ii) art. 6(1) din Hotărârea de Guvern nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General 
de Urbanism ("HG nr. 525/1996") "autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele 
industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zone delimitate conform legii, care conţin 
resurse identificate ale subsolului, este interzisă"; 
(iii) art. 4.4. din Regulamentul Local de Urbanism al comunei Roşia Montană aferent Planului 
Urbanistic General din 2002, "autorizarea executării construcţiilor definitive, altele decât cele 
industriale, necesare exploatării şi prelucrării resurselor în zonele delimitate conform legii, care 
conţin resurse identificate ale subsolului, este interzisă". 
 
Pe cale de consecinţă, vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, prevederile legale anterior 
menţionate au caracter imperativ şi sunt aplicabile oricărui proiect similar, dezvoltat de entităţi de 
drept public şi/sau privat. 
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Număr  crt. 35  

Nume 
persoană 
interesată 

Cataniciu Ioana Bogdan 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Proiectul prezentat de firma care doreşte să dezvolte cel mai mare proiect de exploatare totală a 
zăcământului auro-argentifer din cadrilaterul aurului, desconsideră dreptul generaţiilor viitoare la 
bogăţiile naturale ale ţării în care se vor naşte; desconsideră dreptul comunităţii la dezvoltarea în 
cadrul natural deosebit, nealterat şi neameninţată de dezrădăcinarea şi mutarea la piatra alba (a 
celor care nu sunt deja răspândiţi în toată ţara!) în condiţii alese după bunul plac al "investitorului". 

Răspunsul 

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

Pagina de răspuns 1 din 4 

        Pagina 63 din 71



 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
Procesul de achiziţie a proprietăţilor se desfăşoară în baza respectului legilor ţării şi a dreptului la 
prorietate; în plus, decizia de a vinde proprietatea şi de a începe o nouă viaţă într-o casă nouă, 
(uneori o locaţie nouă) este o decizie dificilă. Din aceste motive RMGC a abordat cu toată 
responsabilitatea această problemă, asigurând timp suficient pentru a studia toate opţiunile şi a lua 
această decizie în cunoştinţă de cauză. Familiile afectate au primit sprijin înainte şi după vânzarea 
proprietăţii din zona proiectului. Achiziţia celor 794 de gospodării s-a făcut pe baza principiului 
voinţei libere a cumpăra exprimată de cumpărător şi a voinţei libere de a vinde exprimată de 
vânzător. Atunci când va relua achiziţia de proprietăţi RMGC va respecta aceleaşi principii pentru a 
asigura un tratament egal tuturor proprietarilor. 
 
De asemenea dorim să avem un dialog permanent cu toate familiile din zona propusă pentru a fi 
dezvoltat proiectul, pentru a informa şi consulta aceste familii în legătură cu toate opţiunile şi 
beneficiile proiectului şi a afla îngrijorările lor. 
 
Metoda aleasă pentru stabilirea valorii proprietăţilor din Roşia Montană respectă recomandările 
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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. 36  

Nume 
persoană 
interesată 

Cataniciu Ioana Bogdan 

Adresă 
persoana 
interesată 

 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Proiectul nu a ţinut cont de prevederile legii 5/2000, anexa 3 prin care galeriile romane ale 
exploatărilor miniere aurifere (l)1. ), oraşul Roşia Montană (g)3 si m)2. Sunt valori de patrimoniu 
cultural de interes naţional (monumente istorice de valoare natională exceptională) şi nu pot fi 
desfiinţate în virtutea unor caştiguri pe termen scurt. Anularea irevocabilă şi definitivă a avizelor de 
descărcare de sarcină arheologică pentru masivul cârnic au confirmat regimul de protecţie 
excepţională. 

Răspunsul 

Precizăm din start că nu întreaga zonă Roşia Montană este declarată “patrimoniu de importanţă 
naţională excepţională” după cum în mod greşit a susţinut participantul la consultările publice.  
 
În acest sens, Legea 5/2000 prevede că valori de patrimoniu protejate Piatra Despicată şi Piatra 
Corbului (monumente ale naturii - Anexa 1, poziţiile nr, 2.8 şi 2.83), precum şi Centrul Istoric Roşia 
Montană (monumente istorice - Anexa 3, poziţia g)3), galeriile romane ale exploatărilor miniere 
(Anexa 3, poziţia l)1) şi case de secol XVIII – XIX (Anexa 3 poziţia m)2). La rândul său, Lista 
Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004 include 
următoarele zone cu vestigii arheologice - Situl arheologic Alburnus Maior – Roşia Montană, cu 
componente sale: Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea; Exploatarea minieră 
romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea; Vestigiile romane de la Alburnus Maior, Zona 
Carpeni; Incinta funerară romană din Zona “Hop-Găuri”; Galeria “Cătălina Monuleşti” din zona 
protejată a centrului istoric al localităţii; Galeriile romane din Masivul Cârnic, punct “Piatra 
Corbului”. Tot în Lista Monumentelor Istorice este inclus Centrul istoric al localităţii Roşia Montană, 
menţionându-se ca detalii de amplasare „Târgul satului”, Piaţa, cartierul Berg, Str. Brazilor şi zona 
din amonte de Piaţă, spre lacuri.  
 
Referitor la masivul Orlea, menţionăm că în conformitate cu Lista Momumentelor Istorice publicată 
în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004 în cuprinsul viitoarei zone de dezvoltare 
industrială din masivul Orlea sunt clasate ca monumente istorice două situri arheologice, respectiv 
- Aşezarea romană de la Alburnus Maior, Zona Orlea (cod LMI AB-I-m-A-00065.01) şi Exploatarea 
minieră romană de la Alburnus Maior, Masivul Orlea (AB-I-m-A-00065.02). Cercetările arheologice 
preventive de suprafaţă pentru zona Orlea coroborate cu cercetările de arheologie minieră din 
sectorul Orlea – Ţarina (subteran) sunt preconizate a se desfăşura în viitor, aşa cum a fost făcut de 
altfel public prin Raportul EIM, capitolul  „Studiu de condiţii iniţiale asupra patrimoniului cultural”, 
vol. 16, p. 43 şi a fi finalizate în 2012, iar intenţia de a dezvolta cariera din masivul Orlea se poate 
materializa doar după efectuarea acestora. În acest sens, RMGC şi-a luat angajamentul de a 
finanţa un program de cercetări arheologice preventive desfăşurat de către specialişti abilitaţi, 
pentru a putea apoi decide aplicarea sau nu a procedurii de descărcare de sarcină arheologică.  
 
Conform prevederilor Legii 422/2001 privind monumentele istorice este posibilă aplicarea 
procedurii de declasare în contextul descărcării de sarcină arheologică în cazul siturilor 
arheologice, în baza avizului Comisiei Naţionale de Arheologie din cadrul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional. În accepţiunea legii, descărcarea de sarcină arheologică este 
procedura prin care se confirmă că un teren în care a fost evidenţiat patrimoniul arheologic poate fi 
redat activităţilor umane curente (OG 43/2000, art. 5, paragraf (2)).  
 
Astfel, activităţile de construcţie implicate de dezvoltarea Proiectului în zona Orlea nu vor putea fi 
iniţiate înainte de finalizarea cercetărilor arheologice, desfăşurate în conformitate cu prevederile 
legislative româneşti şi recomandările şi practicile internaţionale, RMGC intenţionând să exploateze 
în faza a doua de dezvoltare a proiectului său zăcămintele auro-argintifere din zona masivului 
Orlea. 
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Finalmente, descărcarea de sarcină arheologică a masivului Orlea şi adoptarea planului de 
urbanism şi a documentaţiei sunt două cerinţe legale distincte, care nu se condiţionează reciproc şi 
pe care societatea şi le-a asumat ca atare şi intenţionează să le efectueze cu respectarea 
prevederilor legale.  
 
În legătură cu modul în care întelege să protejeze comunitatea, principiul RMGC nu este acela de a 
oferi beneficii economice (locuri de muncă, standarde de viaţă înalte etc.) şi de a cere comunităţii 
să renunţe la ceea ce constituie valorile sale culturale. Compania nu consideră că dezvoltarea 
economică trebuie contrapusă spiritualităţii şi valorilor tradiţionale. Din această perspectivă, RMGC 
apreciază iniţiativa Preşedintelui României de a înfiinta Comisia Prezidenţială pentru Patrimoniul 
Construit, Siturile Istorice şi Naturale. În ceea ce priveşte concluziile raportului elaborat de această 
comisie şi publicat la data de 16 septembrie 2008, acestea au un caracter preliminar – fapt 
subliniat şi de participantul la consultările publice – urmând ca, în baza celor constatate, comisia să 
elaboreze în viitor o strategie pe termen mediu şi lung privitoare la modalităţile de protejare şi 
promovare a patrimoniului cultural din întreaga ţară.   
 
De altfel, după cum cunoaşteţi, RMGC a alocat peste 10 milioane USD pentru cercetarea şi 
recuperarea valorilor de patrimoniu din zonă, implicarea de experţi independenţi şi utilizarea celor 
mai înalte standarde în procesul de cercetare, inventariere şi salvare a patrimoniului cultural. Mai 
mult, în contextul redactării documentaţiei de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
Proiectul Roşia Montană, echipa de experţi independenţi a elaborat documentul strategic privind 
gestionarea patrimoniului arheologic şi istoric al zonei Roşia Montană (SIM – RM: Plan de 
management al patrimoniului cultural 2006), care detaliază angajamentele şi strategia RMGC 
referitoare la protecţia şi conservarea patrimoniului acestei zone, astfel încât Proiectul Roşia 
Montană să poată fi implementat cu protejarea şi respectarea moştenirii culturale a Roşiei 
Montane. 
 
În afara obligaţiilor asumate de către RMGC prin planurile de management în ceea ce priveşte 
protejarea şi conservarea valorilor de patrimoniu din zona Roşia Montană, există o sumă întreagă 
de obligaţii care revin atât autorităţilor publice locale din Roşia Montană şi judeţul Alba, cât şi 
autorităţilor publice centrale, respectiv Statului Român, în privinţa protejării şi conservării vestigiilor 
arheologice şi a monumentelor istorice. În acest context, RMGC îşi manifestă disponibilitatea pe 
care a dovedit-o deja de a purta un dialog constructiv – bazat pe fapte şi iniţiative reale – cu orice 
instituţie sau organism abilitat, interesat de dezvoltarea durabilă a patrimoniului cultural al localităţii 
Roşia Montană. 
 
Referitor la Zona Cârnic, menţionăm că toate cercetările arheologice cu caracter preventiv 
desfăşurate la Roşia Montană începând cu anul 2001 şi până în 2006 au fost realizate în cadrul 
unui program complex de cercetare – Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior, fiind 
emise, în conformitate cu prevederile legale, autorizaţii de săpătură arheologică preventivă. 
Cercetările arheologice din cadrul acestui amplu program au fost coordonate, din punct de vedere 
ştiinţific, de către Muzeul Naţional de Istorie a României, la derularea acestora participând un 
număr de 21 de instituţii de specialitate româneşti şi 3 din străinătate. Toate cercetările au fost 
efectuate conform prevederilor legale în vigoare, RMGC  asigurând – potrivit legii – resursele 
financiare necesare pentru evaluarea şi studierea vestigiilor arheologice. În ceea ce priveşte 
anularea Certificatului de descărcare de sarcină arheologică nr. 4/2004 pentru zona Cârnic - 
subteran, RMGC va solicita în timp util emiterea unui nou certificat de descărcare arheologică în 
vederea obţinerii autorizaţiei de construire, în baza unei noi documentaţii care va lua în considerare 
şi va remedia toate lipsurile identificate de Curte ca motive de anulare a Certificatului 4/2004. Acest 
fapt nu împiedică discutarea şi aprobarea PUZ zona industrială, cele două aspecte (aprobarea unei 
documentaţii de urbanism şi descărcarea de sarcină arheologică) fiind cerinţe legale distincte, care 
nu se condiţionează reciproc. 
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Întrebarea/ 
Comentariul 

Se invocă motivul fals că firma aduce prosperitatea populaţiei miniere sărăcite după închiderea 
exploatării ceauşiste a aurului în carieră deschisă. Firma a folosit toate mijloacele ca să îi convingă 
pe minerii disponibilizaţi că doar ea le asigură "viitorul" - în fapt viitorul este doar de două decenii; 
alternativa la proiect este dezvoltarea turismului cultural şi rural într-o zonă cu monumente naturale 
multiple şi diverse, cu monumente arheologice unice în europa, cu o civilizaţie tradiţională de o 
vigoare şi caiitate deosebită în spaţiul românesc şi cu atât mai mult în cel mondial! 

Răspunsul 

Roşia Montană (anticul Alburnus Maior) nu este singura aşezare antică de pe teritoriul României a 
cărei existenţă este legată de exploatarea resurselor în antichitate. Există astfel indicii asupra cca. 
47 de situri cu caracteristici relativ similare, situate în Transilvania şi Banat, dintre care 14, precum 
Ruda-Brad, Stănija, Bucium – zona Vulcoi Corabia, cele de la Băiţa – Fizeş, cele din zona Certej –
Săcărâmb, cele din zona Baia de Criş, precum şi cele din zona Haneş – Almaşul Mare au oferit 
deja date certe asupra unui potenţial arheologic comparabil într-o anumită măsură celui al anticului 
Alburnus Maior, respectiv conţinând dovezi legate de exploatări aurifere, structuri de habitat şi 
elemente de infrastructură asociată. În vreme ce unele dintre situri au fost afectate de dezvoltări 
recente din ultimii 200 de ani, altele conţin indicii promiţătoare care să încurajeze desfăşurarea în 
viitor a cercetărilor arheologice.  
 
În proporţie de 80 – 90 % ele sunt sumar sau deloc cercetate. 
 
Este adevărat că turismul poate fi o sursă de venituri şi dezvoltare durabilă pentru Roşia Montană 
şi regiune. Există, totuşi, o mare diferenţă între a propune turismul ca alternativă sau substitut 
pentru un proiect industrial major - şi dezvoltarea de-a lungul timpului, susţinută de investiţii în 
infrastructură, generate de un proiect industrial complex.   
 
Prima opţiune - pentru Roşia Montană, "turismul fără dezvoltarea minei" - nu este viabilă în sine şi, 
cu siguranţă, nu în comparaţie cu un plan de dezvoltare a turismului de-a lungul timpului, cu 
ajutorul investiţiei în infrastructură. 
 
O analiză detaliată a posibilităţii de dezvoltare a unor afaceri alternative în absenţa proiectului nu 
este, în mod normal, realizată, conform reglementărilor Uniunii Europene sau internaţionale. În 
cazul în care proiectul nu se realizează, acest lucru nu ar trebui să aibă nici un efect asupra 
afacerilor alternative.  
 
Prezenţa proiectului Roşia Montană (RMP) ca investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic 
din zonă, încurajând şi promovând dezvoltarea activităţilor care nu sunt legate de minerit. Se 
estimează că acest climat de investiţii îmbunătăţit, combinat cu o economie de piaţă funcţională, va 
duce la identificarea de noi oportunităţi de afaceri, care se pot dezvolta odată cu RMP. 
 
Care sunt noile afaceri care se vor dezvolta, depinde de cererea de pe piaţă, de viabilitatea şi 
fezabilitatea afacerii pe piaţă şi de iniţiativa oamenilor din comunitate. Pe durata de viaţă a minei, 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) se angajează să deruleze o campanie proactivă pentru 
crearea unui mediu de afaceri permisiv, care să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local. 
Elementele acesteia vor include: disponibilitatea unei micro-finanţării uşor accesibile, un incubator 
de afaceri care să asigure consultanţă de afaceri, programe de pregătire profesională şi dezvoltare 
a abilităţilor şi oportunităţi pentru educaţie. Obiectivul este acela de a crea - cu mult timp înainte de 
închiderea minei - o economie robustă, care să nu depindă de mină şi să poată continua să existe 
şi după închiderea acesteia. 
 
Amplele cercetări arheologice cu caracter preventiv desfăşurate la Roşia Montană în ultimii 8 ani 
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au permis formularea unor concluzii potrivit cărora vestigiile arheologice descoperite până în 
prezent nu manifestă atribute constructive spectaculoase dar, prin modul de adaptare la cadrul 
natural, sugerează o serie de elemente ce pot servi la reconstruirea unei imagini de ansamblu 
asupra modului în care va fi arătat situl în antichitate: necropole aşezate pe pante sau pe platouri 
orientate spre văi, zone de habitat şi zone sacre aşezate pe înălţimi şi aflate, probabil, în relaţie cu 
zonele de exploatare minieră şi prelucrare primară a minereului. Trebuie precizat că au fost 
delimitate şi elemente reprezentative pentru peisajul cultural derivat din componentele patrimoniului 
arheologic al zonei şi pentru care s-a luat decizia conservării in situ şi a includerii lor într-un viitor 
circuit de turism cultural. 
 
Credem cu sinceritate în faptul că dezvoltarea turistică a zonei Roşia Montană poate funcţiona în 
paralel cu proiectul minier propus de către RMGC. De fapt, în momentul de faţă o bună parte din 
resursele turistice potenţiale sunt rezultate directe ale Programului Naţional de Cercetare Alburnus 
Maior finanţat de către RMGC în conformitate cu obligaţiile sale legale. Dintre acestea amintim: 
 
1. Valorile de patrimoniu arheologic mobil şi imobil 
 
Muzeul Mineritului preconizat a fi deschis la Roşia Montană ar putea fi construit încă din timpul 
desfăşurării activităţilor miniere. Acest muzeu ar urma să includă artefacte descoperite în timpul 
săpăturilor arheologice precum şi acele obiecte expuse în actualul Muzeu al Mineritului, replici ale 
galeriilor, precum şi redeschiderea unora dintre galeriile care s-au păstrat (ex. Galeria Cătălina 
Monuleşti unde a fost descoperit un sistem hidraulic din lemn datând din epoca romană şi 
exploatarea antică de suprafaţă din zona Văidoaia). Proiectele specifice preconizate pentru 
realizarea acestui muzeu sunt prezentate în EIM. Pentru detalii vezi Studiul de Impact asupra 
Mediului – vol. 32, cap.4.3, p. 68-77. 
 
2. Clădirile monument istoric, Zona Protejată Centrul Istoric Roşia Montană şi elementele de 
peisaj din zona tăurilor 
 
Aşa cum s-a afirmat - în mod public - în cadrul Raportului Studiului de Impact asupra Mediului, de 
îndată ce Proiectul Minier Roşia Montană va fi aprobat, toate clădirile cu statut de monument istoric 
din Roşia Montană, proprietate a RMGC, 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 la restaurarea şi a 
acestor imobile, în acord cu normele de specialitate emise de Ministerul Culturii şi Cultelor. Pentru 
detalii vezi Studiul de Impact asupra Mediului – vol. 33, cap. 3.2, p. 65-94. 
 
Compania nu doreşte “muzeificarea” acestei zone, această parte a localităţii va fi în continuare 
locuită de către localnici şi - acolo unde s-au făcut achiziţii imobiliare de către RMGC - de către 
angajaţi ai companiei, care vor lucra în viitor în cadrul proiectului. Aici urmează să se dezvolte 
oportunităţi privind noi locuri de muncă şi mici afaceri legate de turism. In mod similar, părţi din 
peisajul din jurul centrului istoric al Roşiei Montane pot fi deschise pentru turişti/incluse intr-un 
circuit turistic în timp ce alte zone trebuie sa rămână inaccesibile până la încetarea exploatării 
miniere din apropiere.  
 
3. Valorile de patrimoniu industrial din cadrul fostei exploatări miniere şi din cel al viitoarei 
exploatări miniere preconizate de către RMGC 
 
Pe baza unor situaţii existente în alte ţări, ca de exemplu - Mina de cupru Kennecott, Salt Lake 
City, Utah, SUA; Mina de staniu (cositor) Pemali, Indonezia; Mina de ardezie Honister, Marea 
Britanie; Mina Martha, Noua Zeelandă - însuşi dezvoltarea unui proiect minier de o asemenea 
amploare poate determina o componentă de turism conexă exploatării miniere propriu-zise. 
 
Trebuie subliniat, în acest context, că numeroase comunităţi locale din foste zone miniere şi-au 
concentrat eforturile – adesea prin crearea şi administrarea unor fundaţii – pentru dezvoltarea 
potenţialului turistic, acest proces fiind dublat de iniţiative europene la cel mai înalt nivel – ca de 
exemplu The European Mining Heritage Initiave (MINTOUR), European Route of Industrial 
Heritage (ERIH), European Network of Mining Regions (ENRM). 
 
Dintre cele mai semnificative exemple referitoare la transformarea unor foste zone miniere în 
atracţii turistice pot fi amintite: Parcul minier de la Rio Tinto, Huelva, Spania (organizat pe bazele 
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unei foste mari exploatări de cupru); Parcul turistic Cap'Découverte, regiunea Midi-Pyrénées, 
Franţa (organizat pe bazele unei foste mari exploatări de cărbune); Big Pit - Muzeul Naţional al 
Cărbunelui, Blaenafon, Torfaen, Wales, Marea Britanie; muzeele miniere din Cehia de la Příbram, 
Hradek - Kutna Hora, Okd Landez, Ostrava; seria de muzee miniere cu circuite subterane din 
Slovenia de la Predil, Velenje, Idrija, Mežica etc.; seria de muzee miniere cu circuite subterane din 
Germania, de la Kupferberg, Goldkronach, Kali - Holungen/Schacht, Bad Ems, Frankenwald, 
acestea fiind doar câteva din numeroasele muzee cu tematică legată de minerit şi istoria mineritului 
existene în Europa. De asemenea, există numeroase exemple similare în Statele Unite, Canada şi 
Australia. RMGC a solicitat unor experţi independenţi elaborarea unei Strategii de turism pentru a 
vedea cum poate fi demarat acest proces.  
 
4. Elemente de patrimoniu imaterial – tradiţii, obiceiuri etc. 
 
La Roşia Montană s-au păstrat, de-a lungul timpului, o serie de tradiţii locale practicate cândva de 
această comunitate de mineri. Aceste tradiţii locale – multe transmise oral din generaţie în 
generaţie - formează o parte semnificativă din patrimoniul cultural intangibil al localităţii. Arhiva de 
istorie orală realizată în anii 2002-2003 conţine peste 100 de ore de înregistrări digitale cu 
interviuri, fiind, până în prezent, singura arhivă de acest fel care face referire la patrimoniul 
industrial şi la tradiţiile de viaţă ale unei comunităţi de mineri cu o îndelungată existenţă din 
Transilvania. Sărbătorile şi ceremonialurile specifice zonei Roşia Montană diferă într-o anumită 
măsură de cele organizate în restul aşezărilor rurale din Transilvania. Acest fapt poate fi explicat 
prin diversitatea etnică şi religioasă existentă la Roşia Montană, diversele populaţii fiind atrase aici 
de existenţa rezervelor de aur. Toate aceste resurse culturale, la care se adaugă un important fond 
de imagini de arhivă, constituie un potenţial semnificativ ce poate fi valorificat în cadrul viitorului 
muzeu de la Roşia Montană. Ca o sinteză a studiilor şi cercetărilor a fost elaborat volumul intitulat 
„Roşia Montană. Studiu etnografic 2001”, elaborat sub coordonarea dr. Paula Popiu, lucrare care a 
fost publicată în anul 2004, de asemenea, ca parte a Programului Naţional de Cercetare „Alburnus 
Maior”.  
 
Toate aceste elemente pot fi dezvoltate, cel puţin într-o anumită măsură, în paralel cu proiectul 
minier. Pentru aceasta se vor realiza drumuri şi căi de acces separate de cele industriale, pentru ca 
turiştii să nu aibă posibilitatea de acces nesupravegheat în zonele în care se derulează proiectul 
minier. Este posibil ca unele elemente cu potenţial turistic să nu poată fi dezvoltate la adevărata lor 
valoare până când unele dintre exploatările miniere nu îşi vor reduce sau înceta activitatea. Totuşi, 
aceste elemente vor putea servi, printre altele, drept punct de plecare pentru dezvoltarea unei 
economii locale durabile.  
 
Toate angajamentele asumate public de către companie în ceea ce priveşte contribuţia la 
dezvoltarea potenţialului turistic pornind de la valorile de patrimoniu ale zonei sunt prezentate pe 
larg în cadrul Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului, vol. 33, Plan de Management pentru 
patrimoniul cultural. 
 
Pentru a veni în întâmpinarea celor care consideră a fi o soluţie amenajarea integrală a sitului 
pentru un circuit turistic, RMGC a contactat prestigioasa companie britanică Gifford pentru a face o 
evaluare a costurilor amenajării muzeistice a galeriilor din masivul Cârnic. Documentul elaborat de 
aceasta în colaborare cu firmele britanice Geo-Design şi Forkers Ltd. poate fi consultat în anexa 
intitulată „Evaluarea costurilor lucrărilor de amenajare a reţelelor miniere istorice din masivul 
Cârnic”. În acest context precizăm că suma de amenajare calculată de experţii britanici depăşeşte 
150 de milioane de euro, existând şi un cost de întreţinere de peste 1 milion euro pe an. Aceste 
sume credem că determină căutarea unor alte modalităţi de amenajare muzeistică, fezabile şi din 
punct de vedere economic. 
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