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Număr  crt. 166  

Nume 
persoană 
interesată 

Sosdian Elvira 

Adresă 
persoana 
interesată 

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

Întrebarea/ 
Comentariul 

Privind protecţia mediului 
Crearea locurilor de muncă 

Răspunsul 

1. Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 
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 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 167  

Nume 
persoană 
interesată 

Sosdian Elvira 

Adresă 
persoana 
interesată 

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

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre protecţia mediului şi crearea de locuri de muncă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 168  

Nume 
persoană 
interesată 

Campean Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis, Nr. 772 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Data când o să înceapa exploatarea, gradul de poluare şi soliditatea iazului 

Răspunsul 

1. SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începand cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Conventiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la Procedura de Evaluare a 
Impactului Proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însă a solicitat Raportul la Studiul de 
Evaluare a Impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au răspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluarii. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la Studiul de evaluare a Impactului asupra Mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autoritaţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluarii, a întrebarilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la Studiul de 
Evaluare a Impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea Raportului la Studiul de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a 
problemelor semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la Raportul la Studiul de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii. 
  
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale Raportului la Studiul de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile a suspendat Procedura de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului pe motiv ca certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţa care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de catre Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizarii 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
2. Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
3. Proiectul barajului ce se propune a fi amplasat pe Valea Corna, în vederea reţinerii sterilelor de 
procesare, a fost realizat pe baza unor criterii de proiectare ce corespund standardelor româneşti şi 
internaţionale. Aceste criterii au rolul de a conferi un grad maxim de siguranţă în timpul construcţiei, 
a funcţionării şi în etapa de închidere şi post-închidere, privind prevenirea inundaţiilor, factorii de 
siguranţă pentru stabilitatea taluzelor, criteriile de proiectare seismică, etc. 
 
Conform criteriilor enunţate anterior, barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe 
scara Richter, eveniment care nu a fost înregistrat în istoria cunoscută a teritoriului României şi 
este greu de imaginat mecanismul prin care s-ar putea întâmpla în viitor. 
 
Între principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
numără: 

 capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente PMF; 
 la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de a 

deversa într-o manieră controlată apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment 
excepţional. În felul acesta se anihilează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale 
barajului; 

 barajul iniţial, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pante de 2O:1V la 
paramentul aval şi 1,75O:1V la paramentul amonte; 

 barajul Corna (barajul principal), realizat din anrocamente, prin metoda de construcţie în 
ax, cu pante de 3O:1V pentru paramentul aval 
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 un sistem de drenaj la baza depozitului de sterile şi o zonă de filtre între sterile şi 
anrocamente, cu rolul de a favoriza reducerea umidităţii şi stabilizarea materialului 
depozitat; 

 un sistem de monitorizare instalat pe baraj şi în vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, în 
etape cât mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea 
excesivă a nivelului freatic în corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apă  
înmagazinat în iazul de decantare; 

 implementarea unui program riguros de Asigurare a Calităţii, în timpul tuturor etapelor de 
construcţie a barajului. 

 
În aceste condiţii, producerea unui accident soldat cu cedarea barajului are o probabilitate extrem 
de redusă, practic doar daca ar fi un vulcan sub baraj, acesta ar putea ceda. 
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Număr  crt. 169  

Nume 
persoană 
interesată 

Pintea Emilia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr 1039F 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angajări şi pe ce perioadă? 

Răspunsul 

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

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

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

 270 de locuri de muncă 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. 
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Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 170  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Dan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1036 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vrem să avem drumuri de acces 

Răspunsul 

Compania va încerca să rezolve problemele de infrastructură şi sociale care sunt convergente 
dezvoltării proiectului minier şi pe care aceasta şi le-a asumat, însă compania nu are competenţă 
prin lege de rezolvare generală a problemelor legate de infrastructură şi societate, astfel de 
probleme intrând în aria de competenţă a autorităţilor statului. 
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Număr  crt. 171  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Dan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1036 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 172  

Nume 
persoană 
interesată 

Pantir Dan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Daroaia, Nr. 1036 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Aveţi grijă de mine, sunt copil sărac şi vreau să muncesc tot restul vieţii şi toată stima. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor inscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi. Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
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Număr  crt. 173  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 689B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Numai oamenii care şi-au vândut proprietatea au dreptul la informaţii?  
-am proprietate dar nu am vandut-o pentru că nu mi-a convenit preţul 

Răspunsul 

1. Toată lumea are dreptul la informaţii, independent de faptul că şi-au vândut sau  nu proprietatea. 
Pentru orice fel de informaţii legate de proiectul de la Roşia Montană, vă rugăm să vizitaţi Centrul 
de Informare deschis tocmai în ideea de a asculta şi de a lua în considerare părerile 
dumneavoastră. 
 
2. Metoda aleasă pentru stabilirea valorii proprietăţilor din Roşia Montană respectă recomandările 
Băncii Mondiale şi are la bază „valoarea de înlocuire” în aceleaşi condiţii. În acest scop, valoarea 
de înlocuire a fost stabilită pe baza evaluării pieţei imobiliare din 14 localităţi, pe o rază de 250 km 
în jurul comunei Roşia Montană, făcându-se o medie a costurilor de înlocuire observate. Oraşul 
Cluj, deşi aflat pe raza respectivă, ocupă primul loc pe lista localităţilor luate în considerare. Dacă 
se aşteaptă ca valoarea de înlocuire să se raporteze la piaţa imobiliară din Cluj, stabilirea unei 
medii nu ar mai avea sens. Urmând aceeaşi logică, nu ar fi fost echitabil şi corect ca valoarea de 
înlocuire să se stabilească pe baza preţurilor înregistrate în localitatea aflată pe ultimul loc al 
clasificării regionale - şi anume Zlatna. S-a considerat că cea mai corectă metodă de stabilire a 
„valorii de înlocuire” este de a face o medie între preţurile înregistrate în cele 14 pieţe imobiliare 
luate în considerare. Preţurile actuale pentru diferite categorii de case şi pământuri au fost stabilite 
ţinându-se seama de nivelul preţurilor din oraşul Alba Iulia. În ultimele 6 luni, preţurile au fost 
revizuite de două ori, în funcţie de rezultatele evaluării menţionate mai sus. 
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Număr  crt. 174  

Nume 
persoană 
interesată 

Bobar Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Nr. 689A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

De cine depinde demararea proiectului minier ?  
Dacă vom mai primi sprijin RMGC dupa mutarea la Alba? 

Răspunsul 

1. SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat.
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii  
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
2. Familiile care se stramută la Recea, Alba Iulia, primesc sprijin după cum urmează: 
 
Etapa pregătitoare 

 Asistenţă juridică – acte proprietate pe noua locuinţă şi terenul aferent 
 Înregistrarea proprietăţilor în evidenţele fiscale locale 
 Contracte utilităţi (electrica, gaz, apă – canal, salubritate, telefonie, cablu TV) 
 Consiliere ocupaţională; consiliere privind activităţi generatoare de venit 
 Înscrierea copiilor la gradiniţe şi şcoli 
 Asistenţă pentru reconversie profesională 
 Evidenţa populaţiei: schimbarea actelor de identitate 
 Transferul dosarelor de pensii 
 Reţeaua medicilor de familie Alba: înscriere la medicul de familie 

 
Orientare şi informare privind noua locaţie şi accesul la servicii 
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 Cunoaşterea oraşului – orientare generală, cunoaşterea amplasării principalelor instituţii 
ale administraţiei locale, accesului la zonele de servicii şi vizitarea unor obiective turistice 
emblematice pentru Alba Iulia (excursie de o zi). 

 Eveniment la finalizarea cartierului Recea: comunitatea Recea este întampinată de 
autorităţile din Alba Iulia - incluzând program artistic, prezentarea obiceiurilor din Roşia şi 
Corna. 

 Realizarea unui Ghid de Informare şi Orientare care îşi propune să faciliteze inserarea 
familiilor în municipiul Alba Iulia, oferind informaţii despre principalele instituţii publice, 
accesul la servicii educaţionale, culturale, plata facturilor, transportul local, companii de 
taxi, transport spre alte destinaţii, serviciile de sănătate publice şi private, poşta, bănci, 
spaţii comerciale, prezentarea municipiului Alba Iulia, obiectivele turistice importante, 
servicii şi instituţii culturale şi oportunităţi de petrecere a timpului liber pentru copii, tineri şi 
vârstnici. 

 Ghidul va fi însoţit de o hartă a oraşului incluzând vecinătăţile cartierului Recea 
 Participarea la Târguri de locuri de muncă şi alte activităţi cu caracter de mediere pe piaţa 

muncii 
 Indicarea şi vizitarea Bisericilor şi Caselor de Rugăciune aparţinătoare zonei de strămutare 

La Recea Alba Iulia (ortodocşi, romano-catolici, greco-catolici, baptişti, penticostali, 
unitarieni). 

 
Etapa post-mutare 

 Însoţire (la cerere, pentru persoane vârstnice sau cu nevoi speciale) pentru cunoaşterea 
unor trasee frecvente: plata utilităţilor, cumpărături, bancă, postă, parc, biserică etc. 

 Întâlniri cu autorităţi locale din Municipiul Alba Iulia 
 Informare privind comunicarea cetăţenilor cu instituţiile publice 
 Informare privind păstrarea ordinii publice, pericolele şi siguranţa vieţii în oraş 
 Program de educaţie pentru sănătate 
 Program de informare privind infrastructura publică de transport urban, reguli privind 

transportul în comun 
 Informare despre Serviciile de Sănătate din Alba; întalnire cu medicii de familie care au 

cabinete in zona La Recea 
 Informare privind situaţiile de urgenţă 
 Informare şi consiliere privind planificarea şi gestionarea bugetului familiei. 

 
Monitorizare permanentă 

 Informare, Consiliere şi Suport pentru Procesul de Strămutare - Biroul de la Recea şi 
Departamentul Relaţii Comunitare Roşia Montană  

 Linie telefonica notificări speciale 
 Asistenţă socială şi intervenţie în funcţie de dificultăţile apărute 
 Consiliere ocupaţională 
 Raportare şi comunicare către autorităţile locale a situaţiilor speciale. 

 
De asemenea, la Alba Iulia, în cartierul Recea s-a înfiinţat înca din etapa pregătitoare a strămutarii 
un Birou de Informare, Consiliere şi Suport pentru Procesul de Strămutare. 
 
Acesta va funcţiona pe site cel puţin un an de la instalarea ultimei familii. 
 
Contacte 
Birou La Recea: Ionela Peter, Consilier Social şi Ocupational - 0730 399007 
Linie telefonica notificări speciale: sociolog Claudia Buruiană, Manager Conformitatea cu Măsurile 
de Suport pentru Strămutare 0729 399200 
 
Relatii Comunitare – Roşia Montană: 
Probleme juridice 
Ghorghe Beleiu, Manager Clarificari Titluri 
Probleme Mutari 
Ing. Ion Cracea, coordonator Secţiune Mutări 
Consilieri Relaţii Comunitare 
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Număr  crt. 175  

Nume 
persoană 
interesată 

Bobar Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Nr. 689A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

2. Dacă incepe proiectul ce locuri de muncă se vor crea pentru familile noastre ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 176  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Horia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Com. Rosia Montana, Nr. 723 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajări viitoare în cadrul RMGC  
Mai mult sprijin pentru oamenii în vârstă 

Răspunsul 

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

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

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

 270 de locuri de muncă 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. 

Pagina de răspuns 2 din 4 

        Volumul 3 - Pagina 27 din 200



Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
2. Mai mult sprijin pentru oamenii în vârstă 
RMGC a luat la cunoştinţă problema persoanelor vârstnice din zona Roşia Montană. Până în acest 
moment RMGC a sprijinit familiile şi persoanele vârstnice printr-o serie de programe care au oferit 
îndeosebi sprijin în gospodarie persoanelor vârsnice şi care nu se mai pot descurca singure. 
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RMGC intenţionează să se afirme ca un membru responsabil al comunităţii Roşia Montană şi 
intenţioneaza odată cu avizarea proiectului să dezvolte aceste programe într-o formulă nouă, 
modernă, în parteneriat cu autorităţile locale şi comunitatea locală, sub forma unui Centru de 
Asistenţă Socială de Urgenţă. 
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Număr  crt. 177  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Horia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Com. Rosia Montana, Nr. 723 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Nu toţi oamenii din Corna au proprietăţi vandabile. În cazul lor cum veţi proceda? 

Răspunsul 

Admitem ca în intrebarea de mai sus “nu toţi oamenii din Corna au proprietăţi vandabile” se refera 
la proprietăţi pe care deţinătorii lor nu intenţionează să le vândă către RMGC. 
 
Precizăm că RMGC a abordat strămutarea ca pe un proces voluntar, limitându-se la a orienta 
comunitatea pe strămutare (în locul relocării) şi la a comunica beneficiile strămutării.  
 
RMGC respectă legile statului referitoare la dreptul de proprietate precum şi principiile elaborate de 
instituţiile financiare internaţionale pentru procese miniere cu componenta de strămutare şi impact 
asupra comunităţilor.  
 
În esenţă acestea recomandă: 

• Strămutarea involuntară ar trebui evitată. 
• În cazul în care strămutarea involuntară nu poate fi evitată, toţi oamenii afectaţi de aceasta 

trebuie compensaţi pe deplin şi corect pentru bunurile pierdute. 
• Strămutarea involuntară ar trebui concepută drept o oportunitate de îmbunătăţire a 

traiului oamenilor afectaţi şi realizată  ca atare. 
• Toate persoanele afectate de strămutare involuntară trebuie consultate şi implicate în 

planificarea strămutării pentru a asigura că atât minimizarea efectelor adverse, cât şi 
beneficiile strămutării sunt adecvate şi sustenabile.” 

            (Manualul IFC pentru pregătirea Planului de Acţiune pentru stramutare)  
 

 Decizia de a vinde proprietatea este o decizie dificilă pentru fiecare familie care se mută 
chiar şi în cazul migraţiei economice obişnuite; în acest sens RMGC respectă o altă 
recomandare importantă referitoare la „a acorda suficient timp pentru decizia strămutarii”. 

 Strămutarea în general trebuie abordată ca un proces.  
 RMGC acordă o importanţă deosebită informării, consultării şi dialogului permanent cu 

comunitatea în fiecare etapă a acestui proces. 
 
Atunci când a luat decizia implementarii Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare RMGC 
a consultat comunitatea şi a ţinut seama de rezultatul acestor consultări. Cea mai mare parte a 
comunităţii din zona propusă pentru a fi dezvoltat proiectul a admis în cadrul primelor consultări cu 
comunitatea că nu se împotrivesc relocării/strămutarii cu condiţia ca acest proces să fie conceput 
astfel încat să aducă beneficii celor afectaţi, comunitatea să se mute la mai bine, iar în politicile 
companiei de recrutare a forţei de muncă şi alte beneficii (formare profesională, sprijin pentru mici 
afaceri) să se ţină seama cu prioritate de zona afectată de proiect. 
 
În etapele ulterioare comunitatea a adresat RMGC alte nemulţumiri pe baza cărora s-a ajuns la 
principii comun agreate, care au fost luate în considerare în procesul de îmbunătăţire continuă a 
sistemului de compensare a proprietăţilor şi a relaţiei companiei cu comunitatea. 
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Număr  crt. 178  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Horia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Com. Rosia Montana, Nr. 723 

Întrebarea/ 
Comentariul 

E greu să trăieşti cu un milion pe lună. 

Răspunsul 

Dezvoltarea proiectului minier va avea ca effect general dezvoltarea economică în zona de 
operare, creşterea veniturilor populaţiei, eradicarea sărăciei. De asemenea, în virtutea standardelor 
de performanţă care prevăd măsuri speciale pentru categoriile vulnerabile, RMGC împreună cu 
autorităţile şi ONG-urile locale vor identifica mijloacele cele mai eficiente de a lupta împotriva 
sărăciei: Centru de Formare şi reconversie profesionale, activităţi generatoare de venit, 
impulsionarea micilor afaceri, microcredit, precum şi un Centru pentru Asistenţă Socială de 
Urgenţă. 
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Număr  crt. 179  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Com. Rosia Montana, Nr. 714 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Obiectivele industriale preconizate a fi construite în general şi în special în zona Corna. 

Răspunsul 

Zona studiată are o suprafaţă de 1650,88 ha, fiind situată pe teritoriile localităţilor Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. 
 
Amplasarea fiecărui obiectiv este: 

 uzina de procesare se va amplasa între Valea Săliştei şi Valea Roşia Montană, mai ales 
datorită distanţei scurte până la carierele Cîrnic şi Cetate, cât şi datorită distanţei mai 
reduse pâna la instalaţia de sterile care se va amplasa în Valea Cornei; 

 carierele Cetate şi Cîrnic, , vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă 
având lângă ele  

 2 halde de steril, şi un depozit de minereu sarac în sud– estul haldei Cetate şi un 
depozit de deşeuri inerte în sudul haldei Cîrnic; 

 carierele Jig şi Orlea, făcând parte din etapa a II-a de dezvoltare conform P.U.G. aprobat, 
vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă; 

 sistemul iazului de decantare Corna va fi construit pe etape şi se va amplasa în Valea 
Cornei, la sud de amplasamentul uzinei de procesare. Iazul de decantare va avea în prima 
fază o înălţime a barajului de anrocamente de 78 m, urmând ca în faza finală înălţimea să 
fie de 185m. Sterilele de procesare vor fi depozitate în iaz detoxificate şi parţial 
deshidratate. Ultima înălţare a iazului va ajunge la aproximativ 840 m peste nivelul mării şi 
este proiectat pentru a asigura o capacitate de 250 Mt de steril tratat. Iazul va asigura doar 
la început o capacitate de depozitare a apei care reprezintă volumul necesar iniţializării 
producţiei; 

 carierele de anrocamente sunt surse potenţiale de agregate pentru construirea iazului de 
sterile, pentru lucrări de terasamente şi activităţi de betonare. Pe baza studiilor geotehnice, 
Valea Porcului şi amplasamentul Şulei sunt locurile în care se vor dezvolta viitoarele 
cariere de anrocamente pentru materiale de construcţie 

 stivele (haldă) de sol vegetal, în număr de patru, se vor amplasa, în zone unde 
topografia favorizează dezvoltarea unui depozit stabil, la vest de cariera Şulei, la sud de 
uzină şi la sud-est de barajul iazului de decantare; 

 barajul şi iazul de colectare ape acide al carierei şi haldei de roci sterile Cetate, prevăzut 
cu rol de protecţie, se va amplasa în cel mai îngust punct al Văii Roşia şi va avea rolul de a 
capta scurgerile de ape acide din Valea Roşiei, incluzând evacuarea din galeria de acces 
714, scurgerile din depozitele de rocă reziduală Cetate, depozitul de minereu sărac Cetate 
şi halde de rocă sterilă existente în jurul carierelor Cetate şi Cîrnic; 

 depozitul de material explozibil se va amplasa adiacent drumului de acces la iazul de 
decantare la cca 1 km sud de uzină, pe un teren într-o zonă relativ izolată, departe de 
operaţiunile active şi de zonele populate dar cu acces uşor pentru livrarea de material 
pentru explozii; 

 canale de colectare/ deviere a apei , pentru mărirea gradului de siguranţă şi 
protecţie, cu rolul de: 
 a reduce volumul de apa care intră în iazul de decantare, prevăzute pentru colectarea şi 

distribuirea apei curate înainte de a fi drenată în iaz, amplasate în partea de sud a iazului 
de sterile pentru a colecta şi distribui apa de suprafaţă în aval de barajul secundar de 
retenţie; 

 a reduce volumul de apă care intră în iazul de colectare a apelor acide, amplasate de-a 
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lungul părţii de nord a Văii Roşia captează în pârâul Roşia apele de suprafaţă convenţional 
curate, care nu vin în contact cu zonele afectate de minerit. 

Scurgerile cu potenţial caracter acid de la haldele de steril din jurul carierelor Cetate şi Cîrnic 
vor fi captate printr-un canal de descărcare în iazul de colectare ape acide; 
 devierea DJ742 se propune conform P.U.G aprobat: DJ 107 I (Bucium Sat) – drum 

exploatare Roşia Poieni, drum nou care va asigura accesul vehiculelor dinspre drumul 
naţional DN 74. Drumul va fi redirecţionat spre flancul sudic al culmii ce merge pe partea 
sud-estică a Văii Corna. Drumul va fi pavat şi va face legătura cu drumul de exploatare 
Roşia Poieni, lungimea acestuia fiind de 6,65 km. Alternativa de drum ce urmează a fi 
aprobată prin prezentul P.U.Z., va fi necesară datorită ocupării văii Corna de către iazul de 
decantare a sterilului, fiind singurul drum de acces între Exploatarea Minieră Roşia Poieni 
şi drumul naţional DN 74 respectiv DN 74 A.; 

 drum de acces la uzină se va desfăşura pe malul stâng al Văii Roşia, cu originea în 
drumul naţional DN 74 A la Gura Roşiei, un tronson din traseul drumului se suprapune 
peste traseul existent al căii ferate uzinale care asigura transportul minereului la Gura 
Roşiei; 

 drumuri de exploatare pentru realizarea de accese corespunzătoare autovehiculelor de 
mare tonaj de la cariere la uzina de preparare, haldele de steril şi iazul de decantare. 
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Număr  crt. 180  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Com. Rosia Montana, Nr. 714 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Modalităţi de angajare în funcţie de competenţa după pensionare. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 181  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Com. Rosia Montana, Nr. 714 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Alegerea zonei Corna pentru baraj este bună ? 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte iazul de decantare au fost evaluate nouă amplasamente situate pe Valea 
Tolăceşti (3 amplasamente), Valea Abruzelului (2 amplasamente), Valea Cornei (3 amplasamente), 
Valea Seliştei (1 amplasament), la care s-a adăugat alternativa utilizării iazului de decantare 
existent la Roşia Poieni. 
 
Evaluarea comparativă a alternativelor din punct de vedere al impactului asupra mediului a indicat 
ca cea mai bună alternativă iazul de decantare de la Roşia Poieni, urmată de alternativa Valea 
Cornei, în amonte. Luând în considerare costurile relativ moderate de investiţie şi de operare, 
precum şi complexitatea relativ redusă a operării, rezultatele ierarhizării generale a alternativelor a 
indicat cel mai favorabil punctaj pentru amplasamentul de pe Valea Cornei. 
 
Se precizează că, deşi opţiunea Roşia Poieni se situează pe primul loc din punct de vedere al 
criteriilor de impact asupra mediului şi asupra comunităţii, dar la diferenţă mică faţă de 
amplasamentul din Valea Cornei, costurile mari de operare şi complexitatea suplimentară de 
exploatare a conductei de evacuare a sterilelor de procesare au avut un efect negativ asupra 
ierarhizării finale. 
 
Amplasamentul din Valea Cornei asigură atât capacitatea necesară pentru durata de existenţă a 
minei, cât şi o capacitate considerabilă de rezervă pentru situaţii neprevăzute. Amplasamentul are 
avantajul apropierii de uzina de procesare şi de cariere, ceea ce determină reducerea amprentei 
proiectului. De asemenea, trebuie amintit faptul că sterilele de procesare care vor fi stocate în iazul 
de decantare vor fi denocivizate în cadrul uzinei. 
 
Detaliile privind analiza alternativelor referitoare la amplasarea iazului de decantare şi selectarea 
alternativei optime sunt prezentate în Anexa 5 a raportului de mediu. 
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Număr  crt. 182  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 714 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Obiectivele industriale din Corna. 

Răspunsul 

Zona studiată are o suprafaţă de 1650,88 ha, fiind situată pe teritoriile localităţilor Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. 
 
Amplasarea fiecărui obiectiv este: 

 uzina de procesare se va amplasa între Valea Săliştei şi Valea Roşia Montană, mai ales 
datorită distanţei scurte până la carierele Cîrnic şi Cetate, cât şi datorită distanţei mai 
reduse pâna la instalaţia de sterile care se va amplasa în Valea Cornei; 

 carierele Cetate şi Cîrnic, , vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă 
având lângă ele  

 2 halde de steril, şi un depozit de minereu sarac în sud– estul haldei Cetate şi un 
depozit de deşeuri inerte în sudul haldei Cîrnic; 

 carierele Jig şi Orlea, făcând parte din etapa a II-a de dezvoltare conform P.U.G. aprobat, 
vor asigura extragerea minereului în cariere de suprafaţă; 

 sistemul iazului de decantare Corna va fi construit pe etape şi se va amplasa în Valea 
Cornei, la sud de amplasamentul uzinei de procesare. Iazul de decantare va avea în prima 
fază o înălţime a barajului de anrocamente de 78 m, urmând ca în faza finală înălţimea să 
fie de 185m. Sterilele de procesare vor fi depozitate în iaz detoxificate şi parţial 
deshidratate. Ultima înălţare a iazului va ajunge la aproximativ 840 m peste nivelul mării şi 
este proiectat pentru a asigura o capacitate de 250 Mt de steril tratat. Iazul va asigura doar 
la început o capacitate de depozitare a apei care reprezintă volumul necesar iniţializării 
producţiei; 

 carierele de anrocamente sunt surse potenţiale de agregate pentru construirea iazului de 
sterile, pentru lucrări de terasamente şi activităţi de betonare. Pe baza studiilor geotehnice, 
Valea Porcului şi amplasamentul Şulei sunt locurile în care se vor dezvolta viitoarele 
cariere de anrocamente pentru materiale de construcţie 

 stivele (haldă) de sol vegetal, în număr de patru, se vor amplasa, în zone unde 
topografia favorizează dezvoltarea unui depozit stabil, la vest de cariera Şulei, la sud de 
uzină şi la sud-est de barajul iazului de decantare; 

 barajul şi iazul de colectare ape acide al carierei şi haldei de roci sterile Cetate, prevăzut 
cu rol de protecţie, se va amplasa în cel mai îngust punct al Văii Roşia şi va avea rolul de a 
capta scurgerile de ape acide din Valea Roşiei, incluzând evacuarea din galeria de acces 
714, scurgerile din depozitele de rocă reziduală Cetate, depozitul de minereu sărac Cetate 
şi halde de rocă sterilă existente în jurul carierelor Cetate şi Cîrnic; 

 depozitul de material explozibil se va amplasa adiacent drumului de acces la iazul de 
decantare la cca 1 km sud de uzină, pe un teren într-o zonă relativ izolată, departe de 
operaţiunile active şi de zonele populate dar cu acces uşor pentru livrarea de material 
pentru explozii; 

 canale de colectare/ deviere a apei , pentru mărirea gradului de siguranţă şi 
protecţie, cu rolul de: 
 a reduce volumul de apa care intră în iazul de decantare, prevăzute pentru colectarea şi 

distribuirea apei curate înainte de a fi drenată în iaz, amplasate în partea de sud a iazului 
de sterile pentru a colecta şi distribui apa de suprafaţă în aval de barajul secundar de 
retenţie; 

 a reduce volumul de apă care intră în iazul de colectare a apelor acide, amplasate de-a 
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lungul părţii de nord a Văii Roşia captează în pârâul Roşia apele de suprafaţă convenţional 
curate, care nu vin în contact cu zonele afectate de minerit. 

Scurgerile cu potenţial caracter acid de la haldele de steril din jurul carierelor Cetate şi Cîrnic 
vor fi captate printr-un canal de descărcare în iazul de colectare ape acide; 
 devierea DJ742 se propune conform P.U.G aprobat: DJ 107 I (Bucium Sat) – drum 

exploatare Roşia Poieni, drum nou care va asigura accesul vehiculelor dinspre drumul 
naţional DN 74. Drumul va fi redirecţionat spre flancul sudic al culmii ce merge pe partea 
sud-estică a Văii Corna. Drumul va fi pavat şi va face legătura cu drumul de exploatare 
Roşia Poieni, lungimea acestuia fiind de 6,65 km. Alternativa de drum ce urmează a fi 
aprobată prin prezentul P.U.Z., va fi necesară datorită ocupării văii Corna de către iazul de 
decantare a sterilului, fiind singurul drum de acces între Exploatarea Minieră Roşia Poieni 
şi drumul naţional DN 74 respectiv DN 74 A.; 

 drum de acces la uzină se va desfăşura pe malul stâng al Văii Roşia, cu originea în 
drumul naţional DN 74 A la Gura Roşiei, un tronson din traseul drumului se suprapune 
peste traseul existent al căii ferate uzinale care asigura transportul minereului la Gura 
Roşiei; 

 drumuri de exploatare pentru realizarea de accese corespunzătoare autovehiculelor de 
mare tonaj de la cariere la uzina de preparare, haldele de steril şi iazul de decantare. 
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Număr  crt. 183  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 714 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Modalităţi de angajare după pensionare. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 184  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 714 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Pentru construirea barajului locatia Corna este corecta? 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte iazul de decantare au fost evaluate nouă amplasamente situate pe Valea 
Tolăceşti (3 amplasamente), Valea Abruzelului (2 amplasamente), Valea Cornei (3 amplasamente), 
Valea Seliştei (1 amplasament), la care s-a adăugat alternativa utilizării iazului de decantare 
existent la Roşia Poieni. 
 
Evaluarea comparativă a alternativelor din punct de vedere al impactului asupra mediului a indicat 
ca cea mai bună alternativă iazul de decantare de la Roşia Poieni, urmată de alternativa Valea 
Cornei, în amonte. Luând în considerare costurile relativ moderate de investiţie şi de operare, 
precum şi complexitatea relativ redusă a operării, rezultatele ierarhizării generale a alternativelor a 
indicat cel mai favorabil punctaj pentru amplasamentul de pe Valea Cornei. 
 
Se precizează că, deşi opţiunea Roşia Poieni se situează pe primul loc din punct de vedere al 
criteriilor de impact asupra mediului şi asupra comunităţii, dar la diferenţă mică faţă de 
amplasamentul din Valea Cornei, costurile mari de operare şi complexitatea suplimentară de 
exploatare a conductei de evacuare a sterilelor de procesare au avut un efect negativ asupra 
ierarhizării finale. 
 
Amplasamentul din Valea Cornei asigură atât capacitatea necesară pentru durata de existenţă a 
minei, cât şi o capacitate considerabilă de rezervă pentru situaţii neprevăzute. Amplasamentul are 
avantajul apropierii de uzina de procesare şi de cariere, ceea ce determină reducerea amprentei 
proiectului. De asemenea, trebuie amintit faptul că sterilele de procesare care vor fi stocate în iazul 
de decantare vor fi denocivizate în cadrul uzinei. 
 
Detaliile privind analiza alternativelor referitoare la amplasarea iazului de decantare şi selectarea 
alternativei optime sunt prezentate în Anexa 5 a raportului de mediu 
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Număr  crt. 185  

Nume 
persoană 
interesată 

Lamba Elisabeta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna , Nr. 679C 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ziarul de Apuseni nu se mai distribuie în sat? Pentru că ultimele numere nu le-am mai primit la 
poartă. 
-o altă problemă este transportarea unor obiecte dintr-o casă vândută companiei, la mine acasă.  
-la negociere mi s-a promis ajutor din partea companiei pentru transportul bunurilor 
-mai are rost să investim în case pentru că acestea se deteriorează si nu le-am vândut 

Răspunsul 

Am comunicat problema dumneavoastră departamentului de Comunicare, care între timp a şi 
rezolvat-o. 
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Număr  crt. 186  

Nume 
persoană 
interesată 

Lamba Elisabeta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna , Nr. 679C 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Am avut o parere bune despre companie 
-mi-am schimbat părerea pentru că fiul meu nu a avut sprijin din partea companiei în timpul studiilor 
şi nici nu i s-a acordat un serviciu la timp 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 187  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 689A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre zona instalaţiei de decantare, dar şi a zonelor protejate care vor rămâne la Corna 

Răspunsul 

1. Sistemul iazului de decantare Corna va fi construit pe etape şi se va amplasa în Valea Cornei, 
la sud de amplasamentul uzinei de procesare. Iazul de decantare va avea în prima fază o înălţime 
a barajului de anrocamente de 78 m, urmând ca în faza finala înălţimea să fie de 185m. Sterilele de 
procesare vor fi depozitate în iaz detoxificate şi parţial deshidratate. Ultima înălţare a iazului va 
ajunge la aproximativ 840 m peste nivelul mării şi este proiectat pentru a asigura o capacitate de 
250 Mt de steril tratat. Iazul va asigura doar la început o capacitate de depozitare a apei care 
reprezintă volumul necesar iniţializării producţiei. 
 
Barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe scara Richter, eveniment care nu a 
fost înregistrat în istoria cunoscută a teritoriului României şi este greu de imaginat mecanismul prin 
care s-ar putea întâmpla în viitor. 
 
Între principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
numără: 

  capacitatea de stocare a volumului de apă ce corespunde la 2 evenimente de precipitaţii 
maxime probabile (PMF); 

  la fiecare etapă de supraînălţare a barajului, se va construi un canal deversor, cu rolul de 
a deversa într-o manieră controlată apa în exces care ar rezulta în urma unui eveniment 
excepţional. În felul acesta se anihilează posibilitatea de erodare a taluzelor aval ale 
barajului; 

  barajul iniţial, realizat din anrocamente, cu nucleu impermeabil, cu pante de 2O:1V la 
paramentul aval şi 1,75O:1V la paramentul amonte; 

  barajul Corna (barajul principal), realizat din anrocamente, prin metoda de construcţie în 
ax, cu pante de 3O:1V pentru paramentul aval 

  un sistem de drenaj la baza depozitului de sterile şi o zonă de filtre între sterile şi 
anrocamente, cu rolul de a favoriza reducerea umidităţii şi stabilizarea materialului 
depozitat; 

  un sistem de monitorizare instalat pe baraj şi în vecinătatea lui, cu rolul de a furniza, în 
etape cât mai timpurii, semnale asupra unor situaţii potenţiale de instabilitate, creşterea 
excesivă a nivelului freatic în corpul barajului, creşterea excesivă a volumului de apă  
înmagazinat în iazul de decantare; 

  implementarea unui program riguros de asigurare a calităţii, în timpul tuturor etapelor de 
construcţie a barajului. 

 
Pe perioada exploatării, iazul va fi împrejmuit cu gard pe toate zonele în care hotarul se 
învecinează cu limita zonei industriale. 
 
Gardul se realizează din stâlpi de beton înalţi de 2m cu 5 randuri paralele de sârmă ghimpată şi 2 
rânduri în cruciş. 
 
Din 50 în 50 de metri se montează placuţe avertizoare. 
 
Protecţia împotriva accidentelor impune se fie asigurate dotări corespunzatoare, centuri de salvare, 
corzi de alpinism, bărci ce nu se pot răsturna, etc, şi totodată la punerea în funcţiune se vor întocmi 
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instrucţiunile specifice pentru fiecare iaz. 
 
Barajul iazului va fi permanent suprvegheat de un dispozitiv de pază şi securitate pe baza unui 
program strict. 
 
Sistemul de pază şi securitate va trebui să fie aprobat de inspectoratul judeţean pentru situaţii de 
urgenţă (ISU) 
 
2. În Lista Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004, 
sunt clasate ca monument istoric 41 de imobile de pe cuprinsul localităţii Roşia Montană, respectiv 
2 biserici şi 39 de case (cod L.M.I. 2004: AB-II-m-B-00269, şi apoi de la AB-II-m-B-00271 la AB-II-
m-B-00311). 
 
În acelaşi timp, tot în Lista Monumentelor Istorice 2004 este clasat 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 (cod AB-II-s-B-00270), toate acestea fiind 
încadrate în grupa valorică B, adică monumente istorice de interes local.  
 
În baza prevederilor legale, RMGC a iniţiat din anul 2001 – prin contractarea de firme autorizate – 
procesul de elaborare a documentaţiilor de urbanism specifice – Planul de Urbanism General şi 
Planul de Urbanism Zonal. Avizul pentru instituirea Zonei Protejate Centru Istoric Roşia Montană a 
fost emis de Ministerul Culturii şi Cultelor în cursul anului 2002 (avizele nr. 61/14.02.2002 şi nr. 
178/20.06.2002) ca parte a procedurii de autorizare a documentaţiilor de urbanism. În baza acestor 
avize, Ministerul Culturii şi Cultelor a solicitat elaborarea Planului de Urbanism Zonal pentru Zona 
Centrului Istoric Roşia Montană. Propunerea noastră referitoare la cum va arăta această zonă a 
fost ilustrată în Studiul de impact asupra mediului (vol. 33), respectiv Plan M – Plan de 
management al patrimoniului cultural, partea II-a – Plan de management pentru monumente 
istorice şi zonele protejate din Roşia Montană, planşa 6. Suprafaţa acestei zone a fost mărită de la 
52 ha la peste 130 ha şi cuprinde 35 din cele 41 de case monument istoric. 
 
În ceea ce priveşte valorile de patrimoniu situate în cuprinsul viitoarei zone de dezvoltare 
industrială, este vorba de 6 clădiri monument istoric şi 4 situri arheologice – Zona Orlea (cod LMI 
AB-I-m-A-00065.01, AB-I-m-A-00065.02), Zona Carpeni (AB-I-m-A-00065.03), Incinta funerară 
romană din Zona “Hop-Găuri” (AB-I-m-A-00065.04) şi galeriile romane din Masivul Cârnic, punct 
“Piatra Corbului”. 
 
Precizăm că nici una dintre casele monument istoric din cuprinsul proiectului propus de către 
RMGC nu va fi afectată în mod negativ, iar toate cele 41 de clădiri monument istoric vor fi incluse 
într-un amplu program de reabilitare şi restaurare.  
 
Zona protejată a Roşiei Montane va avea o suprafaţă de peste 130 ha. Aceasta va cuprinde 
valorile de arhitectură din cadrul acestei localităţi (restaurate şi puse în valoare), organizate sub 
forma unui muzeu al mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, etnografie (cu o secţie în aer 
liber), patrimoniu industrial şi o importantă componentă subterană localizată în jurul galeriei 
Cătălina Monuleşti. În această parte a localităţii compania va urmări să promoveze dezvoltarea 
turismului tradiţional (pensiuni, mici localuri). În zona estică şi sud-estică a centrului vechi se află 
tăurile istorice: Tăul Mare, Tăul Brazi şi Tăul Anghel. Aici se poate dezvolta un turism modern, de 
agrement. Toate propunerile făcute de companie în acest sens trebuie însă să primească girul şi 
sprijinul comunităţii locale, precum şi al autorităţilor. O componentă foarte importantă a acestei 
zone protejate o reprezintă cele câteva sute de case existente în acest perimetru.  
 
Aceste lucruri compania doreşte să le protejeze şi să le promoveze, şi de aceea vor fi luate măsuri 
speciale atât în cuprinsul zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană (restaurare-consolidare-
conservare), cât şi în perimetrul industrial (utilizarea de tehnici speciale de puşcare, crearea de 
zone tampon între cele 2 perimetre, monitorizarea continuă a vibraţiilor şi adaptarea puşcărilor în 
funcţie de viteza de propagare a undelor etc.). 
 
Concluzionând,  este vorba aşadar de 4 zone protejate, respectiv Zona protejată Centru Istoric 
Roşia Montană (cuprinzând 35 de clădiri monument istoric, galeria Cătălina Monuleşti), rezervaţia 
arheologică din zona dealului Carpeni (inclusiv sectorul minier Păru Carpeni), incinta funerară 
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romană de la Tăul Găuri şi vestigiile miniere ale exploatărilor de suprafaţă din zona Piatra Corbului, 
nici unul din aceste monumente nefiind localizat în Corna. 
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Număr  crt. 188  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 689A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre situaţia pensionarilor care mai pot munci pentru firmă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 189  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Horia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 723 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Modalităţi de angajare sau pensionare anticipată 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi. Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
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Număr  crt. 190  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Horia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 723 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce faceţi cu oamenii din sat care n-au proprietate vandabilă ? 

Răspunsul 

Procesul de achiziţie a proprietăţilor se desfăşoară în baza respectului legilor ţării şi a dreptului la 
prorietate; în plus, decizia de a vinde proprietatea şi de a începe o nouă viaţă într-o casă nouă, 
(uneori o locaţie nouă) este o decizie dificilă. Din aceste motive RMGC a abordat cu toată 
responsabilitatea această problemă, asigurând timp suficient pentru a studia toate opţiunile şi a lua 
această decizie în cunoştiinţă de cauză. Familiile afectate au primit sprijin înainte şi după vânzarea 
proprietăţii din zona proiectului. Achiziţia celor 794 de gospodării s-a facut pe baza principiului 
voinţei libere de a cumpăra exprimată de cumpărător şi a voinţei libere de a vinde exprimată de 
vânzător. Atunci când va relua achiziţia de proprietăţi RMGC va respecta aceleaşi principii pentru a 
asigura un tratament egal tuturor proprietarilor. 
 
De asemenea dorim să avem un dialog permanent cu toate familiile din zona propusă pentru a fi 
dezvoltat proiectul, pentru a informa şi consulta aceste familii în legătură cu toate opţiunile şi 
beneficiile proiectului şi a afla îngrijorările lor. 
 
Metoda aleasă pentru stabilirea valorii proprietăţilor din Roşia Montană respectă recomandările 
Băncii Mondiale şi are la bază „valoarea de înlocuire” în aceleaşi condiţii. În acest scop, valoarea 
de înlocuire a fost stabilită pe baza evaluării pieţei imobiliare din 14 localităţi, pe o rază de 250 km 
în jurul comunei Roşia Montană, făcându-se o medie a costurilor de înlocuire observate. Oraşul 
Cluj, deşi aflat pe raza respectivă, ocupă primul loc pe lista localităţilor luate în considerare. Dacă 
se aşteaptă ca valoarea de înlocuire să se raporteze la piaţa imobiliară din Cluj, stabilirea unei 
medii nu ar mai avea sens. Urmând aceeaşi logică, nu ar fi fost echitabil şi corect ca valoarea de 
înlocuire să se stabilească pe baza preţurilor înregistrate în localitatea aflată pe ultimul loc al 
clasificării regionale - şi anume Zlatna. S-a considerat că cea mai corectă metodă de stabilire a 
„valorii de înlocuire” este de a face o medie între preţurile înregistrate în cele 14 pieţe imobiliare 
luate în considerare. Preţurile actuale pentru diferite categorii de case şi pământuri au fost stabilite 
ţinându-se seama de nivelul preţurilor din oraşul Alba Iulia. În ultimele 6 luni, preţurile au fost 
revizuite de două ori, în funcţie de rezultatele evaluării menţionate mai sus. 
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Număr  crt. 191  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Horia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 723 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cum poti trăi cu un million pe lună? 

Răspunsul 

Dezvoltarea proiectului minier va avea ca effect general dezvoltarea economică în zona de 
operare, creşterea veniturilor populaţiei, eradicarea sărăciei. De asemenea, în virtutea standardelor 
de performanţă care prevăd măsuri speciale pentru categoriile vulnerabile, RMGC împreună cu 
autorităţile şi ONG-urile locale vor identifica mijloacele cele mai eficiente de a lupta împotriva 
sărăciei: Centru de Formare şi reconversie profesionale, activităţi generatoare de venit, 
impulsionarea micilor afaceri, microcredit, precum şi un Centru pentru Asistenţă Socială de 
Urgenţă. 
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Număr  crt. 192  

Nume 
persoană 
interesată 

Lamba Elisabeta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Corna, Nr. 679C 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Difuzarea în sat a ziarului "Ziarul de Apuseni", reluarea dialogului cu departamentul Relaţii 
Comunitare 

Răspunsul 

1. Ziarul de Apuseni se distribuie gratuit în comuna Roşia Montană şi pe o arie mai largă în zona 
Munţilor Apuseni. 
 
2. Departamentul Relaţii Comunitare utilizează următoarele instrumente pentru dialogul cu 
comunitatea din zona propusă pentru a fi dezvoltat proiectul minier: 

• Gazeta (ziar prin intermediul căruia se anunţă şedinţele publice, se comunică informaţiile 
legate de schimbarile intervenite în compensarea proprietăţilor) 

• Întâlniri frecvente cu comunitatea convocate fie de către Companie, fie de membrii 
comunităţii 

• Interacţiuni constante cu fiecare familie pentru a discuta opiniile şi îngrijorările oamenilor 
• Vizite zilnice ale comunităţii la Departamentul de relaţii comunitare pentru conversaţii 

informale şi informare în legătură cu diferite subiecte, cum ar fi: reguli şi proceduri, 
consiliere juridică, informaţii despre proiectul minier, dacă proprietăţile sunt eligibile pentru 
cumpărare, suport pentru mutare şi relocare, etc.  

• Întâlniri ale conducerii companiei cu membrii comunităţii, la cerere 
• Birou de primire a sesizărilor şi plângerilor comunităţii  
• Vizitarea locaţiei de strămutare în mod individual la cererea unei familii sau cu întreaga 

comunitate in mod organizat 
 
Contacte Relaţii Comunitare: 
Elena Lorincz - Manager Eligibilitatea Proprietatilor - 0729 399101 
Gheorghe Beleiu - Manager Titluri de Proprietate şi Clarificari Juridice  - 0729399099 
Claudia Buruiana - Manager Conformitatea cu Standardele Internaţionale de Responsabilitate 
privind Strămutarea - 0729399200 
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Număr  crt. 193  

Nume 
persoană 
interesată 

Palade Constantin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Bălmoşeşti, Nr. 614 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care ar fi principalele avantaje ale locuitorilor din zona afectată de proiect ? Câte tone de aur şi 
câte de argint se vor scoate din Roşia Montană? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
2. În perioada 1997 – 2006 a fost pusă în evidenţă o rezervă de 215 milioane t de minereu cu un 
conţinut mediu de 1,46 g/t aur şi 6,9 g/t argint şi un conţinut total de 314,11 t Au şi 1480,36 t Ag in 
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situ. 
 
 

 

       Volumul 3 - Pagina 53 din 200



 

Număr  crt. 194  

Nume 
persoană 
interesată 

Petruta Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud,  Aleea Florilor, Nr. 14, Ap. 40 , Sc. 2, Bl. T 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajări viitoare 
condiţii mai bune pentru tineri 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 195  

Nume 
persoană 
interesată 

Petruta Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud,  Aleea Florilor, Nr. 14, Ap. 40 , Sc. 2, Bl. T 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care vă sunt priorităţile la angajare? 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 196  

Nume 
persoană 
interesată 

Petruta Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud,  Aleea Florilor, Nr. 14, Ap. 40 , Sc. 2, Bl. T 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Au promis multe dar nu se ţin de cuvânt 

Răspunsul 
Compania işi respectă toate angajamentele. 
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Număr  crt. 197  

Nume 
persoană 
interesată 

Botar Raluca 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 702 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajare pentru persoane cu studii superioare sau în alte meserii. 

Răspunsul 

1. La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea 
participa la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta 
dosarul complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea 
prioritate la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă 
profesională şi abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
2. În cei 16 ani de funcţionare, se estimează că Proiectul Roşia Montană va necesita direct 881 de 
locuri de muncă. Este de aşteptat ca majoritatea acestor locuri de muncă să fie ocupate de 
localnici ai zonei de influenţă a proiectului. 
 
Domeniile şi posturile sunt prezentate aici doar în linii generale. 
 
Conducere: 

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

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 

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

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

 • Laborator chimie 
- Chimist 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Volumul 3 - Pagina 59 din 200



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

- Analişti 
- Pregătire probe (muncitori) 

 
Activităţi de extracţie 

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

 
Întreţinere 

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

 
Servicii tehnice 

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

 
Administrativ şi auxiliar 

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

 
 

 

       Volumul 3 - Pagina 60 din 200



 

Număr  crt. 198  

Nume 
persoană 
interesată 

Racz Porondy Claudiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 702 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă posibile în viitor, preferabil în meserie de conducător auto profesionist sau în alt 
post pentru a fi mai aproape de casă 

Răspunsul 

1. RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
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 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 

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

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

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

 
Activităţi de extracţie 

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

 
Întreţinere 

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

 
Servicii tehnice 

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

 
Administrativ şi auxiliar 

 • Financiar / contabil / IT 
 • Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
 • Resurse umane 
 • MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
 • Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
 • Relaţii cu comunitatea 
 • Juridic 
 • Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 199  

Nume 
persoană 
interesată 

Racz Porondy Claudiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Corna, Nr. 702 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Deoarece am vândut proprietatea dorim să ştim cum respectă RMGC contractul de 
vânzare/cumpărare 

Răspunsul 

RMGC îşi asumă îndeplinirea tuturor angajamentelor specificate în contractul de vânzare-
cumpărare 
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Număr  crt. 200  

Nume 
persoană 
interesată 

Petruţa Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Aleea  Florilor, Bl. T, Sc. 2, Nr. 14, Ap. 40 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 201  

Nume 
persoană 
interesată 

Petruţa Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Aleea  Florilor, Bl. T, Sc. 2, Nr. 14, Ap. 40 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Suntem mulţi tineri care am mai lucrat la gold şi care acuma n-avem de lucru 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 202  

Nume 
persoană 
interesată 

Todea Marius Vasile 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni , Str. Moţilor, Nr. 63 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să ştiu dacă pe viitorul şantier al RMGC vor apărea posturi de conducător-auto profesionişti 

Răspunsul 

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

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

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 

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

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

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

 
Activităţi de extracţie 

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

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

 
Servicii tehnice 

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

 
Administrativ şi auxiliar 

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

 
 

 

       Volumul 3 - Pagina 71 din 200



 

Număr  crt. 203  

Nume 
persoană 
interesată 

Todea Marius Vasile 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni , Str. Moţilor, Nr. 63 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă pentru locuitorii din zona afectată 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 204  

Nume 
persoană 
interesată 

Boia Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Str. Tarina, Nr. 1250A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Informaţii generale despre proiect 

Răspunsul 

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

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

mori cu bile în configuraţie paralelă; 
 cianurarea începând din circuitul de măcinare; 
 absorpţia aurului şi argintului pe cărbunele activ, urmat de separarea cărbunelui încărcat; 
 eluţia aurului şi argintului din carbonul activ în recipientele de presiune; 
 electroliza pentru recuperarea aurului şi argintului desprins de pe cărbunele activ, ca un 
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amestec cu metale preţioase şi topirea acestuia pentru producerea lingourilor de aliaj 
doree; 

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

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

 
Controlul procesului de producţie este asigurat printr-un sistem modern computerizat care asigură 
managementul majorităţii proceselor de control, colectarea datelor şi secvenţele de pornire şi oprire 
a fazelor. Datele din sistemul de control şi alte analize vor fi transferate automat într-un sistem de 
înregistrare a acestora. 
 
Funcţionarea Uzinei de procesare atrage după sine dezvoltarea de servicii şi a infrastructurii strict 
necesare: reţea de drumuri, reţele electrice, alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, clădiri 
funcţionale, infrastructura minei şi a serviciilor acesteia – depozitarea combustibililor şi a 
explozibilului. 
 
Activitatea proiectului Roşia Montană va genera sterile la o rată de aproximativ 13 milioane tone/an 
(Mt/an) pentru aproximativ 16 ani, producând un total de aproximativ 215 Mt de steril tratat. 
Activitatea propusă de exploatare şi prelucrare necesită construirea şi funcţionarea unui iaz de 
decantare, care se va amplasa în Valea Cornei, la sud de amplasamentul uzinei. Alegerea 
amplasamentului s-a făcut luând în considerare aspectele tehnice, sociale, economice şi de mediu. 
 
Prin studiu s-au analizat toate terenurile disponibile în zona carierelor. 
 
Amplasamentele luate în considerare pentru “Materialele reziduale în urma activităţii de organizare 
de şantier şi miniere” sunt cele prezentate în planşa de reglementări cu iaz de decantare pe Valea 
Cornei, haldă steril şi stivă (haldă) de minereu sărac Cetate, haldă steril şi depozit de deşeuri inerte 
Cîrnic, 4 stive (halde) de pământ vegetal care vor fi folosite pentru reabilitarea carierelor, haldelor 
de steril, a drumurilor şi a altor obiective tehnologice în perioada de reconstrucţie ecologică. 
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Număr  crt. 205  

Nume 
persoană 
interesată 

Boia Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Str. Tarina, Nr. 1250A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Demararea activitati proiectului R. M , sensibilizarea opiniei publice locale , judeţene 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier.
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat.
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 
Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
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Montană, în context transfrontier;  
 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 

motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului. 
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii. 
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
 În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 206  

Nume 
persoană 
interesată 

Iancu Oligia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul şi să fie locuri de muncă pentru tineri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 207  

Nume 
persoană 
interesată 

Crainic Stefan Dorin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa, Nr. 24 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul şi să fie locuri de muncă pentru tineri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 208  

Nume 
persoană 
interesată 

David Eugenia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul şi să fie locuri de muncă pentru tineri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 209  

Nume 
persoană 
interesată 

Marc Andrei 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul şi să fie locuri de muncă pentru tineri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 210  

Nume 
persoană 
interesată 

Roman Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul şi să fie locuri de muncă pentru tineri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 211  

Nume 
persoană 
interesată 

Bodea Viorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat, Nr. 186A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va veni RMGC pe Bucium? 

Răspunsul 

RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile. 
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Număr  crt. 212  

Nume 
persoană 
interesată 

Bodea Viorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat, Nr. 186A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul RMGC pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 213  

Nume 
persoană 
interesată 

Cozma Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat, Nr. 155 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul RMGC 

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

Pagina de răspuns 1 din 3 

        Volumul 3 - Pagina 98 din 200



 
Capitalul financiar  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 214  

Nume 
persoană 
interesată 

Tuhut Liviu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat, Nr. 172 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cate Buciumuri sunt afectate?  
Ce efecte are cianura asupra finţei vi şi asupra mediului, dacă afectează cu ceva?  
Pe ce rază de acţiune se stramuteaza zonele de la baraj şi câtă populaţie scoate? 

Răspunsul 

1. Prin Modificarea  Planului Urbanistic Zonal -Zona Industrială Roşia Montană, Comuna 
Bucium este afectată de devierea DJ742 , prin care o porţiune din drumul existent pe Valea 
Cornei este redirecţionat spre flancul sudic al culmii ce merge paralel cu partea sud-estică a Văii 
Corna. Drumul va fi pavat şi va face legătura dintre Oraşul Abrud si Exploatarea Roşia Poieni, 
lungimea acestuia fiind de 6,65 km. Alternativa de drum ce urmează a fi aprobată prin prezentul 
P.U.Z., va fi necesară datorită ocupării văii Corna de către iazul de decantare a sterilelor, fiind 
singurul drum de acces între Exploatarea Minieră Roşia Poieni şi drumul naţional DN 74 respectiv 
DN 74 A.Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de: 

 32 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Bucium, care este de 8778 ha, 
ceea ce reprezintă 0,4 % 

 
2. Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul 
celor de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţie integrală a masei de minereu. Există 
numeroase exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu 
cianură pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de 
concentrare prin cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de 
la Roşia Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited 
şi AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
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o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMC- www.cyanidecode.org), şi 
păstrată în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotărârii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementează prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
 
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
3. Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţionarea de terenuri, este cea aflata sub amprenta 
Planului Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială Roşia Montană. Populaţia afectată 
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de relocare strămutare conform Planului de Acţiune pentru Relocare şi Strămutare a cuprins initial 
974 de gospodarii din care 794 au vandut deja proprietatea. Dintre acestea 143 gospodării au fost 
achiziţionate fără dislocare de populaţie (gospodării nelocuite); 150 familii au optat pentru 
strămutare; aproximativ 150 de familii au optat pentru relocare în zona Roşia Montană (Câmpeni, 
Abrud, satele învecinate); 182 de familii au optat pentru relocare în judeţul Alba şi municipiul Alba 
Iulia, 45 în judeţul Hunedoara, iar 64 de familii s-au relocat în judeţe mai îndepărtate (Timiş, Arad, 
Cluj), unde s-au regrupat cu fraţi, surori, părinţi sau copii plecaţi din Roşia Montană în cadrul unui 
proces de migraţie economică obişnuită (migraţie rural-urban, în căutarea unui loc de munca). Cele 
143 de case achiziţionate de RMGC nelocuite arată că Roşia Montană este o comunitate cu o 
experienţă migratorie semnificativă. 
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Număr  crt. 215  

Nume 
persoană 
interesată 

Albu Benone 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va veni RMGC şi pe Bucium? 

Răspunsul 

RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile 
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Număr  crt. 216  

Nume 
persoană 
interesată 

Albu Benone 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să afle informaţii despre angajare la RMGC. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 217  

Nume 
persoană 
interesată 

Vadan Rodica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni, Nr. 738 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să aflu noutăţi despre proiect 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii . 
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
De asemenea, în fiecare număr al Ziarului de Apuseni se află o pagină dedicată proiectului, unde 
puteţi afla noutăţi despre proiectul de la Roşia Montană. 
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Număr  crt. 218  

Nume 
persoană 
interesată 

Vadan Rodica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni, Nr. 738 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul, doresc locuri de muncă pentru tineri. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 219  

Nume 
persoană 
interesată 

Ionut Dorina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sasa, Nr. 251 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe RMGC şi pe Bucium? 

Răspunsul 

RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile 
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Număr  crt. 220  

Nume 
persoană 
interesată 

Ionut Dorina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sasa, Nr. 251 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul RMGC pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 221  

Nume 
persoană 
interesată 

Miclea Cristean-Sergiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sasa, Nr. 978 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Înfinţarea locurilor de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

Pagina de răspuns 2 din 3 

        Volumul 3 - Pagina 119 din 200



Pagina de răspuns 3 din 3 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 222  

Nume 
persoană 
interesată 

Miclea Roxana-Marina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sasa, Nr. 978 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Noutăţi despre proiectele RMGC. 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii  
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
În plus, în fiecare număr al Ziarului de Apuseni se află o pagină dedicată proiectului, unde puteţi 
afla noutăţi despre proiectul de la Roşia Montană. 
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Număr  crt. 223  

Nume 
persoană 
interesată 

Miclea Roxana-Marina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sasa, Nr. 978 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu iniţierea proiectului pentru crearea locurilor de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 224  

Nume 
persoană 
interesată 

Purda Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sasa, Nr. 237 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Informaţii în legătură cu angajările (mecanic-maşini şi utilaje). 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
2. În cei 16 ani de funcţionare, se estimează că Proiectul Roşia Montană va necesita direct 881 de 
locuri de muncă. Este de aşteptat ca majoritatea acestor locuri de muncă să fie ocupate de 
localnici ai zonei de influenţă a proiectului. 
Domeniile şi posturile sunt prezentate aici doar în linii generale. 
 
Conducere: 

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

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 

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

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

 • Laborator chimie 
- Chimist 
- Analişti 
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- Pregătire probe (muncitori) 
 
Activităţi de extracţie 

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

 
Întreţinere 

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

 
Servicii tehnice 

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

 
Administrativ şi auxiliar 

 • Financiar / contabil / IT 
 • Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
 • Resurse umane 
 • MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
 • Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
 • Relaţii cu comunitatea 
 • Juridic 
 • Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 225  

Nume 
persoană 
interesată 

Visa Ciprian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Muntari 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Aşi dori să înceapă proiectul RMGC, pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului 
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Număr  crt. 226  

Nume 
persoană 
interesată 

Bolundut Constantin-Claudiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Poieni, Nr. 615A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se fac angajări la RMGC?  
Cu ce este afectat Buciumul? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului 
 
2. Prin Modificarea  Planului Urbanistic Zonal -Zona Industrială Roşia Montană, Comuna 
Bucium este afectată de devierea DJ742 , prin care o porţiune din drumul existent pe Valea 
Cornei este redirecţionat spre flancul sudic al culmii ce merge paralel cu partea sud-estică a Văii 
Corna. Drumul va fi pavat şi va face legătura dintre Oraşul Abrud si Exploatarea Roşia Poieni, 
lungimea acestuia fiind de 6,65 km. Alternativa de drum ce urmează a fi aprobată prin prezentul 
P.U.Z., va fi necesară datorită ocupării văii Corna de către iazul de decantare a sterilelor, fiind 
singurul drum de acces între Exploatarea Minieră Roşia Poieni şi drumul naţional DN 74 respectiv 
DN 74 A.Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de: 

 32 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Bucium, care este de 8778 ha, 
ceea ce reprezintă 0,4 % 
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Număr  crt. 227  

Nume 
persoană 
interesată 

Bolundut Emilia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Poieni, Nr. 615A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă au ceva pentru Bucium? 

Răspunsul 

RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile. 
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Număr  crt. 228  

Nume 
persoană 
interesată 

Bolundut Emilia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Poieni, Nr. 615A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 229  

Nume 
persoană 
interesată 

Briciu Dragea Dionise 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 1024 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a se angaja. 

Răspunsul 

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului 
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Număr  crt. 230  

Nume 
persoană 
interesată 

Briciu Dragea Sanda-Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 1024 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe RMGC?  
Va veni RMGC şi pe Bucium? 

Răspunsul 

1. SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii. 
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
 În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
2. RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse 
şi rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile 
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Număr  crt. 231  

Nume 
persoană 
interesată 

Briciu Dragea Sanda-Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 1024 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă cât mai repede pentru a mă angaja. 

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 desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
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referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 232  

Nume 
persoană 
interesată 

Dragea Ana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 1024 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se primesc cereri de angajare? 

Răspunsul 

Da, se pot depune cereri de angajare. 
 
La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 233  

Nume 
persoană 
interesată 

Dragea Ana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 1024 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul pentru a avea oamenii unde să lucreze. 

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 desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

Pagina de răspuns 2 din 3 

        Volumul 3 - Pagina 150 din 200



Pagina de răspuns 3 din 3 

 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului 
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Număr  crt. 234  

Nume 
persoană 
interesată 

Iancu Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Poieni, Nr. 746 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe proiectul RMGC? 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Volumul 3 - Pagina 152 din 200



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii. 
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 235  

Nume 
persoană 
interesată 

Iancu Traian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Poieni, Nr. 746 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă RMGC pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
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referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
 

 

       Volumul 3 - Pagina 156 din 200

http://www.certapuseni.ro/
mailto:info@rmchp.ro
mailto:info@rmgnp.ro
http://www.certapuseni.ro/


 

Număr  crt. 236  

Nume 
persoană 
interesată 

Ciama Laurentiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Zorilor, Bl. W, Sc. 3, Et. 3, Ap. 8, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

În legătură cu terenurile de la Roşia Montană si Bucium Muntari. 

Răspunsul 

Dacă aveţi terenuri în zona afectată de proiectul Roşia Montană, vă rugăm să veniţi la 
departamentul de Dezvoltare Comunitară, unde vi se vor da explicaţii în legatură cu terenurile 
dumneavoastră. 
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Număr  crt. 237  

Nume 
persoană 
interesată 

Ciama Laurentiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Zorilor, Bl. W, Sc. 3, Et. 3, Ap. 8, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul, doresc să înceapă pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
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 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 

 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 
de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 238  

Nume 
persoană 
interesată 

Iancu Marin Silviu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni, Nr. 740 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe proiectul RMGC?  
Dacă va veni RMGC şi pe Bucium? 

Răspunsul 

1. SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începând cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis şi o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, după ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina şi Slovacia nu au raspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea Listei de control 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa Colectivului de Analiză Tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
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Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexă care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile şi comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului;  
 
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii şi comentarii  
 
Colectivul de Analiză Tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 

 Cap.1 - Informaţii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deşeuri  
 Cap.4 - Impactul potenţial, inclusiv cel transfrontieră, asupra componentelor mediului şi 

măsuri de reducere a acestora, cu excepţia subcapitolului referitor la condiţii culturale şi 
etnice şi la patrimoniul cultural (8 subcapitole)  

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
 
2. RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse 
şi rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică in baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) si 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi adoptarii deciziei de dezvoltare 
a exploatării în acest perimetru, va trebui demarat un proces de autorizare a acestui proiect minier 
care implică, printre altele obţinerea unui acord de mediu şi parcurgerea unei proceduri de evaluare 
a impactului asupra mediului, proces care presupune şi o etapă de participare şi consultare publică 
potrivit prevederilor legale aplicabile. 
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Număr  crt. 239  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni, Nr. 740 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se fac angajări? 

Răspunsul 

Nu, în momentul de faţă nu se fac angajari la RMGC. 
 
La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 240  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Poieni, Nr. 740 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul RMGC pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
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referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului 
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Număr  crt. 241  

Nume 
persoană 
interesată 

Marc Cornel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str Mărăşesti, Nr. 10 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă zona va suferi în urma exploatării. 
Poluare. 

Răspunsul 

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

 Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

 Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

 Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

 Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

 Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

 Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

 Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

 Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

 Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

 Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
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 Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 242  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bistra, Sat Garde, Nr. 20 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie angajaţi oameniii din zonele limitrofe. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
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creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
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 

Pagina de răspuns 2 din 4 

        Volumul 3 - Pagina 171 din 200



infrastructurii din comunitate; 
 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 

Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 243  

Nume 
persoană 
interesată 

Mihon Emilia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Mihoieşti, Câmpeni, Nr. 40 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care vor fi efectele asupra mediului? 

Răspunsul 

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

 Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

 Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

 Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

 Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

 Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

 Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

 Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

 Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

 Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

 Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
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 Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 244  

Nume 
persoană 
interesată 

Culda Sorin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Horea, Nr. 47, Bl. 45B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă după terminarea exploatării se va reface zona afectată. ! 

Răspunsul 

Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi: 
 Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, în măsura în care acestea nu sunt folosite 

ca rambleu în cariere; 
 Rambleierea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-

un lac; 
 Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile şi a suprafeţelor barajelor; 
 Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor 

dezafectate; 
 Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de 

rezervă) până când nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise 
şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare; 

 Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului 
amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost 
realizate în mod durabil. 

 
Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garanţie financiară pentru refacerea mediului 
(GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003, 
de Instrucţiunile emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Normele de aplicare a 
Legii Minelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Conform legislaţiei din România, există în prezent două GFRM separate şi diferite. 
 
Prima garanţie, care se actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru 
refacerea ecologică aferente funcţionării obiectivului minier în anul respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
 
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
închiderii minei de la Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii costului de refacere 
finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului 
prevăzute în proiectul de refacere a mediului şi programul de monitorizare pentru elementele de 
mediu post-închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un 
document ce trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”). 
 
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
Există, de asemenea, două directive ale Uniunii Europene care reglementeaza GFRM: Directiva 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a Directivei 
2004/35/CE („Directiva nr. 2006/21/CE”) şi Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu 
referitoare la prevenirea şi repararea prejudiciului adus mediului („Directiva nr. 2004/35/CE”).  
 
Directiva nr. 2006/21/CE are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate obligaţiile ce 
derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a activităţilor 
miniere şi 2) toate costurile aferente lucrărilor de refacere a terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva nr. 2004/35/CE reglementează activităţile de remediere şi măsurile care trebuie 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Volumul 3 - Pagina 176 din 200



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

luate de autorităţile de mediu în cazul unui accident ecologic cauzat de operatorii minieri, în scopul 
de a se asigura că operatorii dispun de resurse financiare corespunzătoare pentru lucrările de 
remediere ecologică.  
 
RMGC se va conforma dispoziţiilor legale privind garanţiile financiare, care vor fi adoptate in viitor 
de autorităţi în baza art. 33 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 implementând 
Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea 
prejudiciului adus mediului şi a art. 50 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 implementând 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE.  
 
Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană se ridică la 135 milioane USD, calculate 
pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi 
independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de autoritate guvernamentală competentă în 
domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere 
prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii 
ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o valoare estimativă care depăşeşte 
costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în activitatea obişnuită a minei sunt 
incluse anumite activităţi de refacere ecologică). 
 
Actualizările anuale cuprind următoarele patru elemente variabile: 

 Modificări aduse proiectului care afectează obiectivele de refacere ecologică; 
 Modificări ale cadrului legislativ din România inclusiv punerea în aplicare a directivelor UE; 
 Tehnologii noi care îmbunătăţesc metodele şi practicile de refacere ecologică; 
 Modificări ale preţului unor produse şi servicii esenţiale pentru refacerea ecologică. 

 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice. 
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel încât autorităţile române sa nu aibă o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
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Număr  crt. 245  

Nume 
persoană 
interesată 

Cioica Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Lupsa, Sat Musaca, Nr. 177 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Nu este de acord cu proiectul, principalul motiv fiind poluarea 

Răspunsul 

Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 

 Populaţia – impact pozitiv semnificativ determinat de prevederile proiectului acestei 
investiţii majore cu privire la îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi economice ale comunităţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. 

 Managementul deşeurilor – impact neutru asupra calităţii apelor şi solului. Modificarea 
utilizării terenurilor din Valea Cornei va genera un impact negativ în etapele de construcţie 
şi de operare, care va fi atenuat semnificativ în etapa post-închidere ca urmare a reabilitării 
mediului şi introducerii terenurilor în circuitul natural. 

 Apa – impact neutru, cu menţiunea că prevederile privind colectarea şi epurarea apelor 
acide de mină asociate lucrărilor miniere anterioare şi managementul corespunzător al 
tuturor tipurilor de deşeuri va determina un impact cumulat pozitiv semnificativ asupra 
calităţii apelor de suprafaţă şi subterane din întreaga zonă. 

 Aerul – impact negativ nesemnificativ, dat fiind faptul că aportul activităţilor la concentraţiile 
de poluanţi în aerul ambiental din ariile cu receptori sensibili va fi foarte redus, iar nivelurile 
cumulate cu aportul surselor existente se vor situa cu mult sub valorile limită. 

 Zgomotul şi vibraţiile – impact negativ nesemnificativ, deoarece măsurile de atenuare 
prevăzute nu vor determina situaţii de disconfort acustic şi nici de afectare a populaţiei sau 
a construcţiilor prin vibraţii. 

 Biodiversitatea, flora şi fauna – impact negativ în etapele de construcţie şi de operare, 
impact pozitiv după închiderea activităţilor şi renaturarea zonei. 

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 

 Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

 Infrastructura rutieră/Transportul – impact pozitiv semnificativ asociat infrastructurii rutiere 
ca urmare a modernizării acesteia şi creşterii siguranţei circulaţiei. Impact neutru asociat 
transportului legat de activităţile proiectului minier. 

 Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 
formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

 Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

 Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
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 Efecte transfrontieră – singurul impact transfrontieră semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
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 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 
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Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 246  

Nume 
persoană 
interesată 

Berindei Nicoleta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Cristea, Nr. 103 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se ofere mai multe locuri de muncă şi pentru oraşul Abrud, nu numai din Roşia şi Corna 

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 desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 
 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 
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referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 247  

Nume 
persoană 
interesată 

Berindei Nicoleta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Cristea, Nr. 103 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc şi eu un loc de muncă la RMGC 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 248  

Nume 
persoană 
interesată 

Bendea Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Sat Carpinis, Nr. 865 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se angajeze oamenii din zonă. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
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să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  
 

 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; 
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 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 249  

Nume 
persoană 
interesată 

Crisan Emil 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Florilor, Bl. S, Sc. 2, Ap. 11 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Stabilirea procentelor de participaţie a afacerii. Dezvoltarea durabilă a zonei 

Răspunsul 

1. Stabilirea cotelor de participare ale acţionarilor la beneficiile şi la pierderile Roşia Montană Gold 
Corporation SA s-a făcut în funcţie de cota lor de contribuţie la capitalul social al societăţii. 
Procentul actual de 80% pentru Gabriel Resources Ltd şi de 19,31% pentru CNCAF Minvest SA a 
rezultat în urma aportului iniţial şi a contribuţiilor ulterioare ale acţionarilor la capitalului societăţii, 
Gabriel Resources Ltd. avansând toate cheltuielile şi costurile aferente activităţilor de dezvoltare-
exploatare şi autorizare a Proiectului Minier Roşia Montană. 
 
2. RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
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mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

 Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă 
şi gestionarea deşeurilor: 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
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naţional de asigurări de sănătate;  
 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 250  

Nume 
persoană 
interesată 

Crisan Emil 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Florilor, Bl. S, Sc. 2, Ap. 11 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Asigurarea locuri de muncă pentru locuitorii zonei. Conservarea zonei din Roşia Montană care intră 
în patrimoniul cultural. Relocarea bisericilor si mormintelor 

Răspunsul 

2. Zona protejată va avea o suprafaţă de peste 130 ha şi va cuprinde 35 de monumente istorice şi 
alte valori de arhitectură din cadrul acestei localităţi (restaurante şi puse în valoare), aici urmând a 
fi organizat un modern muzeu al mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, etnografie (cu o 
secţie în aer liber), patrimoniu industrial şi o importantă componentă subterană localizată în jurul 
galeriei Cătălina Monuleşti. În această parte a localităţii compania va urmări să promoveze 
dezvoltarea turismului tradiţional (pensiuni, mici localuri). În zona estică şi sud-estică a centrului 
vechi se află tăurile istorice: Tăul Mare, Tăul Brazi şi Tăul Anghel. În această zonă se poate 
dezvolta un turism modern, de agrement. Trebuie precizat că niciuna dintre casele monument 
istoric din cuprinsul proiectului propus de către RMGC nu va fi afectată în mod negativ, respectiv 
toate cele 41 de clădiri monument istoric vor fi incluse într-un amplu program de reabilitare şi 
restaurare. Acest program este absolut necesar, dacă se doreşte ca aceste case - indiferent de 
punerea în practică sau nu a proiectului minier - să nu dispară în totalitate, datorită stării avansate 
de degradare în care se află în prezent. 

 
Compania doreşte să protejeze şi să promoveze toate aceste lucruri, iar pentru îndeplinirea acestui 
deziderat, vor fi luate măsuri speciale atât în cuprinsul zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană 
(restaurare-consolidare-conservare), cât şi în perimetrul industrial (utilizarea de tehnici speciale de 
puşcare, crearea de zone tampon între cele 2 perimetre, monitorizarea continuă a vibraţiilor şi 
adaptarea puşcărilor în funcţie de viteza de propagare a undelor etc., dar şi reabilitarea şi 
restaurarea propriu-zisă a monumentelor istorice din cuprinsul acesteia).  
 
Aşa cum s-a afirmat - în mod public - în cadrul Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului, 
odată aprobată începerea Proiectului Minier Roşia Montană, 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.  
 
În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor în 
Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004, în prezent, sunt clasate ca monument istoric 
41 de imobile de pe cuprinsul localităţii Roşia Montană, respectiv două biserici şi 39 de case (cod 
L.M.I. 2004: AB-II-m-B-00269, şi apoi de la de la AB-II-m-B-00271 la AB-II-m-B-00311). 
Conform legii 422/2001 republicata, art. 36  obligaţiile proprietarilor de imobile monument istoric 
sunt în primul rând acelea legate de întreţinerea monumentelor istorice şi nu de restaurarea 
acestora.  
 
În momentul de faţă compania RMGC deţine 26 clădiri cu statut de monument istoric. Acestea au 
fost achiziţionate urmând procedurile legale prevăzute de către Legea 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicata, la momentul achiziţiei imobilele aflându-se în diferite stări de 
conservare, acest lucru fiind consemnat atât în contractele de vânzare-cumpărare, cât şi în diferite 
imagini realizate de la achiziţionarea acestora şi până astăzi. 
 
3. Compania şi-a proiectat activitatea de exploatare minieră în aşa fel încât, în măsura posibilului, 
să nu se modifice amplasamentul cimitirelor existente. Cu toate acestea un numar de 410 
morminte din cele 1.905 existente în Roşia Montană vor fi afectate. 
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Reînhumările se vor face la cererea familiilor şi pe cheltuiala companiei RMGC, în deplină 
conformitate cu legislaţia românească cu privire la reînhumări, compania angajându-se să 
acţioneze cu respect şi consideraţie. Mormintele abandonate vor fi, de asemenea, strămutate, cu 
tot respectul şi consideraţia din partea societăţii, în noul cimitir de la Piatra Albă. 
 
Două biserici şi două case de rugăciune dintre cele 10 lăcaşe de cult din zona de influenţă a 
proiectului Roşia Montană trebuie strămutate sau reconstruite conform planului de dezvoltare a 
minei. Strămutarea va avea loc ţinând seama de dorinţele membrilor parohiei, pe cheltuiala 
societăţii RMGC. Construirea de biserici reprezintă un element central al procesului de creare a 
unei noi comunităţi în Piatra Albă, cu fonduri acordate de RMGC. 
 
 

 

       Volumul 3 - Pagina 194 din 200



 

Număr  crt. 251  

Nume 
persoană 
interesată 

Tuhut Constantin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Trandafirilor, Bl. K, Ap. 29 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când o să înceapă exploatarea la Roşia Montană? 

Răspunsul 

SC Roşia Montană Gold Corporation SA a depus solicitarea privind emiterea acordului de mediu 
pentru proiectul Roşia Montană la APM Alba în data de 14.12.2004. 
 
Documentaţia depusă de titular a cuprins: fişa tehnică, anexa la certificatul de urbanism şi 
memoriul de prezentare a proiectului, care a fost afişat pe site-ul ministerului începand cu data de 
20.12.2004. 
 
Având în vedere faptul că proiectul intră sub incidenţa prevederilor Convenţiei Espoo privind 
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier, Ministerul Mediului a solicitat 
Ministerului Afacerilor Externe, prin adresa nr. 4596 din 21.12.2004 transmiterea notificărilor către 
statele posibil afectate: Ungaria, Serbia şi Muntenegru, Bulgaria, Moldova, Ucraina, Slovacia. 
 
Ungaria a confirmat participarea sa la procedura de evaluare a impactului proiectului Roşia 
Montană în context transfrontier. Ungaria a transmis si o propunere preliminară privind cerinţele de 
conţinut pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană. 
 
Bulgaria a răspuns la notificare precizând că nu va participa la procedura de evaluare a impactului 
proiectului Roşia Montană în context transfrontier. 
 
Republica Moldova a răspuns la notificare precizând ca nu va participa la procedura de evaluare a 
impactului proiectului Roşia Montană în context transfrontier, însa a solicitat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, dupa ce acesta va fi elaborat. 
 
Serbia şi Muntenegru, Ucraina si Slovacia nu au răspuns oficial la notificare. 
 
La data de 14.04.2005 a avut loc verificarea amplasamentului proiectului Roşia Montană la care au 
participat reprezentanţi ai MMDD, ARPM Sibiu, APM Alba şi ai titularului. În urma verificării 
amplasamentului a fost încheiat procesul verbal şi s-a început completarea listei de control conform 
legislaţiei în vigoare. 
 
La data de 10.05.2005 a avut loc şedinţa colectivului de analiză tehnică (CAT) la nivel central 
pentru etapa de încadrare şi cea de definire a domeniului evaluării. CAT-ul (format din 
reprezentanţi ai Academiei Române, MEC, MAI, MS, MTCT, MIE, MCC, ANRM, ANAR) a stabilit 
problemele care trebuie tratate în raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În 
completarea problemelor identificate de instituţiile române reprezentate în acest colectiv, RMGC a 
tratat şi aspectele solicitate de autorităţile de mediu din Ungaria. 
 
Pe baza listei de control pentru definirea domeniului evaluării, a întrebărilor suplimentare ale 
instituţiilor din CAT şi a propunerilor statelor potenţial afectate s-a elaborat Raportul la studiul de 
evaluare a impactului, de către persoane certificate, în concordanţă cu legislaţia în vigoare. 
 

 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
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(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged si Budapesta, ca urmare a participării 
Ungariei la procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Roşia 
Montană, în context transfrontier;  

 MMDD, în baza rezultatelor dezbaterilor publice, a evaluat propunerile/comentariile 
motivate ale publicului şi va solicita titularului completarea raportului la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului cu o anexa care să conţină soluţii de rezolvare a problemelor 
semnalate.  

 
În data de 31.01.2007, MMDD a transmis titularului de proiect, SC Roşia Montană Gold 
Corporation SA, formularul cu observaţiile si comentariile publicului primite în perioada de 
consultare publică. 
 
Titularul proiectului a înaintat în data de 04.05.2007 către MMDD răspunsul său cu privire la 
observaţiile şi comentariile publicului, răspuns ce constituie anexa la raportul la studiul de evaluare 
a impactului asupra mediului. 
  
MMDD a transmis anexa la raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului în format 
electronic - CD - publicului care a formulat observaţii si comentarii. 
  
Colectivul de analiză tehnică constituit la nivel central (CAT), s-a întrunit în datele de 26.06.2007, 
10.07.2007, 19.07.2007 şi 09.08.2007. Au fost analizate 4 capitole ale raportului la studiul de 
evaluare a impactului asupra mediului, respectiv: 
 

 Cap.1 - Informatii generale  
 Cap.2 - Procese tehnologice  
 Cap.3 - Deseuri  
 Cap.4 - Impactul potential, inclusiv cel transfrontiera, asupra componentelor mediului si 

masuri de reducere a acestora, cu exceptia subcapitolului referitor la conditii culturale si 
etnice si la patrimoniul cultural (8 subcapitole) 

  
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile a suspendat procedura de 
evaluare a impactului asupra mediului pe motiv că certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţă care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de către Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizării 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 252  

Nume 
persoană 
interesată 

Tuhut Constantin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Trandafirilor, Bl. K, Ap. 29 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se angajeze oameni din zonă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi. 
  
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de munca şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
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creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

 o medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  
 

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 

 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; 
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 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 
 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 
 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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