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Număr  crt. 253  

Nume 
persoană 
interesată 

Ciama Ecaterina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Muntari, Sat Floresti, Nr. 348 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se vor creea locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 254  

Nume 
persoană 
interesată 

Costea Dorina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Trandafirilor, Bl. Z, Ap. 14 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care va fi gradul de poluare şi dacă se vor face angajări din Abrud. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
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gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 

poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 255  

Nume 
persoană 
interesată 

David Ileana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Cerbu, Nr. 803 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câte locuri de muncă vor fi create? 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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. 
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Număr  crt. 256  

Nume 
persoană 
interesată 

David Ileana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Cerbu, Nr. 803 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se angajeze şi personal din Bucium Cerbu. 

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. 
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Număr  crt. 257  

Nume 
persoană 
interesată 

David Radu Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bucium, Nr. 130 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă o să fie afectată zona Bucium. 

Răspunsul 

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 Orasul 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 suprafata teritoriului administrativ al comunei Bucium, 
care este de 8778 ha, ceea ce reprezinta 0,4 %. 
 
RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse şi 
rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică în baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) şi 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentatii 
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 adoptării 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. 258  

Nume 
persoană 
interesată 

Jurj Dragomir Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Decebal, Nr. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se respecte prevederile din documentele de vânzare-cumpărare a terenurilor. 

Răspunsul 
Toate prevederile din contractele de vânzare-cumpărare vor fi respectate de către RMGC. 
 
 

 

Pagina de răspuns 1 din 1 

        Volumul 4 - Pagina 13 din 200



 

Număr  crt. 259  

Nume 
persoană 
interesată 

Leterna Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Corna, Nr. 649 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 260  

Nume 
persoană 
interesată 

Leterna Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Corna, Nr. 649 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie negociere directă. 

Răspunsul 

Dacă vă referiţi la procesul de vânzare-cumpărare proprietăţi, vă putem spune că pentru fiecare 
proprietate se poartă discuţii separate cu proprietarul. 
 
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. 261  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Anca-maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Avram Iancu, Nr. 16 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care vor fi calificările şi meseriile cerute la angajare după începerea proiectului? 

Răspunsul 

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

  Director general 
  Director tehnic 
  Director extracţie 
  Director prelucrare 
  Asistenţi administrativi 

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 
 

  Metalurgul uzinei 
  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 
  Funcţionari 

 
Servicii tehnice 
 

  Geologi 
  Ingineri minieri 
  Planificatori extracţie 
  Ingineri geotehnicieni 
  Tehnician 
  Inginer dispecerat 
  Topografi 

 
Administrativ şi auxiliar 
 

  Financiar / contabil / IT 
  Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
  Resurse umane 
  MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
  Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
  Relaţii cu comunitatea 
  Juridic 
  Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 262  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Eugen 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Sat Curaturii, Nr. 912 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să nu se mai facă angajări pe perioadă de 3 sau 6 luni, să se facă pe perioadă mai mare. 

Răspunsul 

Durata angajărilor este determinată de nevoile companiei. 
 
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. 
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Număr  crt. 263  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Liviu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Florilor, Bl. T, Ap. 13 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care sunt limitele de achiziţie? 

Răspunsul 

Zona de interes, în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 264  

Nume 
persoană 
interesată 

Sicoe Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Republicii, Nr. 12 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se mai achiziţionează terenuri din zonă. 

Răspunsul 

Momentan compania a stopat procesul de achiziţionare terenuri. 
 
În momentul în care situaţia permite, acest proces va fi reluat şi va fi anunţat în prealabil. 
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Număr  crt. 265  

Nume 
persoană 
interesată 

Silion Nelu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Lucian Blaga, Nr. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie create cât mai multe locuri de muncă şi să fie angajaţi oameni din zonă 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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. 266  

Nume 
persoană 
interesată 

Borza Radu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Gura-Rosiei, Nr. 830a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cand o sa inceapa exploatarea? 

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. 267  

Nume 
persoană 
interesată 

Borza Radu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Gura-Rosiei, Nr. 830a 

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. 
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Număr  crt. 268  

Nume 
persoană 
interesată 

Crainic Gabriela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 969 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 
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Număr  crt. 269  

Nume 
persoană 
interesată 

David Augusta Monica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 932 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Este de acord cu proiectul pentru că vor fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 
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Număr  crt. 270  

Nume 
persoană 
interesată 

David Olimpia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 932 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 
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Număr  crt. 271  

Nume 
persoană 
interesată 

Man Mirela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 7 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 
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Număr  crt. 272  

Nume 
persoană 
interesată 

Marza Dana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sasa, Nr. 948 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 
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Număr  crt. 273  

Nume 
persoană 
interesată 

Duna Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Izbita, Nr. 408 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când ar fi posibil să înceapă proiectul?  
Care sunt criteriile de angajare? 

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 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. 
 
2. 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 
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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. 
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Număr  crt. 274  

Nume 
persoană 
interesată 

Bogdan Corina Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Poieni, Nr. 629A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Este de acord cu proiectul RMGC şi doreşte să înceapă pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 275  

Nume 
persoană 
interesată 

Bratean Adela  Dorina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sat, Nr. 188A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 276  

Nume 
persoană 
interesată 

Bratean Lucian Cornel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sat, Nr. 188A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 277  

Nume 
persoană 
interesată 

Cara Angela Lucia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sat, Nr. 188A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 278  

Nume 
persoană 
interesată 

Cara Marius Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium - Sat, Nr. 188A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doreşte să înceapă proiectul RMGC pentru a fi locuri de muncă. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 279  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bistra Sat Gârde, Nr. 20 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie angajaţi oamenii din zonele limitrofe 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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. 280  

Nume 
persoană 
interesată 

Adam Marcela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str. Horea, Nr. 45C, Bl. 49, Ap. 2 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce meserii / calificări se vor cere la angajare după începerea proiectului? 

Răspunsul 

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

  Director general 
  Director tehnic 
  Director extracţie 
  Director prelucrare 
  Asistenţi administrativi 

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 
 

  Metalurgul uzinei 
  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 
  Funcţionari 

 
Servicii tehnice 
 

  Geologi 
  Ingineri minieri 
  Planificatori extracţie 
  Ingineri geotehnicieni 
  Tehnician 
  Inginer dispecerat 
  Topografi 

 
Administrativ şi auxiliar 
 

  Financiar / contabil / IT 
  Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
  Resurse umane 
  MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
  Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
  Relaţii cu comunitatea 
  Juridic 

 Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 281  

Nume 
persoană 
interesată 

Cioara Stelian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Trandafirilor, Bl. K,  Sc. 1, Ap. 35 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câţi oameni din Abrud angajează, si ce specializări sunt căutate 

Răspunsul 

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

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

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

 
Activităţi de extracţie 
 

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

 
Întreţinere 
 

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

 
Servicii tehnice 
 

  Geologi 
  Ingineri minieri 
  Planificatori extracţie 
  Ingineri geotehnicieni 
  Tehnician 
  Inginer dispecerat 
  Topografi 

 
Administrativ şi auxiliar 
 

  Financiar / contabil / IT 
  Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
  Resurse umane 
  MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
  Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
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  Relaţii cu comunitatea 
  Juridic 

 Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 282  

Nume 
persoană 
interesată 

Almasan Doru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Bl. 330, Et. 2 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă populaţia din zona de protecţie se strămută 
Dacă mai angajează din zonă 

Răspunsul 

1. Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţionarea de terenuri, este cea aflată sub amprenta 
Planului Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială Roşia Montană. 
 
Zona Protejată a fost inclusă în zona de achiziţie a proprietăţilor în urma solicitării familiilor care 
locuiau în aceasta arie. 
 
Zona Protejată este prevazut totodată a fi restaurată pentru a fi pusă în valoare şi redată circuitului 
turistic. De aceea este de dorit ca familiile din Zona Protejată să rămână să locuiască în Zona 
Protejată, să participe la programele de dezvoltare a acesteia bazate pe funcţia turistică. 
 
2. 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. 
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Număr  crt. 283  

Nume 
persoană 
interesată 

Avram Alecsandra-Diana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. 22 Decembrie, Bl. 42, Ap. 26, Baia de Arieş 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angajări 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în 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. 
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Număr  crt. 284  

Nume 
persoană 
interesată 

Bar Avram 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat. Curaturi, Nr. 899/b, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

De ce nu aţi început exploatarea de atâţia ani deşi a-ţi promis că scoateţi primul lingou în 2007. 

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. 285  

Nume 
persoană 
interesată 

Bar Avram 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat. Curaturi, Nr. 899/b, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se facă un referendum cu toţi oamenii din comună ( zona Munţilor Apuseni) să se vadă care 
sunt de acord şi care nu( cu proiectul) 

Răspunsul 

Legislaţia din România nu prevede organizarea unui asemenea referendum, mai mult organizarea 
unui asemenea referendum de către o companie privată nu are nici un efect juridic asupra 
autorizării oricărui tip de proiect. 
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Număr  crt. 286  

Nume 
persoană 
interesată 

Berindei Viorica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis, Nr. 857A, Rosia Montana, Jud Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă tineri din Roşia Montană pot beneficia 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 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. 
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Număr  crt. 287  

Nume 
persoană 
interesată 

Berindei Viorica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis, Nr. 857A, Rosia Montana, Jud Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Situaţia locurilor de muncă pentru locuitorii comunei 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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. 288  

Nume 
persoană 
interesată 

Bocsa Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bistra, Sat Tolocesti, Nr. 7 

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 desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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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 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. 289  

Nume 
persoană 
interesată 

Boncut Ana Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Valea Bistri, Nr. 53a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre gradul de poluare din zonă 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
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gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 

poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 290  

Nume 
persoană 
interesată 

Boncut Daniela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Curaturi, Nr. 1984, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea după începerea proiectului? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
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gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 

poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 291  

Nume 
persoană 
interesată 

Bucea Gabriel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Varsi, Nr. 26 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea în zonă dupa începerea proiectului 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
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gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 

poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 292  

Nume 
persoană 
interesată 

Cioara Dan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1303, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie locuri de muncă şi să nu se mai angajeze din altă parte 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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. 
 
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. 
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Număr  crt. 293  

Nume 
persoană 
interesată 

Cioara Tibeiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Zorilor, Nr. 14, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Protecţia mediului 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materialelor; 
 minimizarea impactului asupra peisajului; 
 limitarea impactului negativ asupra solului; 
 maximizarea utilizării materialelor existente; 
 reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
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Număr  crt. 294  

Nume 
persoană 
interesată 

Cioara Tibeiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Zorilor, Nr. 14, Jud. Alba 

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 desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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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 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. 295  

Nume 
persoană 
interesată 

Constantinescu Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat Carpenis, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Reconstrucţia noii localităţi, planul urbanistic, principiile acordării de locuinţe pentru persoanele fară 
locuinţe si cazuri sociale. 

Răspunsul 

1. Momentan, compania se află în faza de obţinere a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare 
începerii construcţiei noului centru administrativ. 
 
Imediat ce acestea vor fi obţinute, compania va începe construcţia noului centru la Piatra Albă. 
Menţionăm că proiectul construcţiei noului centru administrativ este finalizat. 
 
Pentru mai multe detalii despre Noua Roşia Montană, vă rugăm să consultaţi siteul 
www.piatraalba.eu. 
 
2. 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 sudull 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 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; 

 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 Sulei 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 Sulei, 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 
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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 apa care intră în iazul de colectare a apelor acide, amplasate 
de-a 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 uzina 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. 
 
3. Compania va încerca să rezolve problemele de infrastructura şi sociale care sunt convergente 
dezvoltării proiectului minier şi pe care aceasta şi le-a asumat, însa compania nu are competenţa 
prin lege de rezolvare generală a problemelor legate de infrastructură şi societate, astfel de 
probleme intrând în aria de competenţă a autorităţilor statului. 
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Număr  crt. 296  

Nume 
persoană 
interesată 

Coroi Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Situaţia locurilor de muncă pentru locuitorii comunei 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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 4 - Pagina 105 din 200

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


 

Număr  crt. 297  

Nume 
persoană 
interesată 

Cotet Balea Eva 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat. Carpinis, Str. Principala, Nr. 781f 

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 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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Număr  crt. 298  

Nume 
persoană 
interesată 

Cotisel Liliana-Ancuta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Principala, Nr. 775/b, Carpenis, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se începe proiectul , ce se va întampla cu zona? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pagina de răspuns 3 din 5 

        Volumul 4 - Pagina 112 din 200



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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 299  

Nume 
persoană 
interesată 

Cotisel Liliana-Ancuta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Principala, Nr. 775/b, Carpenis, Com. Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea mediului 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
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gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 

poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 300  

Nume 
persoană 
interesată 

Cozma Niculina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Florilor, Bl. X, Ap. 6, Et. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre locurile de muncă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui 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. 
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Număr  crt. 301  

Nume 
persoană 
interesată 

Cozma Niculina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Florilor, Bl. X, Ap. 6, Et. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câte locuri de munca vor fi 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelaşi timp pentru a păstra capital necesar 
dezvoltării în continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire în momentul în 
care situaţia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Roşia Montană (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
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 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 4 - Pagina 120 din 200

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


 

Număr  crt. 302  

Nume 
persoană 
interesată 

Dura Fanel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Plopului, Bl. L, Sc. 5, Ap. 14 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă s-a făcut simularea, în cazul fisurării, ruperii barajului din Gura Cornei.  
Până unde ajunge viitura? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Au fost însumate probabilităţile aferente tuturor scenariilor  
• Probabilitatea de apariţie a unei breşe în baraj este de o dată la 1 milion de ani  
• Aceasta înseamnă că sistemului iazului de decantare este de aproximativ 1000 de ori mai 

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

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

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

în vecinătatea Văii Corna  
 
Nu există un impact potenţial transfrontieră 
 

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

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

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

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

probabile.   
 
Probabilitatea de apariţie a unei breşe în baraj şi de condiţii de debite mici, simultane, este 
de o dată la 10 milioane de ani. 
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Număr  crt. 303  

Nume 
persoană 
interesată 

Dura Fanel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Plopului, Bl. L, Sc. 5, Ap. 14 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cum se exploateaza cu utilaj de mare tonaj, dacă zăcământul este găurit. 

Răspunsul 

Pe parcursul ultimilor 5-6 ani ca parte a programului de cercetare şi exploare geologică au fost 
identificate şi măsurate toate spaţiile goale din subteran: galerii, corănzi, suitori, etc: 
 
În cele ce urmează vă vom explica ce se va întâmpla cu golurile din zonele de exploatare 
 
Mai jos este o listă cu ce se va face cu golurile, lemnul, fierul, etc, asociate cu lucrările din 
subteran. 

 
 Forarea – o suplimentare a numarului găurilor de foraj cu 5% pentru a descoperi golurile şi 

a fora în jurul acestora 
 Încărcarea – presupunând că 5% din minereu conţine şi deşeuri (lemn, metal) din lucrările 

din subteran şi manipularea acestora se va face cu încărcătoare frontale şi nu cu 
excavatoarele 

 Transportul – adăugarea de curse suplimentare pentru camioane pentru a transporta 
minereul fără deşeuri la concasor 

 Scrapere – 5% ture suplimentare pentru remedierea lucrărilor subterane şi sortarea 
deşeurilor 

 Încărcătoare – suplimentarea schimburilor pentru sortarea deşeurilor  
 Camioane – suplimentarea schimburilor pentru sortarea şi transportul deşeurilor  
 Excavator – suplimentarea schimburilor pentru sortarea şi încărcarea deşeurilor  

 
Aceste măsuri adaugă un cost suplimentar de 0.02$/tonă la costurile de operare. 
 
O combinaţie de mai multe tehnici va fi folosită pentru a detecta golurile şi a le trata in siguranţă pe 
durata exploatarii miniere 

 Anticiparea golurilor folosind datele deja existente.  
 Folosirea magnetometriei pentru a detecta golurile din timp 
 Forarea unor găuri de sonda mai adânci  
 Puşcarea în goluri, ceea ce va genera material supragabaritic care va necesita înca o 

puşcare secundară 
 Examinarea şi evaluarea riscurilor pe fiecare treaptă a cariere şi stabilirea de “zone 

interzise” pentru ca utilajele cu gabarite mari să nu intre în zona respectivă 
 
Multe operaţiuni miniere din lume au avut success în rezolvarea problemelor de siguranţă în ceea 
ce priveşte lucrările din subteran. Ca şi un exemplu, amintim Mina Kalgoolie (Barrick Australia) 
care are mai mult de 3500 de galerii subterane, de o mare parte din acestea neştiindu-se nici 
măcar că există. 
 
Surpări ale frontului de lucru în carieră pot apare în următoarele cazuri: 

a. Utilizarea unei cantităţi prea mari de exploziv este puţin probabilă datorită faptului 
că împuşcările în cariere se realizează după scheme bine stabilite şi în 
conformitate cu condiţiile din teren.  

b. Existenţa unui gol subteran sub treapta carierei, este posibilă, datorită 
necunoaşterii în totalitate a vechilor lucrări miniere subterane de pe amplasament. 

c. Apariţia unor fisurări ale masivului sau a unor intercalaţii friabile care să determine 
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„ruperea” unei cantităţi mult mai mari de rocă decât cea prevăzută iniţial are o 
probabilitate redusă, deoarece roca din masiv a fost investigată şi se cunosc 
caracteristicile sale geo-mecanice, iar topografii şi geologii vor inspecta zilnic 
frontul de lucru, pentru detectarea apariţiei fisurilor.  

d. Apariţia acviferului în zona de exploatare şi neasigurarea captării sale 
corespunzătoare are o probabilitate redusă. 

 
Probabilitatea de apariţie a surpărilor este mică în condiţiile respectării tehnologiei de exploatare 
şi efectuării prospecţiunilor înaintea începerii unui nou front de lucru şi prin utilizarea corectă a 
tehnologiilor de împuşcare. 
 
Ca şi măsură de prevenire a unor asemenea accidente se impune respectarea parametrilor 
tehnologici impuşi de metoda de exploatare şi verificarea zilnică a frontului de lucru de către 
topografi, geologi şi conducătorii formaţiilor de lucru. 
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Număr  crt. 304  

Nume 
persoană 
interesată 

Florian Doina 

Adresă 
persoana 
interesată 

Curaturi, Nr. 1987, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt vaduvă şi am 2 fete în întreţinere a-şi dori să ştiu dacă vreodată cineva din familia mea va fi 
angajat? 

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. 
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Număr  crt. 305  

Nume 
persoană 
interesată 

Floriciu Eugen 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Parcului, Bl. M, Sc. 2, Ap. 32 , Et. 4 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce se intamplă cu locuitorii Abrudului , de la blocurile din apropierea Gurii Cornii. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cadrul activităţilor economice; 
impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-finanţare, 
incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 306  

Nume 
persoană 
interesată 

Ganea Adela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bistra, Str. Calea Turzii, Nr. 3a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre locurile de muncă 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 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. 
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Număr  crt. 307  

Nume 
persoană 
interesată 

Giurgiu Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Sohodol, Nr. 661 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă 
- cantitatea de cianură pe tona 

Răspunsul 

1. RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 
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Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
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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. 
 
2. În fluxul tehnologic de procesare a minereurilor, consumul de cianură va fi de circa 0,8 kg-tona 
de minereu procesat. 
 
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. 
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Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislatia din Romania si directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii(ICMC- www.cyanidecode.org ), şi 
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).  
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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. 
 
Pe tot parcursul fluxului de procesare, începând cu faza de măcinare a minereului în morile cu bile 
şi până la descărcarea în iaz se va menţine un pH cuprins între 9–11 pentru 
prevenirea/minimizarea/eliminarea emisiilor de acid cianhidric, care pot fi controlate într-un mediu 
bazic. 
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Număr  crt. 308  

Nume 
persoană 
interesată 

Gligor Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1402, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă va fi poluată zona după începerea proiectului? Vârtopul nu este prins în proiect să se 
despăgubească? 

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. 
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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. 
 
2. Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană, satul Vârtop nu intra sub amprenta 
acestuia. 
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Număr  crt. 309  

Nume 
persoană 
interesată 

Gligor Petru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1312, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă începerea proiectului o să ne afecteze cianura?  
O să ne mai cumpere proprietatea care a fost şi măsurată? 

Răspunsul 

1. Cel mai eficient şi economic proces de extragere a aurului şi argintului din minereuri de tipul 
celor de la Roşia Montană se bazează pe cianuraţia integrală a masei de minereu. Există 
numeroase exemple în întreaga lume, de minereuri similare, care necesită utilizarea tehnologiei cu 
cianură pentru a putea extrage eficient metalele preţioase. Implementarea tehnologiei de 
concentrare prin cianuraţie, pentru recuperarea aurului şi argintului din minereul auro-argentifer de 
la Roşia Montană, are ca suport un program de testare detaliat efectuat de către AMMTEC Limited 
şi AMDEL Limited. Testele au fost planificate şi supervizate de GRD MINPROC Limited, iar ulterior 
concluziile programului de testare au fost verificate şi reconfirmate de către S.N.C. LAVALIN şi 
AUSENCO. În elaborarea tehnologiei de leşiere cu cianură a minereului de la Roşia Montană, s-a 
ţinut seama de cele mai bune practici utilizate pe plan mondial şi european. Tehnologia de 
recuperare a metalelor utilizând leşierea cu cianură prin procedeul CIL este BAT (Cele mai bune 
tehnici disponibile(BAT)”) (conf. Cap. 3.1.6.2.2 şi cap. 5.2 din Ghidul BREF [1] UE Document on 
BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). 
 
Cianura va fi livrată în stare solidă, în containere ISO special proiectate şi construite. Cianura va fi 
dizolvată direct în containerele de transport, într-o soluţie alcalină, provenită din şi recirculată într-
un rezervor de amestec. Rezervorul de amestec este proiectat să poată prelua întreaga capacitate 
a unui container folosit la transport. După dizolvarea completă a conţinutului unui container, soluţia 
de cianură va fi transferată din rezervorul de amestec, într-un rezervor de stocare de mare 
capacitate. 
 
Minereul măcinat fin, constituit din fracţia de la suprascurgerea hidrocicloanele morilor cu bile, este 
transferat către cuva pompei de alimentare a circuitului CIL, unde este amestecat cu cianură şi 
suspensie de var stins, necesară reglării valorii pH-ului. Pentru favorizarea procesului de leşiere şi 
adsorbţia metalelor dizolvate, în rezervoarele CIL se adaugă cărbune activ. 
 
Tulbureala este supusă unui proces de leşiere în două baterii paralele de câte 7 rezervoare CIL, 
dotate cu agitatoare. Gabaritul unui rezervor CIL va fi de D = 18 m x H = 20 m. Acestea sunt astfel 
dimensionate încât să asigure un timp suficient de contact între soluţia de cianură, masa de 
minereu măcinat şi cărbunele activ. În funcţie de necesităţi, în rezervoarele CIL nr. 2 şi 4 de pe 
fiecare linie, este adăugată soluţie de cianură de sodiu, astfel încât să se păstreze concentraţia 
necesară de cianură în cadrul circuitului. Tulbureala este vehiculată în circuitul de cianuraţie 
hidrogravitaţional, iar cărbunele avansează continuu în contracurent cu tulbureala, cu ajutorul 
pompelor verticale. Timpul de avansare dintr-un rezervor în altul este reglat astfel încât să asigure 
o încărcare cu aur şi argint în cărbune, de la 7.000 la 8.000 g/t.  
 
În bazinul de alimentare al îngroşătorului de steril, tulbureala este amestecată cu agenţi floculanţi 
care facilitează sedimentarea fracţiei solide. Îngroşătorul de steril asigură creşterea conţinutului de 
solid în sediment şi totodată formarea unui supernatant relativ limpezit. Supernatantul deversat de 
la îngroşătorul de steril va fi dirijat către circuitul de măcinare, în vederea reutilizării şi recuperării 
conţinutului de cianură. 
 
Sterilul îngroşat este pompat către circuitul de denocivizare a cianurii, bazat pe procedeul SO2/aer, 
unde concentraţia de cianuri disociabile în acizi slabi (DAS) din tulbureală va scădea sub limitele 
admise în legislaţia din Romania şi directiva Uniunii Europene. Managementul sterilului tehnologic 
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şi tehnologia de denocivizare sunt tehnici BAT, conf. Cap.3.1.6.3, 3.1.6.3.2 şi 4.3.11.8 (Ghidul UE 
Document on BAT for Management ... in Mining Activities din martie 2004). Sterilul denocivizat va fi 
pompat către iazul de decantare. 
 
Cianura folosită în etapa de procesare va fi manipulată/stocată în concordanţă cu standardele UE 
şi prevederile Codului Internaţional de Management al Cianurii (ICMC- www.cyanidecode.org), şi 
păstrata în siguranţă pe amplasamentul uzinei de procesare, pentru a preveni orice scurgeri 
potenţiale. Cianura şi compuşii acesteia vor fi supuşi detoxifierii prin procedeul INCO(DETOX) 
considerat Cea Mai Buna Tehnică Disponibilă (BAT- best available tehnique), conform 
documentului BREF, iar sterilele de procesare vor fi deversate în iazul de decantare conform 
Hotărârii Guvernului Nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, care 
implementeaza prevederile Directivei UE 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile 
extractive.  
 
Cea mai mare parte a cianurii va fi recuperată în uzină.  
 
Sterilele detoxifiate reprezintă singura sursă a Proiectului de apă reziduală de proces. 
Concentraţiile cianurii reziduale din tulbureala de steril tratată vor trebui să se conformeze 
Directivei UE 2006/21/CE privind deşeurile miniere care stipulează o valoare maximă de 10 ppm 
CNWAD (weak acid disociabile - cianuri disociabile în mediu slab acid). 
 
Modelarea concentraţiilor previzibile din iazul de decantare a arătat că tulbureala de steril tratată 
este de aşteptat să conţină 2 – 7 ppm cianuri disociabile in mediu slab acid. Prin degradarea 
ulterioară, concentraţiile se vor reduce până la valori sub cele din standardele pentru ape de 
suprafaţă (0,1 mg/l) în termen de 1-3 ani de la închidere. Un efect colateral acestei tratări este şi 
îndepărtarea multora dintre metalele care ar putea apărea în fluxul apelor uzate tehnologice. 
 
După decantare, apa este recirculată în proces; în iaz, pe toată perioada staţionării, au loc procese: 
de degradare/descompunere naturală a cianurilor, de hidroliză, volatilizare, fotooxidare, biooxidare, 
complexare/ decomplexare, adsorbţie pe precipitate, diluţie datorită precipitaţiilor etc. 
 
Conform datelor obţinute pe perioada de operare în diferite mine, se evidenţiază eficienţe variabile 
de reducere a cianurilor (de la 23-38% la 57-76% pentru cianuri totale, respectiv de la 21-42% la 
71-80% pentru cianuri uşor eliberabile- WAD), în funcţie de anotimp (temperatură).  
 
În medie, s-a luat în considerare o reducere de cca. 50% a concentraţiei de CNt în iaz pe perioada 
operării. Conform modelării procesului de degradare/descompunere, după încetarea funcţionării 
este posibilă o reducere în primii trei ani, chiar până la 0,1 mg CNt/l. 
 
Cea mai mare parte (90%) din cantitatea de cianuri degradată (media de 50%) se realizează prin 
hidroliză/volatilizare sub formă de acid cianhidric. Modelarea matematică a concentraţiei de acid 
cianhidric în zona iazului de decantare a condus la o concentraţie maximă orară de 382 µg/m3 faţă 
de 5.000 µg/m3, concentraţie limită în emisii impusă prin ORDINUL MAPPM nr. 462/1993 pentru 
aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi a Normelor metodologice privind 
determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, cu completările şi 
modificările ulterioare. 
 
2. Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. Dacă proprietatea dumneavoastră se află 
sub amprenta acestuia, în momentul în care compania va reporni programul de achiziţii, veţi fi 
anunţaţi şi se vor relua negocierile. 
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Număr  crt. 310  

Nume 
persoană 
interesată 

Hudrea Mihaela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bistra, Str. Crisan, Nr 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă zona va fi poluată ? 

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. 311  

Nume 
persoană 
interesată 

Ispas Ramona 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Lupsa, Str. Principala, Nr. 5 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre locurile 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. 312  

Nume 
persoană 
interesată 

Janta Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1316, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să aibă tineretul locuri de muncă şi să nu mai umble prin străinătate pentru a-şi găsi unul. 

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. 313  

Nume 
persoană 
interesată 

Lazar Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1401, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să înceapă exploatarea şi să angajeze şi să nu polueze zona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
3. 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. 314  

Nume 
persoană 
interesată 

Lazar Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Vartop, Nr. 1401, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Am un teren in Roşia Montană si a-şi dori să îl vând , când mai faceţi achiziţii? 

Răspunsul 

Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. Dacă proprietatea dumneavoastră se află 
sub amprenta acestuia, în momentul în care compania va reporni programul de achiziţii, veţi fi 
anunţaţi şi se vor relua negocierile. 
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Număr  crt. 315  

Nume 
persoană 
interesată 

Leah Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Fata Abrudului, Nr. 2 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă poluează după începere? 

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. 316  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Alexandra 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Nr. 158 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Evaluarea proprietăţii protejarea mediului : despre noua localitate Roşia Montana. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Momentan, compania se afla în faza de obţinere a avizelor/acordurilor/autorizaţiilor necesare 
începerii construcţiei noului centru administrativ. 
 
Imediat ce acestea vor fi obţinute, compania va începe construcţia noului centru la Piatra Albă. 
 
Menţionăm că proiectul construcţiei noului centru administrativ este finalizat. 
 
Pentru mai multe detalii despre Noua Roşia Montană, vă rugăm să consultaţi siteul 
www.piatraalba.eu 
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Număr  crt. 317  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Alexandra 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Nr. 158 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă asigurate şi plăti compensatorii pentru dascălii care au reduceri la activitate 
datorate plecării copiilor în urma strămutărilor, dascăli care rămân în noua localitate 

Răspunsul 

RMGC construieşte la Piatra Albă – Noua Roşia Montană, o şcoală modernă, unde vor preda 
dascălii care rămân în Roşia Montană. Solicitarea dumneavoastră pentru plăţi compensatorii 
datorate reducerii activităţii prin plecarea copiilor în urma strămutării/relocării va fi analizată în mod 
specific. 
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Număr  crt. 318  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Nr. 139, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre noua localitate Roşia Montană  
Protejarea mediului în zona Abrud-Câmpeni şi localităţile aferente. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
acţiunilor întreprinse până în prezent de RMGC şi a măsurilor prevăzute de Planul de 
management al patrimoniului cultural. 
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 Sănătatea umană – impact pozitiv semnificativ ca urmare a măsurilor pentru crearea unor 
condiţii moderne de locuit, pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare şi pentru asigurarea 
calităţii mediului în conformitate cu prevederile legale. 

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

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

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

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

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

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

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultaţi Capitolul 6 şi 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 319  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Nr. 139, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Situatia locurilor de muncă pentru cadrele didactice in urma achiziţiei proprietăţilor locuitorilor din 
Roşia Montană 

Răspunsul 

Roşia Montană Gold Corporation va analiza în perioada următoare împreună cu cadrele didactice 
şi autorităţile în domeniu (Primării, Inspectorat Şcolar) situaţia locurilor de muncă ale cadrelor 
didactice în urma procesului de relocare/strămutare.  
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Număr  crt. 320  

Nume 
persoană 
interesată 

Mera Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Carpenis, Nr. 763, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea după începerea proiectului 

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. 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Volumul 4 - Pagina 168 din 200



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

 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. 321  

Nume 
persoană 
interesată 

Moise Silvia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str Avram Iancu, Bl. 2A2 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vor fi sprijiniţi micii intreprinzători din zonă? 

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. 322  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Geanina+Anamaria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Curaturi, Loc. Carpinis,  Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajarea oamenilor din localitate 

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. 323  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Vasile-Viorel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Curaturi, Loc. Carpinis,  Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se respecte legislaşia şi ceea ce se afirmă în aceste pliante şi studii? 

Răspunsul 

Dezvoltarea proiectului propus de RMGC nu poate fi realizată altfel decât cu respectarea 
dispoziţiilor legale relvante în materie. 
 
În acest context, orice persoană interesată poate urmări îndeplinirea tuturor procedurilor legale 
obligatorii, poate califica modalitatea de evaluare şi poate formula obiecţiuni în condiţiile legii. 
Independent de cele precizate anterior, menţionăm faptul că, RMGC va lua toate măsurile 
necesare în vederea îndeplinirii întocmai şi la termen a obligaţiilor prevăzute de legislaţia relevantă 
în domeniu. 
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Număr  crt. 324  

Nume 
persoană 
interesată 

Nuta Gabriel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Gura Rosiei, Sat. Daroaia, Nr. 1013 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să ştiu cum pot beneficia romii din Gura Roşiei de angajări. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în 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 

Pagina de răspuns 1 din 4 

        Volumul 4 - Pagina 178 din 200



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. 325  

Nume 
persoană 
interesată 

Palade Georgeta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Republicii, Bl. C, Ap. 8 

Întrebarea/ 
Comentariul 

La angajare cine are prioritate , locuitorii din Rosia şi Corna?  
Ce ne puteţi spune şi despre locuitorii Abrudului. 

Răspunsul 

Această zonă însă, va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care 
are în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au 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) 
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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. 326  

Nume 
persoană 
interesată 

Pasca David 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Parcului, Bl. N, Sc. 3, Ap. 6, Et. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cât de afectat sunt eu locuitor din Abrud de proiect. 

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) 
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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. 327  

Nume 
persoană 
interesată 

Paven Dumitru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Coasta Hentii, Nr. 868, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cât va dura proiectul după începerea şi câte locuri de muncă vor fi? 

Răspunsul 

1. Proiectul RMGC prevede: 
 2 ani perioada de construcţie a minei 
 16 ani perioada de operare 
 7 ani perioada de închidere şi refacere a mediului, cu specificaţia că refacerea mediului se 

va face progresiv, începand cu anul 5 al perioadei de operare 
 
Perioada de post – închidere şi monitorizare a factorilor de mediu – pâna la asigurarea că toţi 
factorii de mediu sunt în parametrii legali (în prezent această perioadă este estimată că va dura 
până în 50 de ani) 
 
2. Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care 
are în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfăşurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţie, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din 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.  
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Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 328  

Nume 
persoană 
interesată 

Paven Dumitru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Coasta Hentii, Nr. 868, Rosia Montana 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să fie angajaţi numai din comuna Roşia Montană 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în 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. 329  

Nume 
persoană 
interesată 

Popa Emilia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Oras Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care sunt efectele mediului după începerea proiectului 

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. 330  

Nume 
persoană 
interesată 

Potinteu Gabriela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Zorilor, Nr. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se vor face angajări şi din zona Câmpeni sau dacă se vor încheia contracte cu firme de 
transport din zonă 

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) 
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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. 331  

Nume 
persoană 
interesată 

Potinteu Gabriela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Zorilor, Nr. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se ţină cont la angajare de situaţia socială a celor ce solicită loc de muncă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în 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. 332  

Nume 
persoană 
interesată 

Stoica Coca 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Aleea Plopului, Bl. L, Sc. 5, Ap. 15, Et. 4 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce şanse oferă proiectul Roşia Montană, pentru o femeie din Abrud pentru ocuparea unui loc 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) 
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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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