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Număr  crt. 416  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Dorin  Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa, Nr. 14 

Întrebarea/ 
Comentariul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 417  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Eugenia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa, Nr. 938 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul RMGC. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 418  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Remus 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sasa, Nr. 938 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul RMGC. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

standardele RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 419  

Nume 
persoană 
interesată 

Ţuţuianu Emil 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Abruzel, Nr. 696, Bucium 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Mediu 
Relocare zonă în cazul începerii proiectului Bucium 

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. RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse 
şi rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică în baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) şi 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste documentaţii 
au fost elaborate de către S.C. Ipromin S.A. şi au fost  înaintate spre verificare şi aprobare către 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale.  
 
În cazul obţinerii licenţei de exploatare pentru perimetrul Bucium şi 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. 
 
Pentru a putea vorbi de achiziţionarea unor terenuri în zona Bucium, în primul rând trebuie conturat 
zăcământul şi pe urmă identificate terenurile necesare dezvoltării unui asemenea proiect. În 
momentul de faţă nu se poate spune daca vor fi sau nu relocări în zona Bucium. 
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Număr  crt. 420  

Nume 
persoană 
interesată 

Toader Stelian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Jud. Alba, Loc. Avram Iancu, Tarsa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să lucrez la firma dumneavoastră. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 421  

Nume 
persoană 
interesată 

Padurean Augustin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Jud. Alba, Loc. Avram Iancu, Tarsa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să lucrez la firma dvs 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
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. 422  

Nume 
persoană 
interesată 

Lazea Cristian Daniel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Jud. Alba, Loc. Garda De Sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

 
Capitalul social  
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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. 423  

Nume 
persoană 
interesată 

Lazea Cristian Daniel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Jud. Alba, Loc. Garda De Sus 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc sa lucrez la firma dvs 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 424  

Nume 
persoană 
interesată 

Chicidea Ilie 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni Str. Horea, Nr. 53, Bl. A4, Ap. 1 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Referitor la locurile de muncă 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

 
Capitalul social  
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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. 425  

Nume 
persoană 
interesată 

Mocoiu Augustin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Scarisoara 

Întrebarea/ 
Comentariul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 426  

Nume 
persoană 
interesată 

Mocoiu Augustin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Scarisoara 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vă rugăm să îmi aprobaţi această angajare 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 427  

Nume 
persoană 
interesată 

Pelin Sergiu Marin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Jud. Alba, Nr. 1043 

Întrebarea/ 
Comentariul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 428  

Nume 
persoană 
interesată 

Pelin Sergiu Marin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Jud. Alba, Nr. 1043 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vă rugăm să îmi oferiţi şi mie un post de muncă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 429  

Nume 
persoană 
interesată 

Motasar Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Valea Lupsii 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Referitor la locurile de muncă 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 430  

Nume 
persoană 
interesată 

Motasar Ioan 

Adresă 
persoana 
interesată 

Valea Lupsii 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vă rugăm să mi oferiti şi mie un post de muncă 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 431  

Nume 
persoană 
interesată 

Mocoi Radu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Avram Iancu, Sat Tarsa, Jud. Alba, Nr. 804 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc sa lucrez la firma dvs 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de 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 6 - Pagina 39 din 226

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


 

Număr  crt. 432  

Nume 
persoană 
interesată 

Serban Viorel Ciani 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Avram Iancu, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să lucrez la firma dvs 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 433  

Nume 
persoană 
interesată 

Morariu Tiberiu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Avram Iancu, Sat Tarsa, Nr. 801, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să muncesc la întreprinderea dvs. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 434  

Nume 
persoană 
interesată 

Mocoiu Virgil 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Avram Iancu, Sat Tarsa 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să mncesc la întreprinderea dvs 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 435  

Nume 
persoană 
interesată 

Boc Viorica-Cornelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Sat Poieni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce lucrări se vor efectua de către RMGC pe raza com. Bucium şi dacă vor afecta peisajul 
geografic? 

Răspunsul 

1. Prin Modificarea  Planului Urbanistic Zonal -Zona Industrială Roşia Montană, Comuna 
Bucium este afectată de devierea DJ742 , prin care o porţiune din drumul existent pe Valea 
Cornei este redirecţionat spre flancul sudic al culmii ce merge paralel cu partea sud-estică a Văii 
Corna. Drumul va fi pavat şi va face legătura dintre 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 %. 
 
2. Rezultatele evaluării efectelor potenţiale remanente (după implementarea măsurilor de 
prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu, inclusiv transfrontieră, au fost 
exprimate sintetic, în şase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. 
Principalele rezultate pe care le pune în evidenţă evaluarea efectelor potenţiale cumulate ale 
proiectului minier ce face obiectul planului analizat, asupra fiecărui factor/aspect relevant de mediu 
sunt următoarele: 
 

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

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

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

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

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

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

 Patrimoniul cultural, arhitectonic şi arheologic – impact pozitiv semnificativ ca urmare a 
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 
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transportului legat de activităţile proiectului minier. 
 Peisajul – impact negativ nesemnificativ după reabilitarea şi renaturarea zonei, singura 

formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

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

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

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

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

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 436  

Nume 
persoană 
interesată 

Buchler Mihaela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Str. Avram Iancu 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Protecţia mediului 
-locuri de muncă 

Răspunsul 

1. 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 

 
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 
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dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
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 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 437  

Nume 
persoană 
interesată 

Colda Viorica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Valea Sesi, Nr. 930 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angajări? Când se fac lucrările pe Bucium? 

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; 
 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. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească 
cerintele specificate in anunţurile de recrutare. 
 
2. 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. 438  

Nume 
persoană 
interesată 

Danciu Livia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Nr. 24 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când începe exploatarea zăcământului 

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. 439  

Nume 
persoană 
interesată 

Danciu Livia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Nr. 24 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cu locuitorii Buciumului 

Răspunsul 

RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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. 440  

Nume 
persoană 
interesată 

Ghita Gabriel Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Abrud, Aleea Plopilor, Bl. L, Ap. 6 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se vor face exproprieri şi pe raza oraşului Abrud 

Răspunsul 

Pentru proiectul Roşia Montană, în scopul cumpărării proprietăţilor necesare pentru dezvoltarea 
proiectului, compania a elaborat un program de achiziţii, în conformitate cu recomandările privind 
strămutarea şi relocarea populaţiei, elaborate de Banca Mondială. Abordarea RMGC, în această 
privinţă, se bazează pe principiul vânzării-cumpărării liber consimţite. În acest scop, RMGC a 
prevăzut pachete de compensare corecte pentru localnicii afectaţi de proiect, în deplin acord cu 
politicile Bancii Mondiale în domeniu. 
 
Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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 Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
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Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 441  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Diana-Raluca 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Nr. 47 A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locurile de muncă care se vor crea 
Poluare 

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. 
 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 442  

Nume 
persoană 
interesată 

Macavei Diana-Raluca 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Nr. 47 A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Probleme legate de mediu 

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. 443  

Nume 
persoană 
interesată 

Magda Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Cerbu, Nr. 195a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se fac angajări şi din alte zone? 

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. 444  

Nume 
persoană 
interesată 

Magda Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Cerbu, Nr. 195a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Poluarea în zonă 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
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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. 445  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Cornel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Sat. Poieni, Nr. 609, Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Stadiul actual şi viitor al investitiei 

Răspunsul 

Momentan, compania se află în faza de obţinere a avizelor/autorizaţiilor necesare începerii 
construcţiei minei. 
 
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. 
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 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 

publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged 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. 
 
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 – până la asigurarea că toţi 
factorii de mediu sunt în parametrii legali (în prezent această perioadă este estimată că va dura 

Pagina de răspuns 2 din 3 

        Volumul 6 - Pagina 82 din 226



Pagina de răspuns 3 din 3 

 

până în 50 de ani). 
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Număr  crt. 446  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Cornel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Sat. Poieni, Nr. 609, Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Siguranţa investiţiei 
- impactul social în 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. 447  

Nume 
persoană 
interesată 

Napau Cornel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Sat. Poieni, Nr. 609, Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Seriozitatea autorităţiilor 

Răspunsul 

Compania prezumă buna credinţă a autorităţilor implicate în procesul de autorizare a proiectului 
său minier precum şi respectarea de către aceste autorităţi a prevederilor legale. 
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Număr  crt. 448  

Nume 
persoană 
interesată 

Nicoara Emilia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Valea Sesi, Nr. 905 A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când vor începe lucrările pe raza com. Bucium?  
Care sunt condiţiile la angajare? 

Răspunsul 

1. RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse 
şi rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică în baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) şi 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste 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. 
 
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. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească 
cerintele specificate in anunţurile de recrutare. 
 
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. 
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Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul 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: 
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 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
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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. 449  

Nume 
persoană 
interesată 

Tiutiu Camelia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Gladiolelor, Bl. 9b, Sc. A, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câte locuri de muncă sunt pt. locuitorii com. Bucium? 

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. 450  

Nume 
persoană 
interesată 

Trifa Silvia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Valea Alba, Nr. 720 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se fac angajari la RMGC? 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în faţa celorlalţi candidaţi, în condiţiile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi. 
  
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de 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. 451  

Nume 
persoană 
interesată 

David Carmen-Nadia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Nr. 21, Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Va desfăşura activitate în Bucium?  
Vor angaja cetăţeni din Bucium, chiar dacă nu vor avea activitate în această comună? 

Răspunsul 

1. RMGC a efectuat lucrări de cercetare geologică, în vederea identificării şi conturării unor resurse 
şi rezerve valorificabile în condiţii de rentabilitate economică în baza unei Licenţe de explorare 
deţinută pentru perimetrul Bucium. 
 
Conform art. 17(1), 18(2) lit. a) şi 20 din Legea Minelor nr. 85/2003, RMGC a întocmit un studiu de 
fezabilitate şi alte documentaţii în vederea obţinerii unei licenţe de exploatare. Aceste 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. 
 
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 
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activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească 
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Număr  crt. 452  

Nume 
persoană 
interesată 

David Carmen-Nadia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium, Nr. 21, Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajarea cu prioritate a oamenilor din zonă pe toate posturile nu numai pe munca necalificata! 

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. 453  

Nume 
persoană 
interesată 

Mailat Liviu 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium-Sat 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se deschidă, să creeze locuri de muncă; când va începe proiectul? 

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. 
 
La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească 
cerintele specificate in anunţurile de recrutare. 
 
2. 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. 
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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 
(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  
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 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. 454  

Nume 
persoană 
interesată 

Anca Calin-Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bucium, Sat. Cerbu, Nr. 196a, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe RMGC? 

Răspunsul 

Momentan, compania se află în faza de obţinere a avizelor/autorizaţiilor necesare începerii 
construcţiei minei. 
 
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. 
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 Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost supus dezbaterilor 

publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 
Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  

 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged 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. 455  

Nume 
persoană 
interesată 

Anca Calin-Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bucium, Sat. Cerbu, Nr. 196a, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc să înceapă proiectul pentru locuri de muncă 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au 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. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească 
cerintele specificate in anunţurile de recrutare. 
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Număr  crt. 456  

Nume 
persoană 
interesată 

Anca Sorin-Constantin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bucium, Sat. Cerbu, Nr. 196a, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Câţi ani va dura exploatarea?  
Câte locuri de muncă vor fi la RMGC ? 

Răspunsul 

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

va face progresiv, incepand cu anul 5 al perioadei de operare 
 
Perioada de post – închidere şi monitorizare a factorilor de mediu – până 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 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 
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comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei. 
  
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar 
  
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
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. 457  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Lucia-Margareta 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Coleseni, Nr. 288a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul RMGC. 

Răspunsul 

Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au 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. 458  

Nume 
persoană 
interesată 

Butuca Pamfil 

Adresă 
persoana 
interesată 

Daroaia, Nr. 1042 A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă va fi zonă turistică 

Răspunsul 

În Lista Monumentelor Istorice publicată în Monitorul Oficial Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004, 
sunt clasate ca monument istoric 41 de imobile de pe cuprinsul localităţii Roşia Montană, respectiv 
2 biserici şi 39 de case (cod L.M.I. 2004: AB-II-m-B-00269, şi apoi de la AB-II-m-B-00271 la AB-II-
m-B-00311). 
 
În acelaşi timp, tot în Lista Monumentelor Istorice 2004 este clasat Centrul Istoric al localităţii Roşia 
Montană, menţionându-se ca detalii de amplasare „Târgul satului”, Piaţa, cartierul Berg, Str. 
Brazilor şi zona din amonte de Piaţă, spre lacuri (cod AB-II-s-B-00270), toate acestea fiind 
încadrate în grupa valorică B, adică monumente istorice de interes local.  
 
În baza prevederilor legale, RMGC a iniţiat din anul 2001 – prin contractarea de firme autorizate – 
procesul de elaborare a documentaţiilor de urbanism specifice – Planul de Urbanism General şi 
Planul de Urbanism Zonal. Avizul pentru instituirea Zonei Protejate Centru Istoric Roşia Montană a 
fost emis de Ministerul Culturii şi Cultelor în cursul anului 2002 (avizele nr. 61/14.02.2002 şi nr. 
178/20.06.2002) ca parte a procedurii de autorizare a documentaţiilor de urbanism. În baza acestor 
avize, Ministerul Culturii şi Cultelor a solicitat elaborarea Planului de Urbanism Zonal pentru Zona 
Centrului Istoric Roşia Montană. Propunerea noastră referitoare la cum va arăta această zonă a 
fost ilustrată în Studiul de impact asupra mediului (vol. 33), respectiv Plan M – Plan de 
management al patrimoniului cultural, partea II-a – Plan de management pentru monumente 
istorice şi zonele protejate din Roşia Montană, planşa 6. Suprafaţa acestei zone a fost mărită de la 
52 ha la peste 130 ha şi cuprinde 35 din cele 41 de case monument istoric. 
 
În ceea ce priveşte valorile de patrimoniu situate în cuprinsul viitoarei zone de dezvoltare 
industrială este vorba de 6 clădiri monument istoric şi 4 situri arheologice – Zona Orlea (cod LMI 
AB-I-m-A-00065.01, AB-I-m-A-00065.02), Zona Carpeni (AB-I-m-A-00065.03), Incinta funerară 
romană din Zona “Hop-Găuri” (AB-I-m-A-00065.04) şi galeriile romane din Masivul Cârnic, punct 
“Piatra Corbului”. 
 
Precizăm că nici una dintre casele monument istoric din cuprinsul proiectului propus de către 
RMGC nu va fi afectată de zona industriala a proiectului minier, iar toate cele 41 de clădiri 
monument istoric vor fi incluse într-un amplu program de reabilitare şi restaurare.  
 
Zona protejată a Roşiei Montane va avea o suprafaţă de peste 130 ha. Aceasta va cuprinde 
valorile de arhitectură din cadrul acestei localităţi (restaurate şi puse în valoare), organizate sub 
forma unui muzeu al mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, etnografie (cu o secţie în aer 
liber), patrimoniu industrial şi o importantă componentă subterană localizată în jurul galeriei 
Cătălina Monuleşti. În această parte a localităţii compania va urmări să promoveze dezvoltarea 
turismului tradiţional (pensiuni, mici localuri). În zona estică şi sud-estică a centrului vechi se află 
tăurile istorice: Tăul Mare, Tăul Brazi şi Tăul Anghel. Aici se poate dezvolta un turism modern, de 
agrement. Toate propunerile făcute de companie în acest sens trebuie însă să primească girul şi 
sprijinul comunităţii locale, precum şi al autorităţilor. O componentă foarte importantă a acestei 
zone protejate o reprezintă cele câteva sute de case existente în acest perimetru.  

 
Aceste lucruri compania doreşte să le protejeze şi să le promoveze, şi de aceea vor fi luate măsuri 
speciale atât în cuprinsul zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană (restaurare-consolidare-
conservare), cât şi în perimetrul industrial (utilizarea de tehnici speciale de puşcare, crearea de 
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zone tampon între cele 2 perimetre, monitorizarea continuă a vibraţiilor şi adaptarea puşcărilor în 
funcţie de viteza de propagare a undelor etc.). 
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Număr  crt. 459  

Nume 
persoană 
interesată 

Butuca Pamfil 

Adresă 
persoana 
interesată 

Daroaia, Nr. 1042 A 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă se face drumul de acces să intrăm cu maşina acasă că nu avem drum de circulat şi să se 
facă ceva pentru comunitatea de rromi din cartier 

Răspunsul 

Compania va încerca să rezolve problemele de infrastructură şi sociale care sunt convergente 
dezvoltării proiectului minier şi pe care aceasta şi le-a asumat, însă compania nu are 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. 460  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Mircea 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Carpenis, Nr. 798 B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Situaţia locurilor de muncă  
ce se va întâmpla cu Gura Roşiei după ce începe exploatarea? 

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. 
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Număr  crt. 461  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Mircea 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Carpenis, Nr. 798 B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Vor fi locuitori din gura rosiei radiate sau afectati in vreun fel de proiect si exista posibilitatea sa fie 
si ei despagubiti? 

Răspunsul 

Nu va fi nici un tip de radiaţie în zonă. 
 
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 
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urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 
 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 

gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 
 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 

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

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
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Număr  crt. 462  

Nume 
persoană 
interesată 

Morar Mircea 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Rosia Montana, Carpenis, Nr. 798 B 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să nu se mai angajeze oameni din alte localităţi când există oameni din comună care pot fi angajaţi 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în 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 protecţive socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 463  

Nume 
persoană 
interesată 

Criza Rodica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Transilvaniei, Nr. 9, Campeni, Jud. Alba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cum pot fi valorificate proprietăţile din Câmpeni în caz că proprietarii vor să vândă după începerea 
exploatării în condiţiile existenţei unui baraj de cianuri la mai putin de 15 km de casele lor? 

Răspunsul 

În primul rând, dorim să menţionăm că nu este vorba în nici un caz de un baraj de cianuri, este 
vorba de un baraj în spatele căruia se va depozita sterilul de procesare. 
 
Proiectul barajului ce se propune a fi amplasat pe Valea Corna, în vederea reţinerii sterilelor de 
procesare, a fost realizat pe baza unor criterii de proiectare ce corespund standardelor româneşti şi 
internaţionale. Aceste criterii au rolul de a conferi un grad maxim de siguranţă în timpul construcţiei, 
a funcţionării şi în etapa de închidere şi post-închidere, privind prevenirea inundaţiilor, factorii de 
siguranţă pentru stabilitatea taluzelor, criteriile de proiectare seismică, etc. 
 
Conform criteriilor enunţate anterior, barajul este proiectat să reziste unui cutremur de 8 grade pe 
scara Richter, eveniment care nu a fost înregistrat în istoria cunoscută a teritoriului României şi 
este greu de imaginat mecanismul prin care s-ar putea întâmpla în viitor. 
 
Între principalele elemente de proiectare care contribuie la creşterea siguranţei barajului se 
numără: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
În aceste condiţii, producerea unui accident soldat cu cedarea barajului are o probabilitate extrem 
de redusă, practic doar daca ar fi un vulcan sub baraj, acesta ar putea ceda. 
 
Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Această zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
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RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de 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: 
  

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul 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; 
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 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. 464  

Nume 
persoană 
interesată 

Furtuna Angela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Motilor, Nr. 3, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Fiica mea este studentă la Alba Iulia, profilul ingineria mediului. Ar fii un loc de muncă pt. ea în 
cadrul companiei d-voastra? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele RMGC 
cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
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 
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  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 

 
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) 
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  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. 465  

Nume 
persoană 
interesată 

Furtuna Angela 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Motilor, Nr. 3, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în 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. 466  

Nume 
persoană 
interesată 

Gombos Silvia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Valea Bistrii, Nr. 8, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care vor fi urmările privind mediu în ceea ce priveşte localitatea noastră ? 

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. 
 
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: 

Pagina de răspuns 2 din 4 

        Volumul 6 - Pagina 138 din 226



  
 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. 467  

Nume 
persoană 
interesată 

Joldes Ana Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Primaverii, Nr. 8, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Se vor crea locuri de muncă pt. cei din afara zonei? 

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 

Pagina de răspuns 1 din 3 

        Volumul 6 - Pagina 141 din 226



 
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. 468  

Nume 
persoană 
interesată 

Laza Valerian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Loc. Bistra, Str. Cretesti, Nr. 66 

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. 469  

Nume 
persoană 
interesată 

Moisa Rodica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Horea, Nr. 6 A, Bl. Ocol, Et. 2, Ap. 6, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă o să fie locuri de muncă pt. locuitorii oraşului Câmpeni? În ce măsură o să fie afectat oraşul? 

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. 
 
Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de 1,6 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului 
Câmpeni, care este de 8520 ha, ceea ce reprezintă 0,02 %. 
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Număr  crt. 470  

Nume 
persoană 
interesată 

Muntea Constantin 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bistra, Sat. Ratitis, Nr. 30, Jud. Allba 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Să se ţină cont de micii întreprinzători din zonele limitrofe ale proiectului. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 471  

Nume 
persoană 
interesată 

Neag Angela Maria 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Horea, Nr. 49, Bl. 45c, Ap. 12, Et. 2 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Credeţi că în zonă sunt persoane calificate care să lucreze pt. acest 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 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. 472  

Nume 
persoană 
interesată 

Pasca Adrian Cristian 

Adresă 
persoana 
interesată 

Scarisoara-Centru, Nr. 318 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajări 

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. 473  

Nume 
persoană 
interesată 

Puiulet Rodica 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Horea, Nr. 6, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

O să fie poluată zona? 

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. 
 
 

 

       Volumul 6 - Pagina 160 din 226



 

Număr  crt. 474  

Nume 
persoană 
interesată 

Jeflea Sorina Elena 

Adresă 
persoana 
interesată 

Campeni, Str. Boncesti, Nr. 26 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce se va întampla cu zona după ce se va termina proiectul? 

Răspunsul 

Roşia Montană Gold Corporation („RMGC”) ţine seama de faptul că activitatea minieră, deşi 
modifică permanent o parte din topografia de suprafaţă, implică doar o folosinţă temporară a 
terenului. Astfel, după realizarea obiectivului minier, pe tot parcursul funcţionării acestuia, 
activităţile de închidere – cum ar fi refacerea ecologică a terenurilor şi a apelor şi asigurarea 
siguranţei şi a stabilităţii zonei învecinate – vor fi integrate în planurile de funcţionare şi închidere 
ale RMGC. 
  
Constituirea unei garanţii financiare pentru refacerea mediului este obligatorie în România pentru a 
se asigura că operatorul minier dispune de fonduri adecvate pentru refacerea mediului. GFRM este 
reglementată de Legea Minelor (nr. 85/2003) şi de Instrucţiunile şi Normele de aplicare a Legii 
Minelor emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (nr. 1208/2003). Există, de 
asemenea, două directive ale Uniunii Europene care au efect asupra GFRM: Directiva 2006/21/EC 
transpusa in legislatia interna prin Hotararea de Guvern nr. 856/2008 privind deşeurile miniere 
(„DSM”) şi Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu („DRM”) transpusa in legislatia 
interna prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007.  
 
Directiva privind deşeurile miniere are scopul de a asigura că există acoperire pentru 1) toate 
obligaţiile ce derivă din autorizaţia acordată pentru eliminarea deşeurilor rezultate ca urmare a 
activităţilor miniere şi 2) toate costurile aferente reabilitării terenurilor afectate de depozitul de 
deşeuri. Directiva privind răspunderea de mediu reglementează activităţile de remediere şi 
măsurile care urmează a fi luate de autorităţile de mediu în cazul în care activităţile miniere produc 
daune mediului, în scopul asigurării că operatorul minier dispune de suficiente resurse financiare 
pentru acţiunile de refacere ecologică.  
 
Conform Legii minelor nr. 85/2003 se va institui o garanţie financiară pentru refacerea mediului 
(GFRM) înainte de crearea oricărei datorii. GFRM este reglementată de Legea Minelor nr. 85/2003, 
de Instrucţiunile emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Normele de aplicare a 
Legii Minelor aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.  
Conform legislaţiei din România, in prezent există două GFRM separate şi diferite.  
 
Prima garanţie, care se actualizează anual, se axează pe acoperirea costurilor preconizate pentru 
refacerea ecologică aferente funcţionării obiectivului minier în anul respectiv, conform art. 133 din 
Hotararea Guvernului nr. 1208/2003.   
 
Cea de-a doua garanţie, de asemenea actualizată anual, defineşte costurile estimative ale 
închiderii minei de la Roşia Montană. Valoarea din GFRM destinată acoperirii costului de refacere 
finală a mediului se determină ca o cotă anuală din valoarea lucrărilor de refacere a mediului 
prevăzute în proiectul de refacere a mediului si programul de monitorizare pentru elementele de 
mediu post-închidere. Acest program face parte din Programul tehnic pentru închiderea minei, un 
document ce trebuie aprobat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale ("ANRM”).  
 
Toate GFRM vor respecta regulile detaliate elaborate de Banca Mondială şi Consiliul Internaţional 
pentru Minerit şi Metale. 
 
RMGC se va conforma dispozitiilor legale privind garantiile financiare, care vor fi adoptate in viitor 

Pagina de răspuns 1 din 4 

        Volumul 6 - Pagina 161 din 226



de autoritati in baza art. 33 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 68/2007 implementand 
Directiva nr. 2004/35/CE privind răspunderea de mediu referitoare la prevenirea şi repararea 
prejudiciului adus mediului si a art. 50 din Hotararea Guvernului nr. 856/2008 implementand 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive şi de modificare a 
Directivei 2004/35/CE. 
 
Costurile actuale de închidere a proiectului Roşia Montană se ridică la 135 milioane USD, calculate 
pe baza funcţionării minei timp de 16 ani. Actualizările anuale vor fi stabilite de experţi 
independenţi, în colaborare cu ANRM, în calitate de autoritate guvernamentală competentă în 
domeniul activităţilor miniere. Actualizările asigură că în cazul puţin probabil de închidere 
prematură a proiectului, în orice moment, GFRM reflectă întotdeauna costurile aferente refacerii 
ecologice. (Aceste actualizări anuale vor avea ca rezultat o valoare estimativă care depăşeşte 
costul actual de închidere de 135 milioane USD, din cauză că în activitatea obişnuită a minei sunt 
incluse anumite activităţi de refacere ecologică).  
 
Odată finalizate aceste actualizări, noile costuri estimate pentru lucrările de închidere vor fi incluse 
în situaţiile financiare ale companiei RMGC şi vor fi făcute publice.  
 
Conform legii, sunt disponibile mai multe instrumente financiare care să asigure că RMGC este 
capabilă să acopere toate costurile de închidere astfel incat autorităţile române sa nu aiba o 
răspundere financiară cu privire la refacerea mediului ca urmare a proiectului Roşia Montană. 
 
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 
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profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

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

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

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

 
Capitalul material 
 

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

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

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul 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; 
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 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. 475  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Mihai Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Narciselor, Nr. 4, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Doresc un loc de muncă pt. soţul meu , de profesie conducător auto. Se poate? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
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 
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- Steril de prelucrare 
- Reactivi 
- Staţie de tratare a apei 

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

 
Activităţi de extracţie 

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

 
Întreţinere 

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

 
Servicii tehnice 

  Geologi 
  Ingineri minieri 
  Planificatori extracţie 
  Ingineri geotehnicieni 
  Tehnician 
  Inginer dispecerat 
  Topografi 

 
Administrativ şi auxiliar 

  Financiar / contabil / IT 
  Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
  Resurse umane 
  MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
  Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
  Relaţii cu comunitatea 
  Juridic 
  Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 476  

Nume 
persoană 
interesată 

Balea Mihai Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Narciselor, Nr. 4, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă. 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 477  

Nume 
persoană 
interesată 

Lazea Liliana Dana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Str. Fantanele, Nr. 54a, Campeni 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se preconizează obţinerea acordului de mediu? 

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

 Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului a fost supus dezbaterilor 
publice în perioada 24.07.2006 - 25.08.2006, în 14 localităţi diferite, pe teritoriul României 
(Roşia Montană, Abrud, Câmpeni, Alba Iulia, Zlatna, Brad, Cluj-Napoca, Turda, Bistra, 

Pagina de răspuns 1 din 2 

        Volumul 6 - Pagina 170 din 226



Pagina de răspuns 2 din 2 

 

Baia de Arieş, Lupşa, Bucureşti, Deva, Arad);  
 Au avut loc dezbateri publice în Ungaria la Szeged şi Budapesta, ca urmare a participării 

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

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

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

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

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

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile a suspendat Procedura de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului pe motiv ca certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţa care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de catre Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizarii 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 478  

Nume 
persoană 
interesată 

Caş Vasile 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bucium, Sat. Poieni, Nr. 170 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când se vor face angăjari la RMGC? 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 479  

Nume 
persoană 
interesată 

Caş Vasile 

Adresă 
persoana 
interesată 

Com. Bucium, Sat. Poieni, Nr. 170 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul RMGC pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
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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; 
 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. 480  

Nume 
persoană 
interesată 

Mailat Lucia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Valea Abruzel, Nr. 692a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Când va începe RMGC? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile a suspendat Procedura de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului pe motiv ca certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţa care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de catre Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizarii 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 481  

Nume 
persoană 
interesată 

Mailat Lucia 

Adresă 
persoana 
interesată 

Valea Abruzel, Nr. 692a 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Sunt de acord cu proiectul RMGC pentru locuri de muncă. 

Răspunsul 

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

Pagina de răspuns 1 din 3 

        Volumul 6 - Pagina 178 din 226



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
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Număr  crt. 482  

Nume 
persoană 
interesată 

Tutuianu Cristina Ioana 

Adresă 
persoana 
interesată 

Bucium Sat, Valea Abruzel, Nr. 696 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care sunt fazele procesului tehnologic?  
Ce m[suri vor fi luate pentru protecţia mediului? 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

sau internaţional; 
 obiective specifice de mediu, reprezentând obiectivele relevante pentru plan, derivate din 

obiectivele strategice, precum şi obiectivele la nivel local şi regional. 
 

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

 îmbunătăţirea condiţiilor sociale şi de viaţă ale populaţiei; 
 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. 

 
 

 

       Volumul 6 - Pagina 183 din 226



 

Număr  crt. 483  

Nume 
persoană 
interesată 

Aitai Alexandru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Nr. 224. Bl. C, Ap. 4 

Întrebarea/ 
Comentariul 

1. Impactul mediu 
2. Viitorul celor strămutaţi la Alba Iulia. 

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 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
2. Dacă vă referiţi la persoanele care sunt angajate la Companie şi care prin procesul de 
strămutare au ales să se mute la Alba Iulia, vă putem spune că aceşti angajaţi vor beneficia de 
exact aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi angajati care nu au o locuinţă permanentă în Roşia-Montană. 
Este vorba de oferirea unei camere într-o casă care este proprieate a Companiei şi unde pot să 
trăiască pe perioada săptămânii de lucru, după care la sfârşitul saptămânii de lucru se asigură 
transportul gratuit la Alba-Iulia şi returul luni dimineaţa când începe o nouă săptămână de lucru. 
Politica Companiei este oferirea unei locuinţe de serviciu, de obicei doi angajaţi ântr-o casă sau 
într-un apartament, cunoscut fiind faptul că dimensiunea caselor din Roşia-Montană este de două, 
maxim trei camere (fiecare persoană va beneficia de o cameră). 
 
Dacă vă referiţi în general la toate familiile care se strămută la Alba Iulia, RMGC a prevăzut 
următoarele măsuri de sprijin care vizează – conform Planului de Acţiune pentru Relocare şi 
Strămutare, refacerea sistemului de susţinere a vieţii în integralitatea sa: 

 Toate familiile au prin contract un loc de munca asigurat pe perioada construcţiei minei 
 Prin Programul de Suport pentru Strămutare, RMGC a prevăzut de asemenea măsuri de 

sprijin în găsirea unui loc de munca pentru toate familiile care se strămuta la Alba Iulia; 
încă din etapa pregătitoare a strămutării persoanele care au nevoie de un loc de muncă au 
fost sprijinite prin activităţi de mediere pe piaţa forţei de muncă: pregatire CV, pregătire 
pentru interviu, relaţia cu potenţiali angajatori; a fost facilitat accesul familiilor la târgurile de 
locuri de muncă din Alba Iulia, întâlniri ale RMGC cu reprezentanţii AJOFM şi cu alte 
autorităţi locale în vederea identificarii de măsuri active de sprijinire a familiilor care se 
strămuta la Alba Iulia în vederea găsirii unui loc de munca şi altor activităţi generatoare de 
venituri. În perioada post-mutare RMGC va continua să monitorizeze familiile şi să 
intervină prin personalul specializat al Programului de Suport pentru Strămutare familiile 
vor avea dificultăţi în procesul de adaptare şi integrare socială şi economică în Alba Iulia. 

 
Vă rugăm să găsiţi mai jos toate măsurile de sprijin care vor fi oferite familiilor care strămuta la Alba 
Iulia: 
 
Etapa pregătitoare 

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

 
Orientare şi informare privind noua locaţie şi accesul la servicii 

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

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

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

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

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

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

 
Etapa post-mutare 

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

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

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

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

 
Monitorizare permanentă 

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

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

 
De asemenea, la Alba Iulia, în cartierul Recea s-a înfiinţat încă din etapa pregătitoare a strămutarii 
un Birou de Informare, Consiliere şi Suport pentru Procesul de Strămutare. Acesta va funcţiona pe 
site cel putin un an de la instalarea ultimei familii. 
 
Contacte 
Birou La Recea: Ionela Peter - Consilier Social si Ocupaţional – 0730 399007 
Linie telefonica notificări speciale: sociolog Claudia Buruiana - Manager Conformitatea cu Măsurile 
de Suport pentru Strămutare – 0729 399200 
 
Relatii Comunitare – Rosia Montana: 
Probleme juridice 
Ghorghe Beleiu - Manager Clarificari Titluri 
Probleme Mutari 
Ing. Ion Cracea - coordonator Sectiune Mutari 
Consilieri Relatii Comunitare 
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Număr  crt. 484  

Nume 
persoană 
interesată 

Aitai Alexandru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Rosia Montana, Nr. 224. Bl. C, Ap. 4 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Viitorul zonei. 

Răspunsul 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
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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; 
 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. 485  

Nume 
persoană 
interesată 

Cosma Gheorghe 

Adresă 
persoana 
interesată 

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

Întrebarea/ 
Comentariul 

Dacă în perspectivă proiectul va afecta zone din or. Abrud (mulţi oameni spun că jumatate din oraş 
va fi afectat) 

Răspunsul 

Zona de interes în ceea ce priveşte achiziţia de terenuri este cea aflată sub amprenta Planului 
Urbanistic Zonal pentru Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Proiectul RMGC necesită o suprafaţă de 170 ha din suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului 
Abrud, care este de 3500 ha, ceea ce reprezinta 5 %. 
 
Aceasta zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelasi timp pentru a pastra capital necesar 
dezvoltarii in continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire in momentul în 
care situatia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate. 
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Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
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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; 
 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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Implementarea proiectului 

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

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

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

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

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

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

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

 
La data de 12.09.2007, Ministerul Mediului şi Dezvoltarii Durabile a suspendat Procedura de 
Evaluare a Impactului asupra Mediului pe motiv ca certificatul de urbanism nr. 105/2007 este 
suspendat de drept. 
 
RMGC a atacat decizia de suspendare a procedurii de emitere a acordului integrat de mediu, 
acţionând în justiţie Ministerul Mediului, şi pe reprezentanţii acestuia, prin cererea introductivă de 
instanţa care face obiectul Dosarului nr. 8037/2/2007 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, în curs de judecată.  S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. 
face toate demersurile necesare pentru a reporni această procedură, aşteptând continuarea 
analizei Raportului la Studiul de Impact de catre Colectivul de Analiză Tehnică, necesar a fi 
convocat de către Ministerul Mediului, potrivit legii. 
 
În consecinţă, exploatarea zăcământului minier depinde în mare măsură de stadiul autorizarii 
Proiectului minier şi în principal în obţinerea de către societate a acordului de mediu. 
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Număr  crt. 488  

Nume 
persoană 
interesată 

Vesa Lucian Ilie 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat. Carpinis, Nr. 857 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Derulare proiect , investiţie 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

       Volumul 6 - Pagina 199 din 226



 

Număr  crt. 489  

Nume 
persoană 
interesată 

Vesa Lucian Ilie 

Adresă 
persoana 
interesată 

Sat. Carpinis, Nr. 857 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

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

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

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

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

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
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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. 490  

Nume 
persoană 
interesată 

Mateş Nicolae-Marcel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str. Moţilor, Nr. 36 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Efectele exploatării miniere asupra oraşului Câmpeni 

Răspunsul 

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

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

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

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

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
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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; 
 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. 491  

Nume 
persoană 
interesată 

Mateş Nicolae-Marcel 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str. Moţilor, Nr. 36 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Meseriile ce se vor căuta odată cu începerea exploatării 

Răspunsul 

În cei 16 ani de funcţionare, se estimează că Proiectul Roşia Montană va necesita direct 881 de 
locuri de muncă. Este de aşteptat ca majoritatea acestor locuri de muncă să fie ocupate de 
localnici ai zonei de influenţă a proiectului. 
 
Domeniile şi posturile sunt prezentate aici doar în linii generale. 
 
Conducere: 

  Director general 
  Director tehnic 
  Director extracţie 
  Director prelucrare 
  Asistenţi administrativi 

 
Uzina de procesare / Steril de prelucrare 

  Metalurgul uzinei 
  Seful de schimb pe uzină 
  Tehnicieni metalurgie şi laborator 
  Diverşi muncitori policalificaţi 

- Camera de comandă 
- Concasare 
- Măcinare 
- CIL 
- Camera aurului 
- Steril de prelucrare 
- Reactivi 
- Staţie de tratare a apei 

  Laborator chimie 
- Chimist 
- Analişti 
- Pregătire probe (muncitori) 

 
Activităţi de extracţie 

  Maiştri de schimb 
  Maiştri foraje şi explozii 
  Şefi de exploatare 
  Operatori dispecerat 
  Şefi instruire 
  Şefi control statistic al costurilor 
  Operatori încărcare 
  Şoferi de camion de mare tonaj 
  Operatori echipamente auxiliare 
  Operatori foraje 

 
Întreţinere 

  Maistru întreţinere 
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  Ingineri electricieni 
  Maşinişti 
  Tehnicieni echipamente multifuncţionale 
  Planificatori întreţinere 
  Electricieni 
  Mecanici 
  Sudori 
  Tehnicieni instrumente 
  Dulgheri 
  Funcţionari 

 
Servicii tehnice 

  Geologi 
  Ingineri minieri 
  Planificatori extracţie 
  Ingineri geotehnicieni 
  Tehnician 
  Inginer dispecerat 
  Topografi 

 
Administrativ şi auxiliar 

  Financiar / contabil / IT 
  Aprovizionare (achiziţii, plan, magazii) 
  Resurse umane 
  MPMS (mediu, protecţia muncii, sănătate) 
  Patrimoniu (arheolog, specialist, muncitori) 
  Relaţii cu comunitatea 
  Juridic 
  Diferite contractări de servicii de curăţenie, pază, transport ş.a.m.d. 
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Număr  crt. 492  

Nume 
persoană 
interesată 

Prunar Macavei 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str. Plopului, Bl. D, Ap. 10 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Rezolvarea poluării după închiderea proiectului 
- influenţa prafului radioactiv, zgomotului şi vibraţiilor asupra Câmpeniului 

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. 

 
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 
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formă de impact negativ semnificativ, la scară locală, constând în modificarea definitivă a 
reliefului. 

 Solul/Utilizarea terenului – impact neutru, ca urmare a măsurilor de prevenire/diminuare a 
impactului. 

 Valorile materiale – impact pozitiv ca urmare a utilizării resurselor locale şi a achiziţiei 
proprietăţilor pe baza tranzacţiilor reciproc avantajoase. Impact pozitiv semnificativ ca 
urmare a eficenţei foarte mari de recuperare a metalelor preţioase din minereu. 

 Factorii climatici – impact negativ nesemnificativ, cu precizarea că sursele de emisie a 
gazelor cu efect de seră vor dispărea după închiderea activităţilor. 

 Efecte transfrontiere – singurul impact transfrontier semnificativ ar putea fi reprezentat de 
poluarea apelor de suprafaţă ca urmare a ruperii barajului iazului de decantare a sterilelor 
de procesare. Evaluarea impactului rezidual transfrontieră asupra calităţii apelor de 
suprafaţă, asociat ruperii barajului iazului de decantare de pe Valea Cornei poate fi 
clasificat ca neutru. 

 
Pentru informaţii mai detaliate vă rugăm să consultati Capitolul 6 si 7 din Raportul de Mediu pentru 
Modificare Plan Urbanistic Zonal Zona Industrială Roşia Montană. 
 
Lucrările de închidere şi refacere ecologică la Roşia Montană cuprind următoarele activităţi: 
 

 Acoperirea cu covor vegetal a haldelor de steril, în măsura în care acestea nu sunt folosite 
ca rambleu în cariere; 

 Rambleierea carierelor, cu excepţia carierei Cetate care va fi inundată şi transformată într-
un lac; 

 Acoperirea cu covor vegetal a iazului de sterile şi a suprafeţelor barajelor; 
 Demontarea instalaţiilor de producţie scoase din uz şi refacerea ecologică a suprafeţelor 

dezafectate; 
 Epurarea apelor prin sisteme semi-pasive (cu sisteme de epurare clasice ca sisteme de 

rezervă) până când nivelul indicatorilor tuturor efluenţilor se încadrează în limitele admise 
şi nu mai necesită continuarea procesului de epurare; 

 Întreţinerea vegetaţiei, combaterea fenomenului de eroziune şi monitorizarea întregului 
amplasament până când RMGC demonstrează că toate obiectivele de refacere au fost 
realizate în mod durabil. 

 
Menţionăm faptul că nu vor exista nici un fel de radiaţii, nici în Câmpeni şi nici într-o altă zonă 
datorate proiectului RMGC. 
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Număr  crt. 493  

Nume 
persoană 
interesată 

Prunar Macavei 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str. Plopului, Bl. D, Ap. 10 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Modul de neutralizare al cianurilor 

Răspunsul 

Decianurare in sistem SO2-aer (INCO, Noranda) 
 
Principiu de bază: oxidare cianuri simple şi uşor eliberabile cu bioxid de sulf  sau derivaţi (sulfit de 
sodiu, metabisulfit de sodiu) la cianat în prezenţa de catalizator de Cu şi condiţii specifice de 
operare. 

 
În procesul Noranda se utilizează SO2 lichid sau gazos iar în procesul INCO, SO2 gazos sau 
derivaţi în prezenta de aer. 
 
Oxidarea cianurilor libere si usor eliberabile decurge conform reactiilor: 
 

CN- + SO2 + O2 + H2O → OCN- + H2SO4 
 

 

 M(CN)4
2- + 4SO2 + 4O2 + 4H2O → 4OCN- + 4H2SO4 + M2+

 M2+ = Zn2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+ 

 
Acidul sulfuric format este neutralizat cu Ca(OH)2/NaOH, iar metalele grele precipita sub forma de 
hidroxizi insolubili sau ciano-complecsi cu Fe: 
 
 H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O
 M2+ + Ca(OH)2 → M(OH)2 + Ca2+ 
 2M2+ + Fe(CN)6

4- → (M)2Fe(CN)6 
unde M = Zn, Cu, Ni, Cd etc. 

Hidroliza cianat: 
OCN- + 3 H2O  NH4

+ +  HCO3
- + HO- 

 

Conditii de operare 
 
 prezenţa ioni de cupru în faza solubilă, cu rol catalitic  
 pH = 8-10  
 raport masic stoechiometric SO2:CN-

u.e. = 2,5 g/g CN- (exces de 1,5-2 ori faţă de 
stoechiometric – aplicaţii practice) 

 raport masic var:SO2 = 2,2 g/g SO2 
 timp de reacţie = 20-120 minute 

 
Performante proces 
 
 aplicabil la îndepartarea cianurii din tulbureala de la extragerea aurului, steril de flotaţie, 

ape uzate; 
 eficiente ridicate de epurare de peste 99% pentru tratare tulbureală de steril: 
 compoziţie iniţială: CN-

t = 100-700 mg/l; CN-
u.e. = 94-545 mg/l; Cu2+ = 17-275 mg/l; 

 compoziţie finală: CN-
t = 0,4-6 mg/l; CN-

u.e. = 0,1-1 mg/l 
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 licenţa pentru procedeul INCO a fost acordată pentru cca. 80 de amplasamente miniere. 
 
Instalatia de tratare tulbureala de steril – DETOX 
 
Tulbureala de steril de la tancurile CIL finale ale fiecărei linii (tancurile 7, respectiv 14) va fi supusă 
unei operaţii de clasare pentru recuperarea carbunelui activ antrenat. 
 
Înainte de a fi tratată în instalatia DETOX, tulbureala este supusă unei operaţii de îngroşare pentru 
recuperare ape cu cianuri care se recirculă în procesul de extracţie aur. Procesul de îngroşare-
limpezire are loc în prezenţa floculantului anionic Magnafloc 155 (consum specific cca. 0,04 kg/t). 
 
Instalatia DETOX constă din două reactoare care funcţionează în paralel, în care se asigură un 
timp de reacţie de 90 minute. 
 
Apa (proaspată şi tratată în instalaţia de epurare ape de mină) se adaugă în compartimentul de 
alimentare al reactoarelor pentru a dilua de la 60% la 50% solide, tulbureala care vine gravitational 
de la îngroşător. 
 
Adaosul de apa se realizează automat pe baza măsurătorilor de densitate şi debit ale tulburelii 
îngroşate. Tulbureala diluată (50% solide) se trimite apoi către cele două reactoare ale instalaţiei 
DETOX. 
 
Aerul comprimat furnizat de 4 compresoare va fi introdus în fiecare reactor prin barbotare. Debitul 
de aer necesar în reactoare se masoară şi se fixează cu ajutorul unui rotametru. 
 
Bioxidul de sulf necesar este asigurat sub forma soluţiei de metabisulfit de sodiu (Na2S2O5) al 
cărui debit se măsoară la intrarea în fiecare reactor. Debitul soluţiei de metabisulfit (şi respectiv 
concentraţia de SO2 introdusă) este în funcţie de debitul tulburelii şi concentraţia sa în cianuri uşor 
eliberabile. Această concentraţie se determină cu frecvenţa necesară şi se introduce în sistemul de 
reglare pentru a permite controlul proceselor de oxidare. Pe baza debitului tulburelii de steril şi a 
concentraţiei de cianuri determinate se va regla automat debitul soluţiei de metabisulfit, 
asigurându-se cantitatea de SO2 necesară procesului de tratare. 
 
De asemenea, va fi măsurat adaosul de soluţie de sulfat de cupru în fiecare reactor pentru a 
menţine în compoziţia reactanţilor concentraţia de ioni de cupru necesară catalizei reacţiei de 
oxidare. 
 
Datorită compoziţiei minereurilor de la Roşia Montană şi mecanismelor proceselor de reacţie care 
au loc în acest caz, este posibil să nu fie necesar adaosul de soluţie de sulfat de cupru pentru 
asigurarea concentraţiei optime de catalizator, în mod permanent. Vasele de preparare reactivi, 
sistemele de alimentare/dozare sunt prevăzute în proiect. 
 
Atunci când este necesar, soluţia de sulfat de cupru se dozează în funcţie de debitul tulburelii şi 
concentraţia sa în ioni de cupru. 
 
pH-ul se reglează automat la valoarea 8,5 în reactoare prin adăugarea suspensiei de lapte de var. 
 
Proiectul include elemente pentru funcţionarea în siguranţă a sistemului descris. Astfel, sistemul de 
reglare pH include electrozi suplimentari cu rolul de  a verifica valorile şi de a asigura o reglare 
precisă a acestui parametru, precum şi alarme care vor fi instalate pentru a avertiza personalul de 
exploatare să iniţieze procedurile de oprire, în cazul pierderii controlului asupra pH-ului. 
 
În fiecare reactor este montat un electrod ion selectiv redox care măsoară potenţialul de oxidare al 
tulburelii şi controlează concentraţia remanentă a cianurilor libere în sistem. Acesta serveşte şi ca 
element de control în cadrul sistemului automat de monitorizare a procesului tehnologic. 
 
După cum s-a menţionat, dozarea reactivilor se face în funcţie de debitul şi concentraţia în cianuri a 
tulburelii astfel încât să se asigure o calitate constantă a apelor evacuate (≤10 mg CNue/l). 
 
Este prevazută monitorizarea de către personalul laboratorului de control a calităţii efluenţilor din 
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reactoare pentru a se confirma indicaţiile sistemelor automate de control şi a se asigura calitatea 
impusă de evacuarea în iaz. 
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Număr  crt. 494  

Nume 
persoană 
interesată 

Prunar Macavei 

Adresă 
persoana 
interesată 

Câmpeni, Str. Plopului, Bl. D, Ap. 10 

Întrebarea/ 
Comentariul 

De ce apa nu este luată de la staţia de pompe a oraşului Câmpeni?  
- după finalizarea proiectului ce se întamplă cu staţia de captare a apei (construcţia şi utilajele) 

Răspunsul 

Proiectul prevede construcţia unei staţii de captare a apei pe râul Arieş. După finalizarea lucrărilor 
această staţie poate funcţiona în continuare în beneficiul comunităţilor locale. 
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Număr  crt. 495  

Nume 
persoană 
interesată 

Szekely L. Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Nr. 463 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Despre constuirea şi punerea în funcţiune a muzeului din Roşia Montană 

Răspunsul 

Potenţialul turistic al localităţii Roşia Montană poate fi dezvoltat în viitor pornindu-se de la 
următoarele coordonate:  
 

1. valorile de patrimoniu arheologic mobil şi imobil  
2. clădirile monument istoric, Zona Protejată Centrul Istoric Roşia Montană şi elementele 

de peisaj din zona tăurilor  
3. valorile de patrimoniu industrial din cadrul fostei exploatări miniere şi din cel alviitoarei 

exploatări miniere preconizate de către RMGC  
4. elemente de patrimoniu imaterial – tradiţii, obiceiuri etc.  

 
Cele mai semnificative descoperiri – în opinia specialiştilor care au efectuat cercetările – şi care 
întrunesc condiţiile pentru a fi conservate in situ sunt: 
 

 incinta funerară romană de la Tău Găuri 
 locuirea romană (incluzând o zonă funerară şi o posibilă zonă sacră) de pe Dealul 

Carpeni 
 exploatările miniere antice din zona Piatra Corbului (pe versantul de SE al Cârnicului) 
 sistemul hidraulic roman din sectorul minier Păru-Carpeni 
 o serie de vestigii arheologice din zona Centrului Istoric Roşia Montană, incluzând 

galeria Cătălina Monuleşti (în care a fost descoperit un sistem hidraulic de lemn datând 
din epoca romană, precum şi descoperirea - în secolul XIX – a unui lot semnificativ de 
tăbliţe cerate) şi zona de exploatare antică de suprafaţă din zona Văidoaia. 

 
Pe lângă aceste valori de patrimoniu arheologic imobil, se adaugă o serie de peste 7.500 de 
artefacte descoperite din anul 2000 şi până în prezent, care au fost restaurate sau sunt în curs de 
restaurare. De asemenea o parte a acestora au fost publicate în lucrări de specialitate sau sunt în 
curs de publicare. Toate aceste bunuri de patrimoniu mobil au un mare potenţial în ceea ce 
priveşte valorificarea lor muzeală, respectiv expunerea lor în cadrul viitorului muzeu al mineritului 
de la Roşia Montană. 
 
Ţinând cont de situaţia actuală a stării de conservare a vestigiilor arheologice, de rezultatele 
cercetărilor din anii 2000-2006, într-o abordare de ansamblu a posibilităţii de utilizare a resurselor 
de patrimoniu arheologic în vederea unei dezvoltări a potenţialului turistic au fost identificate 
următoarele direcţii prioritare:  
 
- realizarea unui muzeu al mineritului asumat public prin documentaţiile oficiale intocmite, în 
legătură cu proiectul de deyvoltare minieră, cuprinzând:  
 

 expoziţia documentară axată pe trei teme majore: geologie, arheologie şi istorie-
etnografie,  

 expoziţia în aer liber cuprinzând elemente de etnografie şi patrimoniu industrial,  
 expoziţia subterană cuprinzând galeria Cătălina Monuleşti (care păstrează urme de 

exploatare din toate epocile istorice de la cea antică până în perioada contemporană), 
completată şi de replici scara 1:1 ale celor mai importante structuri miniere antice 
identificate în alte masive din zona Roşia Montană  
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 conservarea in situ a unor vestigii arheologice şi integrarea lor într-un circuit de turism 
cultural  

 
Astfel toate aceste valori de patrimoniu arheologic se pot adăuga celor existente deja în cadrul 
actualului Muzeu al Mineritului din incinta fostei exploatări RoşiaMin. RMGC va iniţia consultări cu 
RoşiaMin, proprietarii muzeului existent, şi cu Ministerul Culturii şi Cultelor pentru a fi permisă 
relocarea bunurilor de patrimoniu mobil din muzeu într-o altă locaţie. Membrii unui colectiv pentru 
patrimoniu cultural se vor ocupa de transferarea şi depozitarea acestor obiecte, în urma deciziilor 
cu privire la un amplasament adecvat pentru reconstrucţie, conservare şi valorificare publică. 
Fondurile pentru realizarea unui nou Muzeu al Mineritului şi pentru conservarea in situ a unor 
vestigii arheologice şi integrarea lor într-un circuit de turism cultural vor fi puse la dispoziţie de către 
RMGC, în contextul implementării proiectului minier Roşia Montană. Pentru detalii vezi Studiul de 
Impact asupra Mediului – vol. 32, p. 75-76, 78-79.  
 
Compania nu doreşte „muzeificarea” acestei zone, ci - aşa cum au afirmat în diverse ocazii 
reprezentanţii săi – planul de perspectivă este acela ca această parte a localităţii să fie în 
continuare locuită de către localnici şi - acolo unde s-au făcut achiziţii imobiliare de către RMGC - 
de către angajaţi ai companiei, care vor lucra în viitor în cadrul proiectului. Aici urmează să se 
dezvolte oportunităţi privind noi locuri de muncă şi mici afaceri legate de turism. 
 
Toate aceste lucruri compania doreşte să le protejeze şi să le promoveze, iar pentru asta vor fi 
luate măsuri speciale atât în cuprinsul zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană (restaurare-
consolidare-conservare), cât şi în perimetrul industrial (utilizarea de tehnici speciale de puşcare, 
crearea de zone tampon între cele 2 perimetre, monitorizarea continuă a vibraţiilor şi adaptarea 
puşcărilor în funcţie de viteza de propagare a undelor etc.). RMGC intenţionează ca prin acest 
proiect minier să asigure pentru locuitorii comunei Roşia Montană standarde de viaţă ridicate în 
condiţiile păstrării şi punerii în valoare a patrimoniului cultural şi a valorilor tradiţionale. 
 
Aşa cum s-a afirmat - în mod public - în cadrul Raportului Studiului de Impact asupra Mediului, 
odată aprobată începerea Proiectului Minier Roşia Montană toate clădirile cu statut de monument 
istoric din Roşia Montană, proprietate a RMGC, vor intra într-un program complex de restaurare şi 
conservare. Dacă vor exista imobile monument istoric ce vor rămâne proprietate a diferitelor 
instituţii sau persoane fizice, cu acordul acestora RMGC va contribui integral pentru restaurarea şi 
a acestor imobile, în acord cu normele de specialitate emise de Ministerul Culturii şi Cultelor. 
Pentru detalii vezi Studiul de Impact asupra Mediului – vol. 33, p. 74-100. 
 
 

 

       Volumul 6 - Pagina 216 din 226



 

Număr  crt. 496  

Nume 
persoană 
interesată 

Szekely L. Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Nr. 463 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Angajările persoanelor cu studii universitare şi post universitare pentru eventualele locuri de muncă 
ale muzeului din Roşia Montană 

Răspunsul 

Aşa cum s-a specificat şi în Raportul la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului, Roşia 
Montană Gold Corporation (RMGC) intenţionează ca împreună cu comunitatea din Roşia Montană 
să înfiinţeze o fundaţie care să gestioneze problemele legate de conservarea patrimoniul cultural. 
  
Această Fundaţie este un mecanism de realizare a angajamentelor legal asumate în cadrul 
propunerilor miniere de restaurare a monumentelor istorice, creare a unui Muzeu al mineritului şi a 
unei importante părţi a lucrărilor de infrastructură necesare ca bază pentru dezvoltarea turismului. 
Este de remarcat că această fundaţie este privită în mod explicit ca o organizaţie 
condusă de comunitate. 
 
RMGC şi-a luat angajamentul să promoveze dezvoltarea durabilă la nivel local şi regional în 
parteneriat cu factorii interesaţi şi să încurajeze viabilitatea comunităţii pe termen lung. 
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Număr  crt. 497  

Nume 
persoană 
interesată 

Szekely L. Marius 

Adresă 
persoana 
interesată 

Roşia Montană, Nr. 463 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Mă consider nedreptăţit întru-cât , la RMGC există un departament de patrimoniu, un absolvent al 
facultăţii de istorie şi filologie a Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, secţia muzeologie, 
conservare şi restaurare de patrmoniu, actualmente masterand nu a putut fi angajat în funcţia ce o 
deţin în cadrul departamentului patimoniu al RMGC. 
-această situaţie mă poate îmbolnăvi psihic, pentru că sunt angajat al RMGC, dar nu lucrez în 
domeniul în care potivit studiilor aş avea dreptul să lucrez. 

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. 
 
Angajarea pe anumite posturi este în primul rând determinată de existenţa unor asemenea posturi 
vacante.  
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Număr  crt. 498  

Nume 
persoană 
interesată 

Mecea Alexandru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Hunedoara, B-dul Decebal, Nr. 52 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Ce se va întâmpla cu oamenii şi cu oraşul Abrud? 

Răspunsul 

Aceasta zonă va beneficia de oportunităţile create prin dezvoltarea acestui proiect minier care are 
în vedere dezvoltarea durabilă a întregii zone. 
 
RMGC are în prezent circa 200 de angajaţi, dintre care peste 90% trăiesc în Roşia Montană, 
Abrud, Câmpeni şi Bucium. S-au desfasurat programe de instruire pentru a sprijini membrii 
comunităţilor locale din jurul zonei Proiectului Roşia Montană (RMP) în calificarea pentru diferite 
posturi şi meserii, atât pe timpul fazei de construcţiei, cât şi de exploatare. 
 
Până în prezent, peste 5.000 de persoane s-au înscris la cursurile de instruire şi peste 2.500 de 
persoane au absolvit deja aceste cursuri sau sunt implicate în procesul de formare profesională în 
special în domeniul construcţiilor, industriei de prelucrare a lemnului sau al serviciilor: pază, 
vânzări, turism, asistenţă socială, transport, utilităţi, monitorizarea mediului, etc. 
 
Din păcate, datorită piedicilor care au fost puse acestui proiect în ultimul an, Compania a trebuit să 
oprească unele programe (printre care şi acest program cursuri de instruire) şi chiar să recurgă la 
disponibilizări, pentru a reduce costurile şi în acelasi timp pentru a pastra capital necesar 
dezvoltarii in continuare a proiectului. Compania va relua aceste cursuri de instruire in momentul în 
care situatia îi va permite. 
 
Dacă specializările necesare nu sunt disponibile pe plan local, se vor face oferte de angajare către 
locuitorii de pe o rază de 100km în jurul RMP, acordându-se prioritate locuitorilor din judeţul Alba. 
Pe baza evaluărilor noastre preliminare, ne aşteptăm ca majoritatea locurilor de muncă atât pe 
durata construcţiei, cât şi a activităţii de exploatare, să fie ocupate de forţă de muncă din 
comunitatea locală. 
 
Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
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Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

 medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
avantajoase, accesul la finanţare; 

 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 
(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
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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; 
 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. 499  

Nume 
persoană 
interesată 

Mecea Alexandru 

Adresă 
persoana 
interesată 

Hunedoara, B-dul Decebal, Nr. 52 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Locuri de muncă doar pentru localnici şi nu pentru alţii aduşi din alte părţi, iar localnicii să rămână 
fără loc de muncă. Sunt specialişti şi aici! 

Răspunsul 

La momentul reînceperii angajărilor, toate posturile libere vor fi anunţate public. Vor putea participa 
la concursurile de angajare toate persoanele care se vor înscrie şi care vor prezenta dosarul 
complet de concurs, la momentul interviului. Locuitorii comunei Roşia Montană vor avea prioritate 
la angajare în fata celorlalţi candidaţi, în conditţile unui acelaşi nivel de experienţă profesională şi 
abilităţi.  
 
Toate persoanele pot participa la interviurile de recrutare în condiţii de egalitate cu ceilalţi 
participanţi. Personalul recrutat va trebui să îndeplinească cerinţele specificate în anunţurile de 
recrutare. 
 
Se acordă prioritate la angajare persoanelor fără loc de muncă şi deci fără protecţie socială, cu 
condiţia corespunderii cu cerinţele postului scos la concurs. RMGC precizează că toate angajările 
se vor face cu respectarea prevederilor OG nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare, în scopul  realizării efective a egalităţii de şanse a persoanelor care nu 
beneficiază de protecţie socială în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau 
comunităţi. 
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Număr  crt. 500  

Nume 
persoană 
interesată 

Cerişer Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Hunedoara 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Care este beneficiul statului român - economic vorbind - în urma punerii în operă a proiectului?  
- unde vor fi flotate materialele extrase? 

Răspunsul 

1. Dincolo de beneficiile imediate directe şi cele indirecte, prezenţa Proiectului Roşia Montană ca 
investiţie majoră, va îmbunătăţi climatul economic al zonei, care la rândul său va încuraja şi va 
promova dezvoltarea activităţilor economice care nu sunt legate de minerit. Se aşteaptă ca această 
creştere calitativă a climatului investiţional şi economic să conducă la oportunităţi de afaceri care 
să se dezvolte în paralel cu proiectul Rosia Montana (RMP), chiar dacă se depăşeşte cu mult sfera 
activităţilor direct legate de exploatarea minieră. Diversificarea dezvoltării economice este un 
beneficiu important al investiţiilor generate pentru realizarea RMP. 
 
Pentru a-şi îndeplini angajamentele, RMGC este conştientă de faptul că trebuie să colaboreze cu 
comunitatea, autorităţile şi societatea civilă în problemele direct legate de dezvoltarea zonei.  
 
Această abordare permite comunităţii să deţină, să orienteze şi să controleze toate chestiunile de 
dezvoltare relevante, în mod integrat şi prin participarea tuturor părţilor interesate 
Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) este de acord că, pentru a îndeplini angajamentele cu 
privire la procesul de dezvoltare durabilă, trebuie să acopere cele trei elemente de rezistenţă ale 
procesului de dezvoltare durabilă: social, economic şi de mediu. Aceste elemente sunt prezentate 
mai jos ca 5 domenii interdependente, care constituie cheia dezvoltării durabile.  
 
 
Cele cinci domenii cheie ale dezvoltării durabile 
 
Capitalul financiar  
 
Include: impactul asupra dezvoltării economice, administrării fiscale, taxelor şi impozitelor, dat de:  

 medie de 2337 de locuri de muncă pe perioada construcţiei, pe parcursul a doi ani, 
majoritatea fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 881 de locuri de muncă pe perioada exploatării, pe parcursul a 16 ani, cele mai multe fiind 
ocupate cu forţă de muncă locală; 

 270 de locuri de munca pe perioada activităţilor de închidere, pe parcursul a 5-7 ani, cele 
mai multe fiind ocupate cu forţă de muncă locală; 

 aproximativ 6560 locuri de muncă generate indirect pentru perioada construcţiei la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 5246 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de operare la nivel 
local şi regional; 

 aproximativ 1811 locuri de muncă generate indirect pentru perioada de închidere la nivel 
local şi regional; 

 1,75 miliarde USD, reprezentând: partea cuvenită statului din profitul realizat, impozitele pe 
profit, redevenţe şi alte taxe şi impozite către autorităţile locale, regionale şi naţionale din 
România; 

 2,42 miliarde USD, reprezentând valoarea bunurilor şi serviciilor procurate din România 
 
Pentru diversificarea şi dezvoltarea oportunităţilor economice oferite de către Proiectul Roşia 
Montană, RMGC cooperează, de asemenea, pe plan local, cu părţile interesate pentru demararea 
propriilor activităţi comerciale:  

 înfiinţarea în zonă a unei instituţii de micro-creditare, care să permită, în condiţii 
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avantajoase, accesul la finanţare; 
 crearea unui centru de afaceri şi incubatoare de afaceri pentru a oferi sprijin, instruire 

(antreprenorială, planuri de afaceri, management administrativ şi fiscal, etc.), consultanţă 
juridică, financiară şi administrativă, pentru a promova dezvoltarea mediului de afaceri local 
şi regional. Acest lucru este necesar atât pentru furnizarea de bunuri şi servicii Proiectului 
Roşia Montană, cât şi pentru a încuraja spiritul întreprinzător al localnicilor, în ideea 
pregătirii pentru nevoile de dezvoltare durabilă de după finalizarea RMP. 

 
Capitalul material 
 
Infrastructura – incluzând clădirile, alimentarea cu energie, transportul, alimentarea cu apă şi 
gestionarea deşeurilor: 

 Creşterile de venit pentru agenţiile guvernamentale, de ordinul a 1,75 miliarde USD pentru 
mai mult de 20 de ani (perioada de construcţie - activitate de producţie - închidere) vor 
însemna fonduri suplimentare pe care autorităţile le pot aloca pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din comunitate; 

 De asemenea, RMGC va construi noua localitate Piatra Albă şi cartierul La Recea din Alba 
Iulia pentru strămutarea populaţiei. Piatra Albă va include un nou centru civic, zone 
comerciale şi rezidenţiale. La finalizarea RMP, acestea vor fi transferate autorităţilor locale. 
Planul de Acţiune pentru Strămutare şi Relocare (RRAP) conţine toate detaliile acestor 
iniţiative.  

 
Capitalul uman  
 
Include: sănătate şi educaţie: 

 construirea unui dispensar şi a unei clinici private la Piatra Albă, accesibile întregii 
comunităţi, prin asigurări de sănătate;  

 modernizarea unei aripi a spitalului din Abrud, accesibil întregii comunităţi prin sistemul 
naţional de asigurări de sănătate;  

 îmbunătăţirea sistemului medical de urgenţă în regiune; 
 construirea unei noi şcoli, a unui centru civic şi rezidenţial la Piatra Albă; 
 campanii de sănătate de conştientizare (în parteneriat cu autorităţile locale şi ONG-uri) cu 

referire la: sănătatea reproducerii, nutriţie şi stil de viaţă, etc. 
 parteneriate cu organizaţii de învăţământ şi ONG-uri referitoare la îmbunătăţirea unităţilor 

de învăţământ din regiune şi accesul la acestea; de exemplu: ONG-urile şi autorităţile 
locale au colaborat pentru înfiinţarea unui parteneriat educaţional cu sediul la CERT 
(Centrul de Resurse pentru Tineri Apuseni - www.certapuseni.ro). 

 
Capitalul social  
 
Include: pregătire profesională, întărirea relaţiilor din cadrul comunităţii, a reţelelor sociale şi 
capacitatea instituţiilor de a le sprijini, conservarea patrimoniului cultural: 

 eforturi pentru dezvoltarea şi promovarea patrimoniului cultural din Roşia Montană atât 
pentru localnici, cât şi în scopuri turistice – RMGC este partener în cadrul Parteneriatului 
pentru patrimoniul cultural Roşia Montană (info@rmchp.ro); 

 oportunităţi de educaţie pentru adulţi şi de îmbunătăţire a abilităţilor acestora, prin 
programe de instruire, fonduri şi burse şcolare, cu scopul de a creşte şansele de angajare, 
atât direct, la RMGC, cât şi indirect – RMGC este partener în Programul de pregatire 
profesională şi meserii Roşia Montană; 

 programe de asistenţă pentru persoane şi grupuri vulnerabile, şi consolidarea reţelei 
sociale, în special în Roşia Montană – RMGC este partener în Programul vecin bun Roşia 
Montană care este sub conducerea ONG-ului local ProRoşia (info@rmgnp.ro); 

 RMGC sprijină parteneriatul aflat sub conducerea ONG-urilor care lucrează cu tinerii din 
zonă, pentru îmbunătăţirea şi sporirea potenţialului comunităţii (www.certapuseni.ro).  

 
Capitalul natural  
 
Include: peisaj, biodiversitate, calitatea apei, ecosisteme: 

 măsurile incluse în planurile de management ale RMP şi în Procedurile standard de 
operare pentru prevenirea accidentelor şi managementul urgenţelor (SOP) vor avea ca 
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rezultat atenuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, aşa 
cum este prevăzut în EIM; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu va creşte calitatea vieţii în Roşia Montană; 
 instruire şi asistenţă pentru integrarea aspectelor legate de calitatea mediului în planurile 

de afaceri; 
 campanii de conştientizare cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului în 

cadrul activităţilor economice; 
 impunerea unor standarde de mediu odată cu acordarea împrumuturilor prin micro-

finanţare, incluzând monitorizarea măsurilor de protecţie a mediului; 
 Codul de Conduită în Afaceri prin care se solicită furnizorilor RMP să respecte standardele 

RMGC cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a mediului. 
 
2. Prin proiectul propus, RMGC a prevăzut procesarea minereurilor de la Roşia Montană până la 
faza de aliaj dore pe amplasamentul uzinei de procesare. 
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Număr  crt. 501  

Nume 
persoană 
interesată 

Cerişer Nicolae 

Adresă 
persoana 
interesată 

Hunedoara 

Întrebarea/ 
Comentariul 

Cât revine BNR (situaţie procentuală) din aurul, argintul extras din rezervele propuse a fi 
exploatate? 

Răspunsul 

În ceea ce priveşte achiziţionarea aurului de către Banca Naţională menţionăm că Legea Minelor 
nr. 85/2003 publicată in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 197/27.03.2003, care constituie 
reglementarea cadru în domeniul desfăşurării activităţilor miniere în România, nu conţine nici o 
prevedere privind un eventual drept de preferinţă al Băncii Naţionale a României cu privire la 
achiziţionarea metalelor.  
 
Dispoziţiile din vechea Lege a Minelor nr. 61/1998 care prevedeau dreptul de preemţiune al statului 
la achiziţionarea producţiei de resurse minerale obţinute indiferent de natura acesteia, “la preţuri 
internaţionale şi în termeni contractuali” nu mai sunt în vigoare, Legea Minelor nr. 61/ 1998 fiind 
abrogată în întregime de Legea Minelor nr. 85/2003 care nu a preluat aceste dispoziţii. 
 
Prin urmare, dacă doreşte, Banca Naţională poate achiziţiona aurul rezultat de la Roşia Montană la 
preţurile de pe piaţa internaţională. 
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